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Skrátená informácia o lieku
Názov lieku: ALPHA D3 0,25 μg /0,5 μg /1 μg. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie: Alfakalcidol, 0,25 μg /0,5 μg /1 μg. Lieková forma: Mäkké kapsuly. Liekové indikácie: Renálna osteodystrofia so zníženou
absorpciou vápnika, osteomalácia, osteoporóza, najmä postmenopoauzálna, senilná a osteoporóza spôsobená liečbou glukokortikoidmi, prídavná liečba pri hypoparatyreóze, hypofosfatemickej rachitíde/osteomalácii. Dávkovanie a spôsob podávania: Počiatočná denná dávka pre dospelých a deti s telesnou hmotnosťou vyššou ako 20kg je 1μg alfakalcidolu, pri dlhodobej liečbe sa má dávka znižovať v závislosti od
zlepšovania klinického stavu. Jednorazová denná dávka sa podáva perorálne, je vhodné užiť večer. Ak je dávka rozdelená na dve čiastkové dávky, užíva sa ráno a večer. Kontraindikácie: Známa precitlivenosť
na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok, manifestná intoxikácia vitamínom D, hyperkalciémia, hypermagneziémia, alergia na arašidy alebo sóju. Osobitné upozornenia: Počas terapie monitorovať hladinu
vápnika a fosfátov v krvi. Liekové a iné interakcie: súbežne sa nemá podávať vitamín D a jeho deriváty. Zmena dávkovania ALPHA D3 je pri súbežnej liečbe barbiturátmi alebo antikonvulzívami indukujúcimi
pečeňové enzýmy. Difenylhydantoín môže celkom inhibovať účinok alfakalcidolu. Glukokortikoidy, tiež lieky, ktoré obsahujú cholestyramín, sukralfát alebo antacidá a estrogény môžu ovplyvňovať účinok alfakalcidolu. Pacienti užívajúci súčasne digitalis a ALPHA D3 majú byť pod zvýšeným dohľadom lekára. Pri súbežnej liečbe prípravkami obsahujúcimi vápnik alebo tiazidy je zvýšené riziko hyperkalciémie. Gravidita
a laktácia: V období gravidity a laktácie používať liek len v nevyhnutých prípadoch. Nežiaduce účinky: Pri hyperkalciémii sa môže vyskytnúť únava, gastrointestinálne symptómy, smäd, svrbenie. Počas terapie
alfakalcidolom sa len zriedka objavilo mierne a dočasné zvýšenie hladín fosfátov v krvi. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika. Dátum poslednej revízie textu: Január 2016. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Úplná informácia o lieku je dostupná na www.sukl.sk v Súhrne charakteristických vlastností lieku alebo ju získate na adrese: TEVA
Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, tel: +421 2 5726 7911,www.teva.sk
Literatúra:
1. Stecová A. a spol: Koncentrácie vitamínu D u premenopauzálnych žien na Slovensku. Laboratórna diagnostika 1-2/2009.
2. Reginster JY, Lecart MP, Richy J. Importance of Alfacalcidol in Clinical Conditions Characterized by High Rate of Bone Loss. J. Rheumatol 2005;32 Suppl 76:21-25.
3. Ringe JD, Schaht E. Prevention and Therapy of Osteoporosis: The Roles of Plain Vitamin D and Alfacalcidol. Rheumatol Int 2004; 24:189-197.
4. www.health.cd-writer.com

PROGRAM

PIATOK 28. október 2016

PROGRAM

13,00 – 14,00 Registrácia
14,00 – 16,00 Odborný program
Predsedníctvo: prof. MUDr. Ján Švihra, PhD., MUDr. Martin Romančík, PhD.
1. Švihra, J.: Medikamentózna liečba stresovej inkontinencie moču.........40 min.
Prednáška podporená grantom spol. KRKA
2. Porru, D.: Vulvodynia: causes, current treatments
and new Perspectives.............................................................................30 min.
3. Bartl, I.: Intravezikulárna terapia cystitíd z pohľadu
urológa a sexuológa................................................................................20 min.
4. Ľuník, R.: Diklofenak v súčasnej ambulantnej praxi
– čím nás ešte môže prekvapiť?..............................................................15 min.
5. Reismullerová, L.: Klinické skúsenosti s liečbou mužskej
neplodnosti exogénnym FSH na základe FSRH genotypu......................15 min.
Prednášky podporené grantom spol. IBSA
16,00 – 16,15 Prestávka
16,15 – 18,15 Odborný program
Predsedníctvo: doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., CSc., MUDr. Igor Bartl
1. Bartl, I.: Nové poznatky o vplyve dávkovania antioxidantov
a myo-inositolu na fertilitu muža...........................................................30 min.
2. Urdzík, P.: Využitie fosfomycínu v ambulantnej praxi............................30 min.
Prednášky podporené grantom spol. EXELTIS
3. Švihra, J.: Moderná liečba hyperaktívneho močového mechúra
BOTOXom.................................................................................................20 min.
Prednáška podporená grantom spol. ALLERGAN SK s.r.o.
4. Brenišin, P.: Znamená každá dysuria infekciu močových ciest?.............15 min.
5. Kliment, M.: Nové miesto vitamínu D v gynekologickej praxi................15 min.
6. Černákova, I., Dúbravický, J., Petrovič, R., Fischerová, M.: Význam
komplexného andrologicko - genetického vyšetrenia spermií
v manažmente liečby mužskej infertility............................................... 10 min.
20,00 Spoločenský večer

PROGRAM

SOBOTA 29. október 2016

PROGRAM

9,00 – 10,30 Odborný program
Predsedníctvo: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., MUDr. Martin Hrivňák
1. Redecha, M.: Situácia s HPV asociovanými ochoreniami....................... 10 min.
2. Weismannová, E.: Možnosti laboratórnej diagnostiky HPV....................15 min.
3. Jeseňák, M.: Očkovacie látky a ich význam v prevencii.........................20 min.
4. Kotek, M.: HPV infekcia v gynekológii a úloha lekára v ich prevencii.....15 min.
5. Hrivňák, M.: HPV infekcie v urológii a ich prevencia................................15 min.
5. Škutilová, E.: Pohľad dermatológa na ochorenia súvisiace s HPV.........15 min.
10,30 – 11,00 Prestávka
11,00 – 13,00 Odborný program
Predsedníctvo: prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.
1. Javorka, K.: Vezikorenálny reflux............................................................15 min.
2. Jonáš, M.: Endoskopická liečba vezikorenálneho refluxu.......................15 min.
3. Molčan, J.: Chirurgická liečba vezikouretrálneho refluxu.......................15 min.
4. Záhumenský, J.: Kolonizácia permanentných katétrov
u pacientok s plánovaným a akútnym cisárskym rezom.......................15 min.
5. Hudec, B., Bielik T.: Spolupráca urológa a gynekológa pri liečbe
hlbokoinfiltrujúcej endometriózy............................................................15 min.
6. Sopilko, I.: Varikokéla...............................................................................15 min.
7. Jonáš, M.: Konzervatívna liečba fimózy...................................................15 min.
8. Javorka, K.: Enuréza.................................................................................15 min.
13,00

Obed

MIESTO KONANIA
Wellness hotel Grand**** Jasná
Demänovská Dolina 71
Liptovský Mikuláš 1
031 01
REGISTRAČNÝ POPLATOK
Členovia SGPS a SUS do 20.09.2016

40 €

Členovia SGPS a SUS od 21.09.2016

50 €

Členovia SGPS a SUS na mieste

60 €

Nečlenovia do 20.09.2016

50 €

Nečlenovia od 21.09.2016

60 €

Nečlenovia na mieste

70 €

Zvýhodnené poplatky platia pri platbe prevodom na účet,
po dodržaní stanovených termínov.
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:
281016
Konštantný symbol: 0558
Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka, nie názov firmy
INÉ POPLATKY
Spoločenský večer 28.10.2016
Hotel Grand – kongresová sála
Obed 29.10.2016
Hotel Grand – reštaurácia

15 €
10 €

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.
Pasívna účasť:
28.10.2016
29.10.2016

4 kredity
3 kredity

Aktívna účasť:
zahraničný autor prednášky
zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja)
domáci autor prednášky
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja)

15
10
10
5

kreditov
kreditov
kreditov
kreditov

UBYTOVANIE - Wellness hotel Grand**** Jasná
Zabezpečuje spoločnosť A-medi management, Mgr. Klára Steiningerová
Ubytovanie je možné rezervovať:
– mailom na steiningerova@amedi.sk
– telefonicky na 0911 038 002
CENNÍK UBYTOVANIA
Jednolôžková izba

95 €

Dvojlôžková izba

110 €

Generálny partner

partneri
ALLERGAN � ALPHA MEDICAL � AMIREX � BELLA SK � BENELA
FERRING � IBSA � KLINICKÁ BIOCHÉMIA � KRKA � MEDAC � MSD
PIERRE FABRE � PRO.MED.CS � SCA � SD PHARMA � SIEMENS
S&T SLOVAKIA � Synergia Pharmaceuticals s.r.o. � TEVA � VULM
WEGA-MS

Bližšie informácie na www.amedi.sk

Nie všetky ženy chcú
mať cyklus každý
mesiac…
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Predstavujeme vám Seasonique,
prvú perorálnu hormonálnu
antikoncepciu špeciálne vytvorenú
tak, že žena má cyklus iba
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▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní spoločnosti Teva rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na safety.sk@teva.sk.
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA LIEKU
NÁZOV LIEKU: Seasonique 0,15mg/0,03mg + 0,01 mg ﬁlmom obalené tablety. ZLOŽENIE LIEKU: Každá ružová ﬁlmom obalená tableta obsahuje
150 mikrogramov levonorgestrelu a 30 mikrogramov etinylestradiolu. Každá biela ﬁlmom obalená tableta obsahuje 10 mikrogramov etinylestradiolu.
LIEKOVÁ FORMA: Filmom obalená tableta. Terapeutické indikácie: Perorálne kontraceptívum. Dávkovanie a spôsob podávania: Seasonique je
perorálna antikoncepcia s predĺženým režimom dávkovania, v rámci ktorého sa tablety užívajú nepretržite 91 dní, užíva sa 1 tableta denne. Balenie
Seasonique pozostáva z 84 kombinovaných tabliet obsahujúcich 150 mikrogramov levonorgestrelu a 30 mikrogramov etinylestradiolu a zo 7 tabliet
obsahujúcich 10 mikrogramov etinylestradiolu. Jedna ružová tableta obsahujúca levonorgestrel a etinylestradiol sa užíva denne počas 84 po sebe
nasledujúcich dní a následne sa užíva jedna biela tableta obsahujúca etinylestradiol počas 7 dní, v priebehu ktorých zvyčajne dôjde ku krvácaniu
z vysadenia. Kontraindikácie: Prítomnosť alebo riziko vzniku venóznej tromboembólie: prítomná alebo v anamnéze, známa dedičná alebo získaná
predispozícia na vznik venóznej tromboembólie, závažný chirurgický zákrok s dlhodobou imobilizáciou, vysoké riziko vzniku venóznej tromboembólie
z dôvodu prítomnosti viacerých rizikových faktorov. Prítomnosť alebo riziko vzniku arteriálnej tromboembólie: arteriálna tromboembólia - prítomná alebo
v anamnéze alebo stav, ktorý je jej skorým príznakom, cievne mozgové ochorenie - prítomná cievna mozgová príhoda alebo v anamnéze alebo stav,
ktorý je jej skorým príznakom, známa vrodená alebo získaná predispozícia na vznik arteriálnej tromboembólie, migréna s ložiskovými neurologickými
symptómami v anamnéze, vysoké riziko vzniku arteriálnej tromboembólie z dôvodu viacerých rizikových faktorov alebo prítomnosti jedného závažného
rizikového faktora. Pankreatitída spojená so závažnou hypertriglyceridémiou, závažné ochorenie pečene a nádory v prítomnosti alebo v anamnéze,
preukázané alebo suspektné zhubné nádory závislé od pohlavných steroidov, diagnosticky neobjasnené vaginálne krvácanie, užívanie rastlinného
prípravku s obsahom ľubovníka bodkovaného, precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia
pri používaní: Riziko vzniku venóznej a arteriálnej trombembólie a zvýšené riziko trombembólie v šestonedelí. Medzi ďalšie ochorenia, ktoré sa spájajú
s nežiaducimi vaskulárnymi príhodami, patria diabetes mellitus, systémový lupus erythematosus, hemolyticko uremický syndróm a chronické zápalové
ochorenie čriev a kosáčikovitá anémia. Dôvodom na okamžité ukončenie užívania COC môže byť zvýšenie frekvencie alebo závažnosti migrény počas
užívania COC. U dlhodobých užívateliek COC bolo hlásené tiež zvýšené riziko rakoviny krčka maternice. U užívateliek COC v súčasnosti hlásené mierne
zvýšené relatívne riziko diagnózy karcinómu prsníka, v zriedkavých prípadoch benígne nádory pečene a ešte v zriedkavejších prípadoch malígne
nádory pečene. Ženy s hypertriglyceridémiou alebo s jej výskytom v rodinnej anamnéze môžu byť počas užívania COC vystavené zvýšenému riziku
vzniku pankreatitídy. Akútne alebo chronické poruchy funkcie pečene si môžu vyžiadať prerušenie užívania COC. Počas užívania COC bolo hlásené
zhoršenie endogénnej depresie, epilepsie, Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy. Pred začatím alebo opätovným začatím užívania Seasonique treba
odobrať kompletnú anamnézu, zmerať krvný tlak a vykonať fyzikálne vyšetrenie a musí sa vylúčiť gravidita. Tak ako pri každej COC, sa môže vyskytnúť
nepravidelné krvácanie (špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie), najmä počas prvých 3 mesiacov užívania. Tablety Seasonique obsahujú laktózu.
Ružové tablety Seasonique obsahujú azofarbivá allura červená AC – hlinitý lak (E129) a briliantová modrá FCF - hlinitý lak (E133), ktoré môžu vyvolať
alergické reakcie. Liekové a iné interakcie: Interakcie medzi perorálnymi kontraceptívami a inými liekmi môžu viesť k medzimenštruačnému krvácaniu a/
alebo k zlyhaniu antikoncepcie. Môže dôjsť k interakciám s liekmi, ktoré indukujú pečeňové enzýmy (napr. fenytoínom, barbiturátmi, rifampicínom a iné),
s liekmi proti HIV a pravdepodobne aj s oxkarbazepínom, topiramátom, felbamátom, grizeofulvínom a s rastlinnými prípravkami s obsahom ľubovníka
bodkovaného, ktoré môžu mať za následok zvýšený klírens pohlavných hormónov. Súbežné užívanie COC a lamotrigínu znižuje hladiny lamotrigínu.
Užívanie COC môže zmeniť výsledky niektorých laboratórnych vyšetrení, vrátane biochemických parametrov pečene, štítnej žľazy, nadobličiek
a obličiek, plazmatických hladín proteínov, parametrov metabolizmu sacharidov a parametrov koagulácie a ﬁbrinolýzy. Ženy, ktoré užívajú náhradnú
liečbu hormónom štítnej žľazy, môžu potrebovať zvýšené dávky tohto hormónu. Gravidita a laktácia: Seasonique nie je indikovaný počas gravidity.
Užívanie COC sa zvyčajne neodporúča, pokým dojčiaca matka dieťa úplne neodstaví. Nežiaduce účinky: Veľmi časté: Metrorágia, Časté: Zmeny nálady,
znížené libido, depresia, bolesť hlavy, migréna, nauzea, bolesť brucha, akné, menorágia, citlivosť prsníkov, dysmenorea, zvýšenie telesnej hmotnosti.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika. Dátum revízie textu: 06/2016. Úplná informácia
o lieku je dostupná na www.sukl.sk v Súhrne charakteristických vlastností lieku, alebo ju získate na adrese: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,
Teslova 26, 821 02 Bratislava., tel.: +421 2 57 26 79 11, fax: +421 2 57 26 79 19, www.teva.sk. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek nie je hradený
z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.
SK/GEN/16/0084

