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MÁ HPV INFEKCIU…
...ALE EŠTE O TOM NEVIE!
96,9 %

Vakcína Silgard® poskytuje
ochranu proti
karcinómu krčka maternice. Ide o účinnosť súvisiacu
s HPV typmi 16 a 18 proti premalígnym léziám na
krčku maternice stupňa 3 (CIN3) u žien, ktoré neprišli
do kontaktu s príslušnými HPV typmi.1

U žien vakcína Silgard® chráni proti:
- cervikálnym karcinómom,
- análnym karcinómom,
- premalígnym genitálnym léziám (cervikálnym, vulválnym a vaginálnym),
- premalígnym análnym léziám,
v príčinnej súvislosti s istými onkogénnymi typmi ľudského papilomavírusu
- genitálnym bradaviciam (condylomata acuminata) v príčinnej súvislosti so špecifickými typmi HPV.1
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Silgard®, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke. Očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu [typom 6, 11, 16, 18] (rekombinantná, adsorbovaná)
Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje približne: L1 proteín ľudského papilomavírusu typ 6 - 20 mikrogramov; L1 proteín ľudského papilomavírusu typ 11 - 40 mikrogramov; L1 proteín ľudského papilomavírusu
typ 16 - 40 mikrogramov; L1 proteín ľudského papilomavírusu typ 18 - 20 mikrogramov. Lieková forma: Injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke. Terapeutické indikácie: Silgard je očkovacia látka na použitie od veku 9 rokov
na prevenciu: premalígnych genitálnych lézií (cervikálnych, vulválnych a vaginálnych), premalígnych análnych lézií, cervikálnych karcinómov a análnych karcinómov príčinne súvisiacich s určitými onkogénnymi typmi ľudského papilomavírusu
(HPV); bradavíc vonkajšieho genitálu (condylomata acuminata) príčinne súvisiacich so špecifickými typmi HPV. Použitie vakcíny Silgard má byť v súlade s oficiálnymi odporúčaniami. Indikácia je založená na dôkaze účinnosti vakcíny Silgard
u dievčat a žien vo veku 16 až 45 rokov a u chlapcov a mužov vo veku 16 až 26 rokov a na dôkaze imunogenity vakcíny Silgard u detí a dospievajúcich vo veku 9 až 15 rokov. Dávkovanie a spôsob podávania: Jedinci vo veku od 9 do 13
rokov vrátane: môže sa podať podľa 2-dávkovej očkovacej schémy (0,5 ml v 0. a 6. mesiaci). Ak je druhá dávka očkovacej látky podaná skôr ako 6 mesiacov po prvej dávke, má sa vždy podať tretia dávka. Alternatívne sa môže podať Silgard podľa
3-dávkovej schémy ( 0,5 ml v 0., 2. a 6. mesiaci). Jedinci vo veku 14 rokov a starší: očkovacia schéma pozostáva z 3 samostatných 0,5 ml dávok podaných podľa nasledujúceho rozvrhu: 0, 2, 6 mesiacov. Druhá dávka sa má podať najmenej jeden
mesiac po prvej dávke a tretia dávka sa má podať najmenej 3 mesiace po druhej dávke. Všetky tri dávky sa majú podať v priebehu 1 roka. Potreba posilňovacej dávky nebola stanovená. Deti a dospievajúci: Bezpečnosť a účinnosť očkovacej látky
Silgard u detí mladších ako 9 rokov nebola stanovená. Očkovacia látka sa má podať intramuskulárnou injekciou. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Jedinci, u ktorých po podaní dávky vakcíny
Silgard vznikli príznaky svedčiace o precitlivenosti, nesmú dostať ďalšie dávky vakcíny Silgard. Podanie vakcíny Silgard sa má odložiť u jedincov s akútnym ťažkým febrilným ochorením. Prítomnosť miernej infekcie, ako ľahká infekcia horných
dýchacích ciest alebo nižšia horúčka, však nie je kontraindikáciou pre imunizáciu. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Pri rozhodovaní o očkovaní jedinca sa má brať do úvahy riziko predchádzajúcej expozície HPV a možný
prínos z očkovania. Tak ako u všetkých injekčných očkovacích látok, vždy musí byť pohotovo k dispozícii príslušná liečba pre prípad zriedkavých anafylaktických reakcií po podaní očkovacej látky. Po akomkoľvek očkovaní môže dôjsť k synkope
(mdlobe), zvlášť u adolescentov a mladých dospelých. Po očkovaní vakcínou Silgard sa vyskytla synkopa, niekedy spojená s pádom. Preto majú byť očkovaní jedinci po podaní vakcíny Silgard starostlivo sledovaní počas približne 15 minút. Tak ako
pri iných očkovacích látkach, očkovanie vakcínou Silgard nemusí viesť k ochrane u všetkých očkovaných jedincov. Očkovanie nie je náhradou rutinného cervikálneho skríningu. Neexistujú údaje o použití vakcíny Silgard u jedincov s poškodenou
schopnosťou imunitnej odpovede.Táto očkovacia látka sa má podávať s opatrnosťou jedincom s trombocytopéniou alebo akoukoľvek koagulačnou poruchou, pretože u týchto jedincov môže dôjsť po intramuskulárnom podaní ku krvácaniu. Dĺžka
trvania ochrany nie je v súčasnosti známa. Neexistujú údaje o bezpečnosti, imunogenite alebo účinnosti na podporu zameniteľnosti očkovacej látky Silgard s inými vakcínami proti HPV. Interakcie: Jedinci, ktorí dostali počas 6 mesiacov pred
prvou dávkou očkovacej látky imunoglobulín alebo krvné deriváty, boli zo všetkých klinických skúšok vylúčení. Použitie s inými očkovacími látkami Podanie očkovacej látky Silgard v rovnakom čase (ale, pre injekčné očkovacie látky, do rôznych
miest podania) ako podanie očkovacej látky proti hepatitíde B (rekombinantnej) nenarušilo imunitnú odpoveď na typy HPV. Silgard sa môže podať súbežne s posilňovacou dávkou kombinovanej očkovacej látky proti záškrtu (d) a tetanu (T)
a buď čiernemu kašľu [nebunková komponentná] (ap) aj/alebo detskej obrne [inaktivovaná] (IPV) (očkovacie látky dTap, dT-IPV, dTap-IPV) bez signifikantného ovplyvnenia protilátkovej odpovede na ktorúkoľvek zložku oboch vakcín. Súbežné
podanie vakcíny Silgard s inými očkovacími látkami ako sú uvedené vyššie, sa neštudovalo. Ukázalo sa, že použitie hormonálnych kontraceptív nemalo vplyv na imunitnú odpoveď na Silgard. Gravidita a laktácia: Údaje o vakcíne Silgard
podanej počas gravidity nepreukázali žiadny bezpečnostný signál. Tieto údaje sú však nedostatočné na odporúčanie použitia vakcíny Silgard počas gravidity. Očkovanie má byť odložené až do ukončenia gravidity. Silgard sa môže podať dojčiacim
ženám. Nežiaduce účinky: Veľmi časté (≥ 1/10): bolesť hlavy, v mieste podania injekcie: erytém, bolesť, opuch; časté (≥ 1/100, < 1/10): pyrexia, nauzea, bolesť v končatine, v mieste podania injekcie: hematóm, pruritus. Ostatné niežiaduce
účinky boli pozorované pri nižších frekvenciách (ako menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000). Ďalšie nežiaduce udalosti boli spontánne hlásené počas celosvetového používania
očkovacej látky Silgard po jej uvedení na trh. Pretože sú tieto udalosti hlásené dobrovoľne z populácie neistej veľkosti, nie vždy je možné spoľahlivo odhadnúť ich frekvenciu alebo stanoviť kauzálny vzťah k expozícii očkovacej látke. V dôsledku
toho je frekvencia týchto nežiaducich udalostí definovaná ako „neznáma“: celulitída v mieste aplikácie injekce,idiopatická trombocytopenická purpura, lymfadenopatia, hypersenzitívne reakcie vrátane anafylaktických/anafylaktoidných reakcií,
závrat , Guillainov-Barrého syndróm, synkopa niekedy sprevádzaná tonicko-klonickými kŕčmi, vracanie, artralgia, myalgia, asténia, triaška, únava, nevoľnosť, bronchospazmus, urtikária, *akútna diseminovana encefalomyelitída. Uchovávanie:
Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Balenie: 0,5 ml suspenzie v naplnenej injekčnej striekačke bez ihly alebo
s jednou alebo dvoma ihlami – veľkosť balenia po 1, 10 alebo 20. Nie všetky veľkosti balenia sú uvedené na trh. * Venujte prosím pozornosť zmenám v Súhrne charakteristických vlastností lieku. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Merck
Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Veľká Británia. Registračné číslo: EU/1/06/358/007. Dátum revízie textu: Október 2014.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pre skupinu dievčat v 13. roku života sa čiastočne hradí
z prostriedkov verejného poistenia, ak očkovanie indikuje pediater. Pre ostatných pacientov nie je vakcína hradená
z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním si prosím preštudujte Súhrn charakteristických
vlastností lieku, ktorý nájdete na www.sukl.sk.
Referencie: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Silgard, Október 2014, dostupný na www.sukl.sk
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PROGRAM

PIATOK 9. október 2015 (13:00 – 18:00)

PROGRAM

13:00 –1 5:00 Blok I. Urogenitálne infekcie HPV
Predsedníctvo: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., MUDr. Miroslav Kotek
1. Čo v súčasnosti vieme o HPV...................................................................15 min.
MUDr. Miroslav Kotek
2. Súčasný stav primárnej prevencie HPV infekcie vo svete...................... 15 min.
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
3. Testovanie HPV, budúcnosť v prevencii rakoviny krčka maternice....... 20 min.
MUDr. Peter Kaščák, PhD.
(Prednáška podporená zo vzdelávacieho grantu spoločnosti ROCHE)
4. Praktické skúsenosti so sinekatechínmi v liečbe condylomata
accuminata u oboch pohlaví...................................................................20 min.
prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
5. Odporučenia SGPS pre očkovanie proti HPV........................................... 15 min.
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
6. HPV očkovanie – problém viac diskutovaný ako riešený...................... 20 min.
MUDr. Boris Hudec
(Prednáška podporená zo vzdelávacieho grantu spoločnosti GlaxoSmithKline)
Diskusia
15:00 – 15:30 Prestávka
15:30 – 17:00 Blok II. Spolupráca urológa a gynekológa. Urogenitálne infekcie.
Predsedníctvo: doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD., MUDr. Michal Kliment, CSc.
1. Zásady spolupráce medzi gynekológom a urológom pri riešení
recidivujúcich infekcií urogenitálneho traktu..........................................20 min.
MUDr. Michal Kliment, CSc.
2. Imunomodulačná liečba recidivujúcich infektov dolných
močových ciest a jej benefity pre sexualitu............................................15 min.
MUDr. Igor Bartl
(Prednáška podporená zo vzdelávacieho grantu spoločnosti Benela)
3. Negatívny urologický a gynekologický nález pri pretrvávajúcom
močovom dyskomforte...........................................................................15 min.
MUDr. Peter Brenišin, MUDr. Marek Brenišin
4. Operácie na močovom trakte a gravidita...............................................20 min.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
Diskusia

17:00 – 18:00 „Poruchy plodnosti sú problémom páru.”
(Prednášky podporené zo vzdelávacieho grantu spoločnosti EXELTIS)
Predsedníctvo: doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
1. Antioxidanty v moderním managementu mužské neplodnosti
MUDr. Lukáš Bittner, FEBU, FECSM; FNKV Praha/Iscare Praha
2. Využitie myo-inozitolu v managemente ženskej sterility a praktické
skúsenosti s myo-inozitolom v SK a CZ
MUDr. Michaela Grossová, Medical Director Iscare Bratislava
3. Kazuistiky a skúsenosti s myo-inozitolom v praxi gynekologa
MUDr. Pavel Turčan, centrum Mediol, Olomouc
19:30 Spoločenský večer
PROGRAM

SOBOTA 10. október 2015 (9:00 – 13:00)

PROGRAM

9:00 – 11:00 Blok III. Vrodené vývojové chyby urogenitálneho systému
Predsedníctvo: prof. Ján Kliment, CSc., MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
1. Poruchy sexuálnej diferenciácie u detí....................................................10 min.
MUDr. Jaroslav Molčan
2. Vrodené vývojové chyby ženského genitálu a ich manažment..............10 min.
MUDr. Rastislav Sysák, PhD., MUDr. Zuzana Kosibová,
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
3. Hypospádie................................................................................................ 15 min.
MUDr. Kamil Javorka, PhD.
4. Vrodené chlopne zadnej uretry................................................................10 min.
MUDr. Petra Ďubjaková, MUDr. Oľga Gonščáková
5. Retencie semeníkov..................................................................................10 min.
MUDr. Martin Jonáš
6. Akútne skrótum........................................................................................10 min.
MUDr. Kamil Javorka, PhD.
7. Možnosti riešenia sy. MRKH.....................................................................10 min.
MUDr. Martin Petrenko, CSc., MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.,
MUDr. Zuzana Kosibová
8. Inkompletná duplicita vnútorného genitálu a úskalia
operačného riešenia..................................................................................10 min.
MUDr. Zuzana Kosibová, MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.,
MUDr. Alexandra Krištúfková

9. Maskulinizácia dievčenského genitálu – možnosti riešenia....................10 min.
MUDr. Jaroslav Molčan
10. Synechie vulvy-vrodený aj získaný anatomický problém......................10 min.
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD., MUDr. Zuzana Kosibová
Diskusia
11:00 – 11:30 Prestávka
11:30 – 13:00 Blok IV. Sexuálne dysfunkcie
Predsedníctvo: doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
1. Záhady orgazmu...................................................................................... 20 min.
MUDr. Danica Caisová
2. Sexuálne dysfunkcie a asistovaná reprodukcia...................................... 15 min.
MUDr. Viera Belušáková, MUDr. Ladislav Maršík, PhD.
3. Prevalencia syndrómu nedostatku testosterónu a hodnotenie
kvality zdravia u mužov vo veku od 40 do 69 rokov na Slovensku...... 15 min.
MUDr. Igor Sopilko, PhD., prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
4. Efektivita a bezpečnosť substitúcie testosterónu u mužov s TDS........ 20 min.
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
5. Poruchy spermiogramu a možnosti riešenia v IVF centre.....................10 min.
MUDr. Peter Krajkovič
Diskusia
13:00 Obed

MIESTO KONANIA
Hotel Partizán**** Tále - Brezno, Tále 108 – Bystrá
GPS: 48°52‘26.34“N 19°36‘00“E
REGISTRAČNÝ POPLATOK
Členovia SPGS a SUS do 20. 09. 2015........................................ 30 €
Členovia SPGS a SUS od 21. 09. 2015.......................................... 40 €
Členovia SPGS a SUS na mieste....................................................... 50 €
Nečlenovia do 20. 09. 2015............................................................... 40 €
Nečlenovia od 21. 09. 2015................................................................. 50 €
Nečlenovia na mieste............................................................................. 60 €
Znížené poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet po dodržaní uvedených
termínov.
INÉ POPLATKY – PLATBA V HOTOVOSTI PRI REGISTRÁCII
Spoločenský večer 09.10.2015........................................ 15 €
Hotel Partizán v priestoroch Tálskej bašty
Obed 10.10.2015............................................................... 10 €
Hotel Partizán v priestoroch reštaurácie
*Lístok na obed je potrebné zakúpiť pri registrácii najneskôr do 10.10 do 9:00.
SPÔSOB PLATBY REGISTRAČNÉHO POPLATKU
• v hotovosti pri registrácii
• prevodom na účet:
BANKOVÉ SPOJENIE NA ZAPLATENIE REGISTRAČNÉHO POPLATKU
Názov účtu: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Tatrabanka a.s., Bratislava
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK 48 1100 0000 0026 6345 5128
Číslo účtu: 2663455128/1100
Variabilný symbol: 09102015
Konštantný symbol: 0558
Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka, nie názov firmy

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kreditného systému SLK.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.
Pasívna účasť:
09.10. 2015............................................................ 5 kreditov
10.10. 2015............................................................. 4 kredity
Spolu...................................................................... 9 kreditov
Aktívna účasť:
domáci autori........................................................10 kreditov
domáci spoluautori (prví dvaja)............................. 5 kreditov
zahraniční autori....................................................15 kreditov
zahraniční spoluautori (prví dvaja).......................10 kreditov
UBYTOVANIE
HOTEL PARTIZÁN****
Bystrá 108 – Tále, 977 65 Brezno
Ubytovanie v hoteli PARTIZÁN zabezpečuje A-medi management, s. r. o.
Ing. Dana Lakotová
mobil: 0903 224 625,
e-mail: marketing@amedi.sk
Kapacity hotela Partizán sú momentálne plne obsadené. Rezervácia ubytovania
bola spustená v júli 2015.
INÉ MOŽNOSTI UBYTOVANIA (REZERVÁCIA INDIVIDUÁLNE):
HOTEL STUPKA
Hotel Stupka sa nachádza v tesnej blízkosti hotela Partizán (peší presun 3min).
Rezervácia:
+421 48 6712 601
rezervacie@tale.sk
www.tale.sk
HOTEL GOLF
Rezervácia:
+421 48 6712 601
rezervacie@tale.sk
www.tale.sk
HOTEL MÝTO***
Rezervácia:
+421 48 63 08 814
partizan@partizan.sk
www.hotel-myto.sk
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
II. konferencia gynekológov a urológov
ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. Dana Lakotová
e-mail: marketing@amedi.sk, mobil: 0903 224 625
A-medi management, s. r. o., Stromová 13, 831 01 Bratislava
ID v SLK: ......................................................................................
Priezvisko, meno a titul: .............................................................
Pracovisko: ..................................................................................
Adresa pracoviska:......................................................................
tel.: ...............................................................................................
fax: ...............................................................................................
e-mail: ..........................................................................................
Trvalý pobyt:................................................................................
......................................................................................................
Prihlasujem sa na:

Obed (10.10. 2015) – 10 €

		

Spoločenský večer (09.10. 2015) – 15 €

Prihláška na podujatie on-line: www.amedi.sk

Nie sú rovnaké, ako by sa mohlo zdat’...

ˇ maternice.
...ani ich ochrana pred rakovinou krcka

Cervarix ®
• HPV vakcína s 93% celkovou účinnosťou *
na prevenciu CIN3+ lézií bez ohľadu na typ HPV v lézii **1,2

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Cervarix – injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke
Očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu [typu 16, 18] (Rekombinantná,
s adjuvantom, adsorbovaná)
Držiteľ registračného rozhodnutia: GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Rixensart,
Belgicko. Zloženie lieku: jedna dávka (0,5 ml): L1 proteín HPV typu 16: 20 mikrogramov a L1 proteín HPV typu 18: 20 mikrogramov s adjuvantom AS04 adsorbované na hydratovaný hydroxid hlinitý. Farmakoterapeutická skupina: očkovacia
látka proti papilomavírusu, J07BM02. Indikácie: Cervarix je očkovacia látka na použitie od 9 rokov na prevenciu premalígnych genitálnych lézií (cervikálnych, vulválnych a vaginálnych) a karcinómu krčka maternice, ktoré príčinne súvisia s určitými
onkogénnymi typmi ľudského papilomavírusu HPV. Dôležité informácie o údajoch,
ktoré podporujú túto indikáciu, pozri v SPC. Použitie Cervarixu má byť v súlade
s oficiálnymi odporúčaniami. Dávkovanie a spôsob podávania: Očkovacia schéma závisí od veku osoby. Vek v čase prvej injekcie 9 až 14 rokov vrátane: 2 dávky, každá po 0,5 ml. Druhá dávka sa podá 5 mesiacov po prvej dávke a najneskôr
do 13. mesiaca po prvej dávke. Ak sa druhá dávka očkovacej látky podá skôr ako
5 mesiacov po prvej dávke, vždy sa má podať tretia dávka. Vek v čase prvej injekcie
15 a viac rokov: 3 dávky, každá po 0,5 ml podľa schémy 0 - 1 - 6 mesiacov. Ak je
potrebná flexibilita v očkovacej schéme, druhá dávka sa môže podať 1 mesiac až
2,5 mesiaca po prvej dávke a tretia dávka 5 až 12 mesiacov po prvej dávke. Potreba podania posilňovacej dávky nebola stanovená. Odporúča sa, aby osoby, ktoré
dostanú prvú dávku Cervarixu, dokončili 3-dávkovú očkovaciu schému Cervarixom.
Cervarix sa neodporúča používať u dievčat mladších ako 9 rokov kvôli chýbajúcim
údajom o bezpečnosti a imunogenite v tejto vekovej skupine. Cervarix sa podáva
intramuskulárnou injekciou do oblasti deltového svalu. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Podanie sa má odložiť u jedincov so závažným akútnym horúčkovým ochorením. Prítomnosť slabej infekcie ako
nádcha nie je kontraindikáciou. Osobitné upozornenia: Pre prípad anafylaktickej
reakcie musí byť vždy okamžite k dispozícii zodpovedajúca liečba a lekársky dohľad.
Synkopa (strata vedomia) sa môže vyskytnúť po, alebo dokonca pred akýmkoľvek
očkovaním zvlášť u dospievajúcich ako psychogénna odpoveď na vpich ihlou. Je
dôležité, aby sa zaviedli postupy na predchádzanie zranenia zo straty vedomia. Za
žiadnych okolností sa nesmie podať intravaskulárne alebo intradermálne. Cervarix
sa musí podávať opatrne jedincom s trombocytopéniou alebo akoukoľvek poruchou

zrážanlivosti krvi, pretože po i.m. podaní môže nastať krvácanie. Tak ako pri každej
očkovacej látke, ochranná imunitná odpoveď sa nemusí vyvolať u všetkých očkovaných. Cervarix je len na profylaktické použitie a nemá žiadny účinok na aktívne HPV
infekcie alebo na potvrdené klinické ochorenie. Očkovanie nenahrádza pravidelné
skríningové vyšetrenie krčka maternice. Nie sú k dispozícii údaje, ktoré potvrdzujú
vzájomnú zameniteľnosť s inými očkovacími látkami proti HPV. S výnimkou asymptomatických osôb infikovaných vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV), o ktorých sú
k dispozícii obmedzené údaje o imunogenite, nie sú žiadne údaje o použití Cervarixu
u osôb s narušenou schopnosťou imunitnej odpovede, akými sú pacienti podrobujúci
sa imunosupresívnej liečbe. Interakcie: Cervarix sa môže podať súbežne s posilňovacou dávkou kombinovanej očkovacej látky obsahujúcej diftériu, tetanus a pertussis spolu s inaktivovaným vírusom poliomyelitídy alebo bez neho. Cervarix sa môže
podať súbežne s kombinovanou očkovacou látkou proti hepatitíde A a hepatitíde
B (Twinrix) alebo s očkovacou látkou proti hepatitíde B (Engerix B). Ak sa Cervarix
má podať v rovnakom čase ako iná injekčne podávaná očkovacia látka, očkovacie
látky sa musia vždy podať do rôznych miest vpichu. Gravidita a laktácia: *Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa použitiu Cervarixu počas gravidity. Ženám, ktoré sú gravidné alebo sa pokúšajú otehotnieť, sa odporúča, aby odložili alebo
prerušili očkovanie až do ukončenia gravidity. Cervarix sa má použiť počas dojčenia
iba vtedy, keď možné výhody prevažujú nad možnými rizikami. Nežiaduce účinky:
Veľmi časté: reakcie v mieste vpichu zahŕňajúce bolesť, začervenanie, opuch, únava,
bolesť hlavy, myalgia; časté: horúčka (≥ 38°C), svrbenie/pruritus, vyrážka, urtikária,
nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha, artralgia; menej časté: infekcia horných dýchacích ciest, závrat, iné reakcie v mieste vpichu ako sú indurácia, lokálna parestézia.
Postmarketingové údaje: lymfadenopatia, alergické reakcie (vrátane anafylaktických
a anafylaktoidných reakcií), angioedém, synkopa alebo vazovagálna reakcia na injekciu, niekedy sprevádzaná tonicko-klonickými pohybmi. Uchovávanie: V chladničke
(2°C – 8°C) v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. Cervarix sa má podať ihneď po vybratí z chladničky. Balenie: naplnená injekčná
striekačka 1x 0,5 ml. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Dátum poslednej revízie textu: 02/2015 *Všimnite si prosím zmeny v informácii o lieku.
Pred predpisovaním sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.
Podrobnejšie informácie dostupné na požiadanie: GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.,
Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, tel.: 02/4826 1111, fax: 02/4826 1110, www.gsk.sk
Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: 0911 421 045, sk-safety@gsk.com

1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Cervarix, február 2015
2. Lehtinen M, Paavonen J, Wheeler CM et al. Overall effi cacy of HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against grade 3 or greater cervical
intraepithelial neoplasia: 4-year end-of-study analysis of the randomised, double-blind PATRICIA trial. Lancet Oncol 2012; 13: 89 – 99.
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*Všetky zaočkované osoby, ktoré dostali aspoň 1 dávku očkovacej látky, mali normálnu cytológiu, boli HPV DNA negatívne na 14 onkogénnych
HPV typov a séronegatívne na HPV-16 a HPV-18 pri počiatočnom vyšetrení.
**Imunitná odpoveď po 2 dávkach u dievčat vo veku 9 až 14 rokov bola noninferiórna oproti odpovedi po 3 dávkach u žien vo veku 15 až 25 rokov.
Na základe týchto údajov o imunogenite je odvodená účinnosť Cervarixu pre vek 9 až 14 rokov.
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lebo intrakardiálna trombóza/trombembolizácia
é poruchy. Postihujú všetky vekové skupiny
tálne. Antitrombotická liečba týchto stavov je
žiaducimi účinkami, ako je krvácanie. Nadmerné
čne vystavuje pacienta riziku liečby, ale pri ich
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j prevencie a liečby. Druhá časť predstavuje
titrombotík. Obe časti sa venujú protidoštičkovej,
e. Kniha je napísaná pre širokú škálu klinikov,
formami trombembolických porúch. Mohla by
ecnej internej medicíne, v kardiológii, angiológii,
i už v príprave, alebo v praxi. Mohla by priniesť
m, postgraduálne študujúcim a výskumníkom
h a chemických vied. Dúfame, že všetci čitatelia
poruchy nadobudnú oveľa viac poznatkov, než
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