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Vakcína proti difterii,tetanu,pertusi (acelulární
komponenta),hepatitidě B (rDNA), poliom
yelitidě
(inaktivovaná) a konjugovanávakcína proti Haemophilusinfluenzaetypu b (adsorbovaná)

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU HEXACIMA
Hexacima, injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke. Očkovacia látka proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu (acelulárna zložka), hepatitíde B (rDNA), detskej obrne
(inaktivovaná) a Haemophilus influenzae typu b konjugovaná (adsorbovaná). Zloženie lieku: Jedna dávka1 (0,5 ml) obsahuje: Difterický toxoid – nie menej ako 20 IU2,
Tetanový toxoid – nie menej ako 40 IU2, Antigény Bordetella pertussis: Pertusový toxoid – 25 μg, Filamentózny hemaglutinín – 25 μg, Poliovírus (inaktivovaný)3: typ 1 (Mahoney) – 40 jednotiek D antigénu4, typ 2 (MEF-1) – 8 jednotiek D antigénu4, typ 3 (Saukett) – 32 jednotiek D antigénu4, Povrchový antigén hepatitídy B5 – 10 μg, Polysacharid
Haemophilus influenzae typu b – 12 μg, (polyribosylribitol fosfát) konjugovaný na tetanový proteín – 22–36 μg. Vakcína môže obsahovať stopové množstvá glutaraldehydu,
formaldehydu, neomycínu, streptomycínu a polymyxínu B, ktoré sa používajú vo výrobnom procese. Terapeutické indikácie: Základné očkovanie a preočkovanie dojčiat
a batoliat vo veku od šesť týždňov proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hepatitíde B, detskej obrne a invazívnym ochoreniam spôsobeným baktériami H. influenzae typu b
(Hib). Dávkovanie a spôsob podávania: Intramuskulárne podanie, odporúčaným miestom vpichu je prednostne anterolaterálna horná časť stehna a u starších detí deltový
sval. Základné očkovanie: pozostáva z 2 dávok (podaných s odstupom aspoň 8 týždňov) alebo 3 dávok (podaných s odstupom aspoň 4 týždňov) v súlade s oficiálnymi odporúčaniami. Môžu sa použiť všetky schémy očkovania vrátane SZO Rozšíreného programu imunizácie (EPI) vo veku 6, 10, 14 týždňov bez ohľadu na to, či bola pri narodení
podaná dávka vakcíny proti hepatitíde B. Hexacima sa môže použiť v kombinovanej očkovacej schéme hexavalentnej/pentavalentnej/hexavalentnej očkovacej látky podľa
očkovacieho kalendára, v súlade s oficiálnymi odporúčaniami* Posilňovacia dávka: Po 2 dávkach (alebo 3 dávkach) základného očkovania s Hexacimou sa musí (má) podať
posilňovacia dávka minimálne 6 mesiacov po poslednej dávke základného očkovania v súlade s oficiálnymi odporúčaniami. Minimálne sa musí podať dávka Hib vakcíny.
Hexacima sa môže použiť ako posilňovacia dávka u jedincov, ktorí boli predtým očkovaní inou hexavalentnou alebo pentavalentnou DTaP-IPV/Hib vakcínou spolu s monovalentnou vakcínou proti hepatitíde B. Kontraindikácie: Anafylaktická reakcia v anamnéze po predchádzajúcom podaní Hexacimy. Precitlivenosť na liečivá, na ktorúkoľvek z pomocných látok, encefalopatia neznámej etiológie, ktorá sa vyskytla do 7 dní po predchádzajúcom očkovaní vakcínou obsahujúcou pertusovú zložku. Vakcína proti čiernemu
kašľu sa nemá podávať jedincom s nekontrolovanou neurologickou poruchou/nekontrolovanou epilepsiou, kým sa nestanoví liečba ich stavu, ich stav sa stabilizuje a ak
prínosy očkovania jednoznačne neprevažujú nad rizikami. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Imunizácia sa má odložiť u jedincov s miernym až závažným
akútnym horúčkovým ochorením alebo infekciou. Prítomnosť malej infekcie a/alebo nižšej teploty by nemala byť dôvodom na odloženie očkovania. Výskyt febrilných kŕčov
v anamnéze dieťaťa, výskyt kŕčov alebo syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS) v rodinnej anamnéze nepredstavuje kontraindikáciu pre použitie Hexacimy. Sú dostupné
údaje o imunogenicite u predčasne narodených detí. Údaje o imunogenicite u dojčiat vystavených vírusu HIV preukázali, že Hexacima je imunogenická. Pred akýmkoľvek
očkovaním alebo po ňom sa môže vyskytnúť synkopa ako psychogénna odpoveď na injekciu ihly. Je potrebné zaviesť postupy na prevenciu pádov a poranení a na zvládnutie
synkopy*. Liekové a iné interakcie: Údaje o súčasnom podávaní vakcíny Hexacima a konjugovanej polysacharidovej vakcíny proti pneumokokom, MMR, rotavírusu, konjugovanej vakcíny proti meningitíde C/meningokokom skupiny A, C, W-135 a Y nepreukázali žiadnu klinicky významnú interferenciu v protilátkovej odpovedi na ktorýkoľvek
z antigénov. Hexacima a vakcína proti varicele sa nemajú podávať súčasne. Ak je súčasné podanie s inými vakcínami možné, imunizácia sa má vykonať do rôznych miest
vpichu. Hexacima sa nesmie miešať so žiadnymi inými vakcínami alebo inými parenterálne podávanými liekmi. Neboli hlásené žiadne klinicky významné interakcie s inými
typmi liečby alebo biologickými prípravkami okrem prípadu imunosupresívnej liečby. Fertilita, gravidita a laktácia: Táto vakcína nie je určená na podávanie ženám v reprodukčnom veku. Nežiaduce účinky: Anorexia, plačlivosť, ospalosť, vracanie, bolesť/sčervenanie/opuch v mieste vpichu, podráždenosť, pyrexia. Predávkovanie: Neboli
hlásené žiadne prípady predávkovania. Uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C) v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke.
Údaje o stabilite ukazujú, že zložky očkovacej látky sú stabilné pri teplote do 25 °C počas 72 hodín. Na konci tejto doby sa má Hexacima použiť alebo zlikvidovať. Držiteľ
rozhodnutia o registrácii: Sanofi Pasteur, 14 Espace Henry Vallée, F-69007 Lyon, Francúzsko. Registračné číslo: EU/1/13/828/007. Dátum revízie textu: Február 2021.
1
adsorbované na hydratovaný hydroxid hlinitý (0,6 mg Al3+), 2 ako dolná hranica intervalu spoľahlivosti (p = 0,95), 3 pomnožené na Vero bunkách, 4 alebo ekvivalentné množstvo antigénu stanovené vhodnou imunochemickou metódou, 5 vyrobené rekombinantnou DNA technológiou v kvasinkových bunkách Hansenula polymorpha.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Vakcína určená na základné očkovanie detí. Hradená z verejného zdravotného poistenia.
*Všimnite si, prosím, zmeny v súhrne charakteristických vlastností lieku
Podrobnejšie informácie sú dostupné v úplnom znení SPC alebo sú dostupné na adrese: www.sukl.sk
Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Hexacima, dátum revízie textu február 2021. 2. Hexyon: EPAR – Summary for the public [online] [cit.26-072018]://www.
ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002796/WC500145761.pdf. 3. De Coster I, Fournie X, Faure C, Ziani E et al.
Assessment of preparation time with fully-liquid versus non-fully liquid paediatric hexavalent vaccines. Atime and motion study. Vaccine 2015;33(32):3976–3982.
4. Report Linker. A white paper to understand the market structure of pediatric pertussis combination vaccines: Hexavalent vaccine market study, October 2020
* Očkovacia látka v predplnenej striekačke nevyžadujúca rekonštitúciu pred podaním,
** Štúdia sa zaoberala trhom hexavalentných vakcín (92% ) v roku 2019

Materiál určený pre odbornú verejnosť.
PM-SK-2022-3-691 Dátum vypracovania 25.3.2022

Swixx Biopharma s.r.o., Eurovea Central 3 Pribinova 10
Bratislava 811 09, tel.: +421 2 20833 600
medinfo.slovakia@swixxbiopharma.com
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ODBORNÝ GARANT
MUDr. Elena Prokopová

KOORDINÁTORI VEDECKÉHO PROGRAMU
MUDr. Elena Prokopová
MUDr. Marta Špániková
MUDr. Zuzana Nagyová, MPH.
MUDr. Beata Kartousová
MUDr. Zuzana Miškejeová
MUDr. Jana Haničáková
MUDr. Katarína Šimovičová
MUDr. Zora Zdráhalová
MUDr. Branislav Chrenka, MHA.
MUDr. Martina Miškovská, PhD.
MUDr. Andrea Černianska, MPH.

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
A-medi management, s. r. o.
Adriána Kováčechová
kovacechova@amedi.sk, 0910 488 762

POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie bude zaradené do kreditného systému.
Potvrdenie o účasti obdržíte po skončení prednášok.

PIATOK 13.5.2022
13:30 – 15:00

PROGRAM

Príchod účastníkov a registrácia

15:30 – 15:50 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONGRESU
MUDr. Elena Prokopová
MUDr. Marta Špániková
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim.prof.
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

16:00 - 17:10 BLOK 1
Blok vedie: MUDr. Elena Prokopová
16:00 – 17:00 Vyhorenie v praxi primárneho pediatra z pohľadu
neuropsychológa
Krause, R.
17:00 – 17:10

Diskusia

17:10 – 17:30 Prestávka

17:30 – 18:50 BLOK 2
Blok vedie: MUDr. Ingrid Urbančíková
17:30 – 17:50

Ukrajinskí migranti a možné riziká infekčných chorôb
Hudečková, H.

17:50 – 18:10

Krízová medicínska intervencia v zraniteľných
komunitách v čase humanitárnej krízy na Ukrajine
Koščálová, A., Roussier, L.

18:10 – 18:30

Diagnostika, liečba a prevencia infekčných ochorení
súvisiacich s migráciou
Urbančíková, I.

18:30 – 18:50

Diskusia

19:00

Večera

PROGRAM

SOBOTA 14.5.2022

09:00 – 11:00 BLOK 1 – PANELOVÉ DISKUSIE
09:00 – 10:00 Aktuálne výzvy v očkovaní detí
Urbančíková, I., Prokopová, E., Jeseňák, M.
Diskusia podporená spoločnosťou Swixx Biopharma

10:00 – 11:00 Očkovanie proti HPV z interdisciplinárneho pohľadu
Prokopová, E., Jeseňák, M., Kúdela, E., Dúbravický, J.
Diskusia podporená spoločnosťou MSD

11:00 – 11:20 Prestávka

11:20 – 12:25 BLOK 2
Blok vedie: prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA
11:20 – 11:40

Ako neposlať/poslať dieťa alergológovi
Rennerová, Z.

11:40 – 12:00

Hoci je imunológia všade a za všetkým, nie každé dieťa
potrebuje imunológa
Jeseňák, M.

12:00 – 12:20

Ako neposlať dieťa s dilatáciou močových ciest
k nefrológovi
Černianska, A.

12:20 – 12:35

Diskusia

12:35 – 14:00 Obed

SOBOTA 14.5.2022

PROGRAM

14:00 – 16:30 ORGANIZAČNÝ BLOK – PANELOVÁ DISKUSIA
Blok vedie: MUDr. Elena Prokopová, MUDr. Beata Kartousová
14:00 – 14:30 Akčný plán na najbližšie 3 roky v primárnej
starostlivosti o deti na Slovensku – úvod
Výbor SSPPS SLS
14:30 – 16:30

Ako zachovať zdravotnú starostlivosť o deti Slovenska?
Aký je plán kompetentných?
Čo s neúnosnou administratívnou záťažou
ambulantných lekárov?
Je financovanie zdravotnej starostlivosti dostatočné? ...
Lengvarský, V. – minister zdravotníctva SR
Strapko, R., Havelková, B. – VšZP
Kultan, M. – ZP Dôvera
Sloboda, P. – ZP Union
Smatana, M. – analytik
Štofko, M. – AZP
Szalay, T. – VUC BA

16:30 – 16:50 Prestávka

16:50 – 18:50 BLOK WORKSHOPOV A TÉM
Z MANUÁLU PRIMÁRNEHO PEDIATRA
Blok vedie: výbor SSPPS SLS
16:50 – 17:20

Aktuálne výzvy v očkovaní detí

17:20 – 17:50

Delegovaná preskripcia

17:50 – 18:20

Očkovanie rizikových osôb

18:20 – 18:50

Web – www.pediatridetom.sk

19:30

Spoločenský večer

hydratacia
pokožky

regeneracia
pokožky

starostlivost
po ožiarení

na suchú kožu
so sklonom
k atopii

Kozmetické prípravky Imunoglukan P4H® krém a lotion
Nájdete v každej lekárni alebo na www.imunoglukan.com

NEDEĽA 15. 5. 2022
09:00 – 10:00 BLOK 1
Blok vedie: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
09:00 – 09:25 Kliešte v minulosti a dnes
Peťko, B.
Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer

09:25 – 09:50 Závažný klinický priebeh kliešťovej encefalitídy
z pohľadu intenzívnej medicíny a pravdepodobný
prenos počas dojčenia (kazuistiky)
Králinský, K.
Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer

09:50 – 10:00 Diskusia
10:00 - 10:20 Prestávka

10:20 - 12:00 - BLOK 2
Blok vedie: MUDr. Martina Miškovská, PhD.,
10:20 – 10:40 Bolesť na hrudníku – kedy kardiologické vyšetrenie?
Hrebík, M., Szorádová, S., Goldschmidtová, E.
10:40 – 11:00

Kedy neposlať/poslať dieťa detskému neurológovi
Payerová, J., Foltán, T., Švecová, L.

11:00 – 11:20

Cesta pacienta od pediatra k detskému psychiatrovi
Trebatická, J.

11:20 – 11:40

Tuberkulóza – kedy na ňu treba myslieť?
Miškovská, M.

11:40 – 12:00

Diskusia

12:00 – 12:30

ZHODNOTENIE KONGRESU A ZÁVER

12:30

Obed
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Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti
Slovenskej lekárskej spoločnosti

/
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Vzdelávanie
Odborné usmernenia,
odporúčania, konferencie

Legislatíva

Platforma

Aktívna účasť
na tvorbe zákonov,
mimomedicínska
problematika práce
v ambulancii

Celoslovenská komunikácia
primárnych pediatrov,
jediná spoločnosť
zastupujúca záujmy
primárnych pediatrov

Medzinárodné kontakty
Spoločné problémy primárnych pediatrov v Európe,
aktívny člen Európskej konfederácie
primárnych pediatrov ECPCP

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti
Slovenskej lekárskej spoločnosti SSPPS SLS
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
www.primarnapediatria.sk
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INFORMÁCIE
POPLATKY
REGISTRAČNÝ POPLATOK (3 DNI)
do 13. 4. 2022
od 13. 4. 2022
do 15. 5. 2022

členovia SSPPS SLS

70 €

nečlenovia

100 €

členovia SSPPS SLS

80 €

nečlenovia

110 €

Sprievodná osoba (manžel,
manželka)

20 €

Zvýhodnené poplatky platia v prípade platby prevodom
na účet, po dodržaní stanovených termínov.

Spôsob platby

– po online registrácií - úhrada zálohovej faktúry bankovým prevodom,
alebo platba kartou
– (prosíme uhradiť do 6. 5. 2022)
Na podujatie je potrebná online registrácia na stránke
www.amedi.sk vopred. Po registrácií Vám bude vygenerovaná
zálohová faktúra.
Prosíme ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je
potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Vašu
účasť je možné zrušiť najneskôr do 13. 4. 2022. Po tomto dátume sú
uhradené poplatky nevratné.
– v hotovosti alebo kartou pri registrácii (online registrácia vopred
nutná)

INÉ POPLATKY
Večera PIATOK 13. 5. 2022

25 €

Obed SOBOTA 14. 5. 2022

15 €

Diskusný večer SOBOTA 14. 5. 2022

35 €

Obed NEDEĽA 15. 5. 2022

15 €

Registrácia možná on-line na WWW.AMEDI.SK

INFORMÁCIE
POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kreditného systému.
Potvrdenie o účasti obdržíte po skončení prednášok.
Pasívna účasť:
13. 05. 2022
14. 05. 2022
15. 05. 2022
Aktívna účasť:
domáci autori
domáci spoluautori

2 kredity
8 kreditov
3 kredity
10 kreditov
5 kreditov

Aktívni účastníci dostávajú kredity za aktívnu aj pasívnu účasť.

PLÁN PRIESTOROV
Hlavný program konferencie: Konferenčná miestnosť na prízemí
Workshopy spoločnosti Swixx Biopharma s.r.o. – Salónik na 1. poschodí
Obedy: Hotelová reštaurácia
Večera 13. 5. 2022: Hotelová reštaurácia
Večera 14. 5. 2022: Konferenčná miestnosť na prízemí

WORKSHOPY
Sobota – Diskusné workshopy na témy:
1. Aktuálne výzvy v očkovaní detí 16:50 – 17:50 hod.
MUDr. Marta Špániková
2. Očkovanie rizikových osôb 17:50 – 18:50 hod.
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAA
3. Príďte na virtuálnu návštevu výrobného závodu, kde sa vyrába vakcína
Hexacima
Prebieha počas celého dňa
Nedeľa – Diskusné workshopy na témy:
1. Aktuálne výzvy v očkovaní detí 09:00 – 10:00 hod.
MUDr. Elena Prokopová
2. Očkovanie v inom ako určenom veku 10:00 – 11:00 hod.
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH.
3. Príďte na virtuálnu návštevu výrobného závodu, kde sa vyrába vakcína
Hexacima
Prebieha počas celého dňa

UBYTOVANIE
Ubytovanie v Hoteli GRAND zabezpečuje
A-medi management, s. r. o. – Adriána Kováčechová
Ubytovanie je možné rezervovať: mailom na kovacechova@amedi.sk

CENY UBYTOVANIA
Jednolôžková izba

95 €

Dvojlôžková izba

120 €

Cena zahŕňa raňajky
Pri rezervácii prosím uveďte záujem o jednolôžkovú / dvojlôžkovú izbu
a počet nocí. Úhradu prosím realizujte až po potvrdení rezervácie.
Rezerváciu Vám potvrdíme mailom. Ubytovanie musí byť vopred
uhradené bankovým prevodom v termíne do 13. 4. 2022. Po prijatí
prostriedkov na náš účet Vám bude zaslaná faktúra. Vašu účasť je možné
zrušiť najneskôr v termíne do 13. 4. 2022. Po tomto termíne sú uhradené
poplatky nevratné.

ÚDAJE K ÚČTU

A-medi management, s. r. o., banka: UniCredit Bank
číslo účtu: 1026852003/1111, variabilný symbol: 3313522
SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

Predplatné časopisu
PEDIATRIA
na rok 2022
GARANTOVANÝ
AUTODIDAKTICKÝ
TEST S PRIDELENÍM
KREDITOV

PRÍSTUP DO
ARCHÍVU
ČASOPISU

RECENZOVANÉ
ČLÁNKY
NA ZAUJÍMAVÉ
TÉMY

6x ročne

A-medi management, s. r.o.
Jarošova 1, Bratislava 831 03
E-mail: amedi@amedi.sk
www.amedi.sk

30 €

ONLIÁNVKEY

OBJEDNMEDI.SK
NA WWW.A

POZNÁMKY

Skutočné kliešte sú oveľa menšie
a môžu byť nebezpečné.
Prenášajú závažné ochorenie nazývané
KLIEŠŤOVÁ ENCEFALITÍDA.

Pomôžte chrániť vašich pacientov pred kliešťovou encefalitídou.

Očkovanie je účinná ochrana.

1,2,3

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia.
Injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke Očkovacia látka proti kliešťovej encefalitíde (celovírusová, inaktivovaná). Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje: Vírus kliešťovej encefalitídy1,2 (kmeň Neudörfl) 2,4 mikrogramov. Charakteristika: FSME- IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia je určená na aktívnu (profylaktickú) imunizáciu proti kliešťovej encefalitíde (tick borne encephalitis - TBE) osôb vo veku 16 rokov a viac. FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia sa má podať na základe oficiálnych odporúčaní týkajúcich sa potreby
a časovej schémy očkovania proti TBE. Farmakoterapeutická skupina: Očkovacie látky proti encefalitíde. Farmakodynamický účinok lieku pozostáva z navodenia dostatočne
vysokej koncentrácie protilátok proti TBE, ktorá poskytuje ochranu pred vírusom TBE. Dávkovanie: Základná očkovacia schéma je rovnaká pre všetky osoby vo veku 16 rokov
a viac a pozostáva z troch dávok FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčnej suspenzie. Prvá dávka a druhá dávka sa majú podať v intervale1 až 3 mesiace. Ak je potrebné dosiahnuť rýchlu
imunitnú odpoveď, druhú dávku je možné podať po dvoch týždňoch po prvej dávke. Po prvých dvoch dávkach sa môže očakávať dostatočne vysoká ochrana pre nadchádzajúcu
sezónu kliešťov. Tretia dávka sa má podať 5 až 12 mesiacov po druhom očkovaní. Po tretej dávke má očakávaná ochrana pretrvávať minimálne 3 roky. Aby sa dosiahla imunita
pred začiatkom sezónnej aktivity kliešťov, ktorá je na jar, prvá a druhá dávka sa má prednostne podať v zimných mesiacoch. Za ideálnych okolností sa má očkovacia schéma
ukončiť podaním tretej dávky očkovacej látky v rovnakej sezóne kliešťov alebo najneskôr pred začiatkom nasledujúcej sezóny kliešťov. Posilňovacia dávka: Osoby vo veku od 16
do 60 rokov Prvá posilňovacia dávka sa má podať 3 roky po tretej dávke. Následné posilňovacie dávky sa majú podať každých 5 rokov po poslednej posilňovacej dávke. Osoby vo
veku 60 rokov a staršie U jedincov vo veku nad 60 rokov časové odstupy pre podanie posilňovacích dávok spravidla nemajú presiahnuť tri roky. Spôsob podávania: Očkovacia
látka sa podáva intramuskulárne do hornej časti ramena (do deltového svalu). Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Očkovanie proti TBE sa musí odložiť, ak osoba trpí stredne závažným alebo závažným akútnym ochorením (s horúčkou alebo bez nej). Špeciálne upozornenia: Tak ako u všetkých očkovacích
látok podávaných injekčne musí byť pre prípad zriedkavej anafylaktickej reakcie po podaní očkovacej látky vždy k dispozícii zodpovedajúca lekárska pomoc a dohľad. Uhryznutia
kliešťom môžu prenášať aj iné infekcie ako je TBE, zahŕňajúce určité patogény, ktoré niekedy môžu spôsobiť klinický obraz, ktorý pripomína kliešťovú encefalitídu. Očkovacie látky
proti TBE neposkytujú ochranu pred infekciou spôsobenou baktériami Borrelia. Výskyt klinických známok a príznakov možnej infekcie TBE u zaočkovaného sa preto musí dôkladne
vyšetriť vzhľadom na možnosť alternatívnych príčin. Liekové a iné interakcie: Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s inými očkovacími látkami alebo liekmi. Podanie iných
očkovacích látok v rovnakom čase ako FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia sa musí uskutočniť v súlade s oficiálnymi odporúčaniami. Ak sa v rovnakom čase majú podať
ďalšie očkovacie látky podávané injekčne, musia sa podať do rôznych miest a prednostne do rôznych končatín. Nežiaduce účinky: Frekvencie nežiaducich účinkov boli vypočítané na základe súhrnnej analýzy nežiaducich účinkov zo 7 klinických skúšaní s očkovacou látkou FSME-IMMUN 0,5 ml (2,4 µg) u osôb vo veku 16 až 65 rokov, ktoré dostali
3 dávky (3 512 osôb po prvom očkovaní, 3 477 po druhom očkovaní a 3 274 po treťom očkovaní). Najčastejšími nežiaducimi reakciami boli bolesť hlavy, hnačka, nevoľnosť,
bolesť svalov, bolesť kĺbov, únava, zimnica a bolesť, opuch a začervenanie v mieste vpichu injekcie. Gravidita a laktácia: Nie sú k dispozícii údaje o použití FSME-IMMUN 0,5 ml
Injekčná suspenzia u gravidných žien. Nie je známe, či FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia je vylučovaná do materského mlieka. Z tohto dôvodu sa má FSME-IMMUN 0,5 ml
Injekčná suspenzia podať počas gravidity a dojčiacim ženám len vtedy, ak sa to považuje za naliehavé pre dosiahnutie ochrany pred infekciou TBE a po starostlivom zvážení rizika
a prínosov. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje: Nie je pravdepodobné, že by FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia mala vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Musí sa však vziať do úvahy, že sa môže vyskytnúť porucha videnia alebo závrat. Táto skrátená informácia o lieku je určená pre odbornú
verejnosť. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred podaním lieku sa oboznámte s úplným znením súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC). Dátum aktualizovania
skrátenej informácie o lieku: August 2021. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgicko Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii: PFIZER Luxembourg SARL, o. z., tel.: +421 2 3355 5500. Upravené podľa SPC schváleného Európskou agentúrou pre lieky (EMA) dňa 23.8.2021.
Referencie: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku FSME-IMMUN 0,25 ml Junior a FSME-IMMUN 0,5 ml. 2. Heinz F.X., Holzmann H., Essl A., Kundi M. Field effectiveness of
vaccination against tick-borne encephalitis. Vaccine 2007;25(43):7559-7567. 3. World Health Organisation. Immunization is the best protection against tick-borne encephalitis.
Dostupné na: www.who.int/immunization/newsroom/newsstory_immunization_best_protection_tbe/en/. Navštívené: máj 2021.
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HPV JE JEDINÝ
RAKOVINOTVORNÝ VÍRUS,
PROTI KTORÉMU EXISTUJE
ÚČINNÁ PREVENCIA
HPV môže spôsobiť rôzne typy rakoviny
aj po dlhej dobe od nákazy vírusom.1
U dospelých sú účinnou prevenciou
preventívne prehliadky a očkovanie.2
U detí je účinnou prevenciou očkovanie.
Očkovanie proti HPV je hradené zo
zdravotného poistenia iba pre 12-ročné deti.3

Viac na www.hpv.sk

1. WHO. Fact sheet Cervical cancer. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer.
Accesed 28.4.2022
2. Global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer as a public healthproblem.
Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
3. Zoznam kategorizovaných liekov https://www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-liekov
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