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Piatok 4. máj 2018
15:45 – 16:00 Otvorenie
16:00 – 17:30 Interná medicína I (čas prednášky 10 min.)
Predsedníctvo: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.
1. Ložiskový proces heparu – pátranie po pôvode.
V. Višenková, M. Szántová, T. Hlavatá, J. Litví�ková, P. Klepancová, V. Kupčová
(Bratislava)

2. Fekálna Mikrobiálna Transplantácia u pacientky s rezistentnou ťažkou
alkoholovou hepatitídou: skúsenosť na našom pracovisku.
N. Bystrianska, Ľ. Skladaný, J. Vnenčáková (B. Bystrica)
3. Syndróm krátkeho čreva a jeho komplikácie – ťažká metabolická acidóza.
S. Morgošová, P. Majdák (Bojnice)

4. Plazmaferéza v sekundárnej prevencii akútnej pankreatitídy u pacientky
s familiárnou hyperchilomikronémiou v gravidite.
R. Michalová ml., A. Maňková, M. Vnučák, S. Mikulová, M. Stančí�k, F. Nehaj,
P. Makovický, P. Galajda, M. Mokáň (Martin)
5. Amyloidóza tenkého čreva.
L. Gombošová, B. Kučinský, J. Borošová, M. Takáčová, S. Farkašová (Košice)
6.	Endoskopická dekompresia čreva – život zachraňujúci zákrok.
R. Jurí�ček, T. Hlavatá, M. Fedelešová, M. Š� tevove, M. Szántová (Bratislava)

7. Získaná hemofília A.
	Š� . Sotak, S. Č� arnoký, L. Č� abiňáková, Ľ. Tomáš, V. Takáč, T. Guman,
M. Mitní�ková (Košice)

17:20 – 17:30 Diskusia

17:30 – 17:50 Prestávka

17:50 – 19:20 Diabetológia (čas prednášky 10 min.)
Predsedníctvo: prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
1.	Multifaktoriálny účinok empagliflozínu u polymorbídnej pacientky
s diabetes mellitus.
D. Skripová (Trebišov)
2. Familiárna hypercholesterolémia a jej komplikácie.
P. Solí�k (Bratislava)

3. Liečba pacienta s diabetes mellitus 2. typu a vysoko rizikovým
kardiovaskulárnym profilom.
E. Ž� ákovičová (Bratislava)

4.	Nové možnosti liečby diabetika 2. typu s prítomným kardiovaskulárnym
ochorením.
	Z. Schroner (Košice)

5. Kompenzácia glykémií u pacienta s DM 2. typu a kardiálnou primorbiditou.
J. Polko (Ž� ilina)
6. Chirurgická liečba „prediabezity“ u mladej ženy – opis prípadu.
D. Prí�davková, Ľ. Marko, M. Mokáň (Martin, Banská Bystrica)
7. Nové možnosti liečby diabetika 2. typu s aortovou stenózou.
T. Kupcová (Lučenec)

19:00 – 19:20 Diskusia
DISKUSNÝ VEČER

Sobota 5. máj 2018
08:30 – 09:50 Interná medicína II (čas prednášky 8 min. + 4 min. diskusia)
Predsedníctvo: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
1. Intoxikácia hemotoxínom po poranení jedovatým hadom
Trimeresurus albolabris.
F. Nehaj, M. Mokáň, J. Krivuš, F. Kovář, M. Mokáň, M. Kubašková, J.M. Péč (Martin)
2. Neobvyklá príčina akútneho renálneho zlyhania – pátranie po príčine.
T. Hlavatá, M. Szántová, V. Mojto (Bratislava)
3. Úskalia diagnostiky feochromocytómu.
A. Dokupilová, J. Malina, A. Vondrák (Nitra, Bratislava)
4. Hyponatriémia – diferenciálna diagnostika.
J. Chovanec (Bardejov)

5. Zápalový rozpad metastáz.
A. Chládeková, M. Š� tevove, N. Brežillová, E. Svitková, V. Mojto (Bratislava)

6.	Chronická otrava kyanidom.
M. Š� tevove, A. Chládeková, V. Babková, V. Višenková, T. Hlavatá, M. Náglová,
Ľ. Nižňaský, V. Mojto (Bratislava)
7. Pľúcna embólia s kardiogénnym šokom a paradoxnou embolizáciou
do centrálneho nervového systému.
M. Migra, M. Dragula, F. Kovář, M. Mokáň (Martin)

09:40 – 09:50 Diskusia
09:50 – 10:10 Prestávka

10:10 – 11:10 Kardiológia I (čas prednášky 8 min. + 4 min. diskusia)
Predsedníctvo: doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
	MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., FESC
1. Patologický útvar v pravej predsieni.
M. Boháčeková, P. Chňupa (Bratislava)

2. Cor triatriatum dexter.
P. Dědič, M. Daxner, M. Koší�k (Banská Bystrica)
3. Otvorené foramen ovale. Obviniť a zavrieť?
D. Č� ambál, V. Ť� ažký, T. Pokší�va (Trnava)

4. Keď život visí na vlásku...
P. Solí�k, P. Mikeš, J. Papinčák, B. Ftáčniková, J. Mikuláš (Bratislava)
5. Fabryho choroba.
L. Hermelová, I. Hermel (Stará Ľubovňa)

11:00 – 11:10 Diskusia

11:10 – 12:10 Kardiológia II (čas prednášky 8 min. + 4 min. diskusia)
Predsedníctvo: doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
	MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., FESC
6. Liečba familiárnej hypercholesterolémie alirokumabom u pacienta
s prekonanými kardiovaskulárnymi príhodami u všetkých súrodencov
(traja bratia, štyri infarkty).
V. Doničová, M. Gáborová (Košice)

7.	B-chronická lymfocytová leukémia a možné kardiovaskulárne komplikácie.
Ľ. Juhásová, M. Ihnatko, S. Tomková (Košice-Š� aca)
8. PCSK9 inhibítory – nová šanca pre pacientov.
P. Margóczy (Banská Bystrica)
9. Syndróm zlomeného srdca.
M. Oláh (Trebišov)

10. Pacient so syndrómom chorého sínusového uzla.
J. Papinčák (Bratislava)

12:00 – 12:10 Diskusia
12:10 Ukončenie
OBED

Vyhodnotenie najlepšej práce
Vzhľadom k členeniu programu na odbory Interná medicí�na,
Diabetológia a Kardiológia bude vyhodnotená
najlepšia práca v jednotlivých odboroch.
Hodnotenie odbornou porotou – hodnotí predsedníctvo bloku.
Ví�ťaz bude honorovaný sumou 300 € netto.
Výsledky budú vyhlásené odbornou porotou priamo na mieste
po skončení� odborného programu.
Hodnotenie účastníkmi podujatia – hodnotia prítomní účastníci.
Ví�ťaz bude honorovaný hodnotnou publikáciou.
Váš hlas bude možné odovzdať na mieste prostrední�ctvom hlasovací�ch lí�stkov,
ktoré obdrží�te pri registrácii. Výsledky hlasovania budú uverejnené na webe
podujatia najneskôr týždeň po skončení� podujatia. Jednotliví� ví�ťazi budú
informovaní� mailom, alebo telefonicky.

Všetkým prednášajúcim spoločnosť A-medi management s.r.o.
venuje predplatné vybraného časopisu na rok 2018.

Autori prác, ktorí� sa umiestnia v jednotlivých blokoch na 1. mieste sa zaväzujú
spracovať kazuistiky v textovej podobe na publikáciu v časopisoch
Interná medicí�na, resp. Kardiológia pre prax.

KREDITY

Pasívna účasť:
4. 5. 2018................................ 3 kredity
5. 5. 2018................................ 3 kredity
Aktívna účasť:
domáci autor............................ 10 kreditov
domáci spoluautor..................... 5 kreditov
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.

Registračný poplatok 40€

Prví� autori sú oslobodení� od platby registračného poplatku.

Strava:

Diskusný večer a občerstvenie 4. máj 2018 – 20 €
Obed a občerstvenie 5. máj 2018 – 10 €

SPÔSOB PLATBY

Majiteľ účtu: A-medi management s.r.o., Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003/1111, Variabilný symbol: 4518, Poznámka: meno účastní�ka

Ubytovanie
Hotel Družba

Zabezpečuje A-medi management, Ing. Dana Lakotová.
Ubytovanie je možné rezervovať mailom na: marketing@amedi.sk
Cenník ubytovania:
Jednolôžková izba 82 €
Dvojlôžková izba 83 €

Pri rezervácii prosí�m uveďte typ izby a mená ubytovaných hostí�.
Prosí�m čakajte na potvrdenie rezervácie.
Rezerváciu Vám potvrdí�me mailom alebo telefonicky.
Ubytovanie musí� byť vopred uhradené bankovým prevodom
v termíne do 20. 4. 2018.
Ú� hradu prosí�m realizujte až po potvrdení� rezervácie.
Po prijatí� prostriedkov na náš účet Vám bude zaslaná faktúra.
Rezervácia ubytovania je záväzná, uhradené poplatky sú nevratné.

SPÔSOB PLATBY – ubytovanie

Majiteľ účtu:
Banka:
SWIFT:
IBAN:
Číslo účtu:
Variabilný symbol:
Poznámka:

A-medi management s.r.o.
UniCredit Bank
UNCRSKBX
SK11 1111 0000 0010 2685 2003
1026852003/1111
224518
meno účastní�ka + ubytovanie

GENERÁLNY PARTNER

PARTNERI
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v internej medicíne
a kardiológii

4. – 5. máj 2018
Hotel Družba, Demänovská dolina
ID v SLK: ...........................................................................................................................................

Priezvisko, meno a titul: ........................................................................................................
Pracovisko: ....................................................................................................................................

Adresa pracoviska: ....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

e-mail: ...............................................................................................................................................
tel.: ......................................................................................................................................................
Prihlasujem sa na:
 Diskusný večer a občerstvenie 4. máj 2018 – 20 €
 Obed a občerstvenie 5. máj 2018 – 10 €

........................................................................................................................................................

podpis

Prihlášky zasielať najneskôr do 27. 4. 2018

Registráciou dávam súhlas spoločnosti A-medi management, s.r.o., na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených
v tomto formulári v zmysle Zák. č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení� zákona č. 84/2014 Z. z o ochrane osobných
údajov. Svojou registráciou potvrdzujem súhlas s uverejnení�m fotiek z podujatia vo fotogalérii webstránky podujatia.
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Zmeňte liečbu svojho
symptomatického pacienta
so SZ REF na ENTRESTO®

1,2

SK1803798226

HNEĎ AKO
SPOZORUJETE SYMPTÓMY
SRDCOVÉHO ZLYHÁVANIA,
JE ČAS NA ENTRESTO5

• Výrazné zlepšenie kvality života
vs enalapril, vyhodnotené ako redukcia
zhoršovania symptómov SZ a fyzických
obmedzení (P=0,001)7§

• 20% redukcia relatívneho rizika
KV úmrtí a hospitalizácií z dôvodu
srdcového zlyhávania vs enalapril
(P<0,0001; ARR=4,7%)5‡

• Aktivujte srdce
podporou systému natriuretických
peptidov a súčasnou inhibíciou RAAS5,6

Novartis Slovakia s.r.o., Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Tel.: +421 2 5070 6111, www.novartis.sk

ARR=redukcia absolútneho rizika; KV=kardiovaskulárny; SZ=srdcové zlyhávanie; SZ REF=srdcové zlyhávanie
s redukovanou ejekčnou frakciou; RAAS=renín-angiotenzín-aldosterónový systém.
*Základný prínos liečby ENTRESTOM u pacientov so SZ REF sa pripisuje sakubitrilu, ktorý inhibuje neprilyzín - enzým ktorý
degraduje natriuretické peptidy, a zároveň blokáde receptora pre angiotenzín II valsartanom. † Podľa odporúčaní ESC HF 2016
a ACC/AHA/HFSA Guideline Update 2016. ‡ Primárny cieľ štúdie. § Sekundárny cieľ štúdie, ktorý vyhodnocuje zmenu
v symptómoch SZ a fyzických obmedzeniach meraných klinickým skóre Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire.

AKT IVUJT E SRDCE
AKT IVUJT E ŽIVOT
PODĽA

4

3,

*

O

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. Entresto 24 mg/26 mg, Entresto 49 mg/51 mg, Entresto 97 mg/103 mg,
Prezentácia: Filmom obalené tablety obsahujúce 24,3 mg sakubitrilu a 25,7 mg valsartanu, 48,6 mg sakubitrilu a 51,4 mg valsartanu,
alebo 97,2 mg sakubitrilu a 102,8 mg valsartanu (ako komplex sodných solí sakubitrilu a valsartanu). Indikácie: Entresto je indikované
dospelým pacientom na liečbu symptomatického chronického zlyhávania srdca so zníženou ejekčnou frakciou. Dávkovanie a spôsob
podávania: Odporúčaná začiatočná dávka Entresta je jedna tableta 49 mg/51 mg dvakrát denne. Dávka sa má zdvojnásobiť po
2-4 týždňoch na cieľovú dávku jednej tablety 97 mg/103 mg dvakrát denne, podľa toho, ako pacient znáša liečbu. U pacientov, ktorí
v súčasnosti neužívajú inhibítor ACE alebo ARB, alebo užívajú nízke dávky týchto liekov, sa odporúča začiatočná dávka 24 mg/26 mg dvakrát
denne a pomalá titrácia dávky (zdvojnásobenie každé 3-4 týždne). Staršia populácia: Dávka sa má upraviť podľa funkcie obličiek staršieho
pacienta. Porucha funkcie obličiek: Nie je potrebná úprava dávky u pacientov s ľahkou poruchou funkcie obličiek. U pacientov so stredne
ťažkou poruchou funkcie obličiek sa má zvážiť začiatočná dávka 24 mg/26 mg dvakrát denne. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie
obličiek sa má Entresto používať s opatrnosťou a odporúča sa začiatočná dávka 24 mg/26 mg dvakrát denne. Porucha funkcie pečene:
U pacientov s ľahkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky. U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa
má Entresto používať s opatrnosťou a odporúčaná začiatočná dávka u nich je 24 mg/26 mg dvakrát denne. Entresto je kontraindikované
u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene, biliárnou cirhózou alebo cholestázou. Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť Entresta
u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov neboli stanovené. Spôsob podávania: Entresto sa môže podávať s jedlom alebo bez
jedla. Kontraindikácie:  Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.  Súbežné užívanie s inhibítormi ACE.  Údaj
o angioedéme súvisiacom s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE alebo ARB v anamnéze.  Dedičný alebo idiopatický angioedém.
 Súbežné užívanie s liekmi obsahujúcimi aliskiren u pacientov s diabetes mellitus alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek (eGFR
<60 ml/min/1,73 m2).  Ťažká porucha funkcie pečene, biliárna cirhóza a cholestáza.  Druhý a tretí trimester gravidity. Upozornenia/
Varovania: Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): Kombinácia Entresta s inhibítorom ACE je kontraindikovaná pre
zvýšené riziko angioedému. Entresto sa nesmie začať podávať skôr ako 36 hodín od užitia poslednej dávky pri liečbe inhibítorom ACE. Ak
sa liečba Entrestom ukončí, liečba inhibítorom ACE sa nesmie začať skôr ako 36 hodín od poslednej dávky Entresta. Kombinácia Entresta
s priamymi inhibítormi renínu, napr. aliskirenom, sa neodporúča. Kombinácia Entresta s liekmi obsahujúcimi aliskiren je kontraindikovaná
u pacientov s diabetes mellitus alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Entresto sa nemá podávať súbežne s iným liekom obsahujúcim
ARB. Hypotenzia: Liečba sa nemá začať, ak STK nie je ≥100 mmHg. Na začiatku liečby alebo počas titrácie dávky Entresta sa má rutinne
kontrolovať tlak krvi. Ak sa objaví hypotenzia, odporúča sa dočasná titrácia nadol alebo ukončenie podávania Entresta. Má sa uvážiť úprava
dávky diuretík, súbežne užívaných antihypertenzív a liečba iných príčin hypotenzie. Deplécia sodíka a/alebo objemu sa má upraviť pred
začiatkom liečby Entrestom. Porucha funkcie obličiek: U pacientov s ľahkou a stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek je vyššie riziko
vzniku hypotenzie. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sú veľmi obmedzené klinické skúsenosti. Zhoršenie funkcie obličiek:
Užívanie Entresta sa môže spájať so znížením funkcie obličiek. Titrácia nadol sa má zvážiť u pacientov, u ktorých sa vyskytne klinicky významný pokles funkcie obličiek. Hyperkaliémia: Liečba sa nemá začať, ak je koncentrácia draslíka v sére >5,4 mmol/l. Odporúča sa sledovať
koncentráciu draslíka v sére, hlavne u pacientov s rizikovými faktormi, napr. poruchou funkcie obličiek, diabetes mellitus či hypoaldosteronizmom, u pacientov s vysokým príjmom draslíka v strave alebo počas liečby antagonistami mineralokortikoidov. Ak sa u pacientov vyvinie
klinicky závažná hyperkaliémia, odporúča sa úprava dávkovania súbežne užívaných liekov, alebo dočasná titrácia nadol alebo ukončenie
podávania Entresta. Angioedém: Ak sa objaví angioedém, podávanie Entresta sa má okamžite ukončiť a má sa podať vhodná liečba
a zabezpečiť sledovanie až do úplného a trvalého vymiznutia prejavov a príznakov. Liek sa nesmie znovu podať. Pacienti s angioedémom
v anamnéze sa nesledovali. Keďže u nich môže byť vyššie riziko angioedému, odporúča sa opatrnosť, ak sa Entresto používa u takýchto
pacientov. Entresto je kontraindikované u pacientov so známymi údajmi o angioedéme súvisiacom s predchádzajúcou liečbou inhibítorom
ACE alebo ARB v anamnéze, alebo s dedičným alebo idiopatickým angioedémom. Pacienti so stenózou obličkových artérií: U pacientov so
stenózou obličkovej artérie je potrebná opatrnosť a odporúča sa sledovanie funkcie obličiek. Pacienti s funkčnou triedou IV podľa klasifikácie
NYHA: Opatrnosť je potrebná na začiatku liečby Entrestom u týchto pacientov vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti u tejto populácie.
Pacienti s poruchou funkcie pečene: Klinické skúsenosti sú obmedzené u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene. U týchto
pacientov sa môže zvýšiť expozícia a bezpečnosť nie je stanovená, preto sa odporúča opatrnosť. Interakcie: Súbežné používanie je kontraindikované: Súbežné užívanie Entresta a inhibítorov ACE je kontraindikované. Liečba Entrestom sa nesmie začať skôr ako 36 hodín od
užitia poslednej dávky inhibítora ACE. Liečba inhibítorom ACE sa nesmie začať skôr ako 36 hodín od poslednej dávky Entresta. Súbežné
užívanie Entresta a liekov obsahujúcich aliskiren je kontraindikované u pacientov s diabetes mellitus alebo u pacientov s poruchou funkcie
obličiek. Súbežné použitie sa neodporúča: Entresto obsahuje valsartan, preto sa nemá podávať súbežne s iným liekom obsahujúcim ARB.
Interakcie vyžadujúce opatrnosť: Opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní so statínmi, sildenafilom, diuretikami šetriacimi draslík (triamteren, amilorid), antagonistami mineralokortikoidov (napr. spironolaktón, eplerenón), doplnkami draslíka, náhradami soli obsahujúcimi draslík,
nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID) vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2 (COX-2), lítiom, inhibítormi OATP1B1,
OATP1B3, OAT3 (napr. rifampicín, cyklosporín), OAT1 (napr. tenofovir, cidofovir) alebo MRP2 (napr. ritonavir) a metformínom (pozri súhrn
charakteristických vlastností lieku). Fertilita, gravidita a laktácia: Nie sú dostupné žiadne údaje o účinku Entresta na fertilitu ľudí. Použitie
Entresta sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity a je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity. Keď sa diagnostikuje gravidita, liečba Entrestom sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba. Nie je známe, či sa Entresto
vylučuje do ľudského mlieka. Pre možné riziko nežiaducich reakcií u dojčených novorodencov/dojčiat sa používanie Entresta neodporúča
počas dojčenia. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie počas liečby Entrestom boli hypotenzia, hyperkaliémia
a porucha funkcie obličiek. U pacientov liečených Entrestom sa zaznamenal angioedém. Úplný zoznam nežiaducich reakcií, ako aj popis
vybraných nežiaducich reakcií je uvedený v súhrne charakteristických vlastností lieku. Balenie: 14, 20, 28, 56, 168 alebo 196 filmom
obalených tabliet. Registračné čísla: EU/1/15/1058/001-017 Dátum poslednej revízie: Október 2017 Poznámka: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na adrese:

Referencie: 1. Fala L. Entresto (sacubitril/valsartan): first-in-class angiotensin receptor neprilysin inhibitor FDA approved for
patients with heart failure. Am Health Drug Benefits. 2015;8(6):330-334. 2. Volpe M, Carnovali M, Mastromarino V. The natriuretic
peptides system in the pathophysiology of heart failure: from molecular basis to treatment. Clin Sci. 2016;130(2):57-77.
3. Ponikowski P, Voors A, Anker SD, et al. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart
J. 2016;37(27):2129-2200. 4. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2016 ACC/AHA/HFSA focused update on new pharmacological
therapy for heart failure: an update of the 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American
College of Cardiology Foundation American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society
of America [published online ahead of print May 20, 2016]. Circulation. doi:10.1161/CIR.0000000000000435. 5. Súhrn charakteristických vlastností lieku ENTRESTO, posledná revízia textu Október 2017, www.ema.europa.eu. 6. McMurray JJV, Packer M, Desai AS,
et al. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with
chronic systolic heart failure. Eur J Heart Fail. 2013;15(9):1062-1073. 7. McMurray JJV, Packer M, Desai AS, et al. Angiotensin–neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014;371(11):993-1004.

Pre Vašich pacientov s diabetes mellitus
2. typu a preukázaným KV† ochorením1

BOJUJEME S KV† ÚMRTÍM,
TERAZ VIAC NEŽ
KEDYKOLVEK PREDTÝM

ZNÍŽENIE
RELATÍVNEHO
RIZIKA KV†
ÚMRTIA
PO PRIDANÍ K
ŠTANDARDNEJ
LIEČBE1,2,3‡

NOVINKA:
Schválené znenie
SPC* vrátane
kardiovaskulárnej
mortality#1,2
‡
HR=0,62 (95% CI: 0,49; 0,77) P<0,001, HR (hazard ratio), † KV - kardiovaskulárne, *SPC - Súhrn charakteristických vlastností lieku, # podrobné informácie si pozrite v plnom znení
Súhrnu charakteristických vlastností lieku

Referencie: 1. JARDIANCE SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku). 2. SYNJARDY SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku). 3. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al.
Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015;373;22:2117-2128. (doi:10.1056/NEJMoa1504720).
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Názov lieku: Jardiance 10 mg, Jardiance 25 mg. Zloženie lieku: 10 mg alebo 25 mg empagliflozínu. Lieková forma: filmom obalená tableta. Indikácie: Jardiance je indikovaný u dospelých
na liečbu nedostatočne kontrolovaného diabetes mellitus 2. typu ako doplnok k diéte a pohybovej aktivite: ako monoterapia, ak sa metformín považuje z dôvodu neznášanlivosti za nevhodný:
ako prídavná liečba k iným liekom na liečbu diabetes. Výsledky štúdie týkajúce sa kombinácií, účinkov na kontrolu glykémie a kardiovaskulárnych príhod, ako aj skúmaných populácií pozri SPC.
Dávkovanie a spôsob podávania: Pozri SPC. Maximálna denná dávka je 25 mg. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku. Osobitné upozornenia: Nemá sa používať u pacientov s diabetes mellitus typu 1 alebo na liečbu diabetickej ketoacidózy. Diabetická ketoacidóza: boli hlásené zriedkavé prípady diabetickej ketoacidózy, pre viac
informácií si pozrite SPC lieku. Porucha funkcie obličiek: úprava dávky a sledovanie funkcie obličiek. Poškodenie pečene: hlásené iba v klinických štúdiách. Zvýšený hematokrit: pri liečbe bolo
pozorované zvýšenie hematokritu. Staršie osoby: zvýšené riziko deplécie objemu. Pacienti s rizikom deplécie objemu: je potrebné venovať pozornosť ich príjmu tekutín. Infekcie močových
ciest: zvážiť dočasné prerušenie liečby. Amputácie dolných končatín: počas klinických štúdií s ďalším inhibítorom SGLT2 sa pozoroval zvýšený počet prípadov amputácií dolných končatín
(primárne prsta na nohe). Je dôležité pacientov poučiť o bežnej preventívnej starostlivosti o nohy. Zlyhanie srdca: skúsenosti so zlyhaním srdca sú obmedzené. Zníženie kardiovaskulárneho
úmrtia u týchto pacientov bolo v súlade s celkovou populáciou v štúdii EMPA-REG OUTCOME. Laboratórne vyhodnotenie moču: pozitívny výsledok vyšetrenia glukózy v moči. Laktóza: tablety
obsahujú laktózu, možná intolerancia. Liekové interakcie: Farmakodynamické interakcie: diuretiká, inzulín a liečivá podporujúce vylučovanie inzulínu. Farmakokinetické interakcie: účinky
iných liekov na empagliflozín: probenecid, gemfibrozil, rifampicín, verapamil; účinky empagliflozínu na iné lieky: empagliflozín nemá žiadny klinicky významný účinok na farmakokinetiku metformínu, glimepiridu, pioglitazónu, sitagliptínu, linagliptínu, simvastatínu, warfarínu, ramipirilu, digoxínu, diuretík a perorálnych kontraceptív. Nežiaduce účinky: veľmi časté: hypoglykémia
(pri užívaní so sulfonylmočovinou alebo inzulínom). Uchovávanie: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Boehringer
Ingelheim International GmbH, Nemecko. Dátum revízie textu: Január 2018.
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia
na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v SPC, časť 4.8.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Určené pre odbornú verejnosť. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na dole uvedenej
adrese. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.com
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Názov lieku: Synjardy 5mg/850 mg, Synjardy 5 mg/1000 mg, Synjardy 12,5 mg/850 mg, Synjardy 12,5 mg/1000 mg. Zloženie lieku: 5mg empagliflozínu/850 mg metformíniumchloridu,
5mg empagliflozínu/1000 mg metformíniumchloridu, 12,5mg empagliflozínu/850 mg metformíniumchloridu, 12,5mg empagliflozínu/1000 mg metformíniumchloridu. Lieková forma: filmom
obalená tableta. Indikácie: Synjardy je indikovaný na liečbu dospelých s diabetes mellitus 2. typu ako doplnok k diéte a pohybovej aktivite: u pacientov nedostatočne kontrolovaných maximálne tolerovanou dávkou metformínu samotného, v kombinácii s inými liekmi na liečbu diabetes u pacientov nedostatočne kontrolovaných metformínom a týmito liekmi, u pacientov, ktorí
sa už liečia kombináciou empagliflozínu a metformínu vo forme samostatných tabliet. Výsledky štúdií týkajúce sa kombinácií, účinkov na kontrolu glykémie a kardiovaskulárnych príhod, ako
aj skúmanej populácie pacientov, si pozrite v SPC. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka je jedna tableta dvakrát denne. Dávkovanie sa má individuálne nastaviť na základe
súčasného režimu pacienta, účinnosti a znášanlivosti užívania odporúčanej dennej dávky 10 mg alebo 25 mg empagliflozínu, pričom sa nepresiahne maximálna odporúčaná denná dávka
metformínu. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Laktátová acidóza, diabetická ketoacidóza. Diabetická prekóma. Závažné zlyhanie obličiek.
Akútne stavy, ktoré môžu meniť funkciu obličiek, ako je napr.: dehydratácia, závažná infekcia, šok. Ochorenie, ktoré môže spôsobiť hypoxiu tkaniva (obzvlášť akútne ochorenie alebo zhoršujúce
sa chronické ochorenie), ako je napr.: dekompenzované zlyhanie srdca, dýchacej sústavy, infarkt myokardu v nedávnej minulosti, šok. Porucha funkcie pečene, akútna intoxikácia alkoholom,
alkoholizmus. Osobitné upozornenia: Nemá sa používať u pacientov s diabetes mellitus 1. typu. Diabetická ketoacidóza: boli hlásené zriedkavé prípady diabetickej ketoacidózy, pre viac
informácií si pozrite SPC lieku. Laktátová acidóza: zriedkavá ale závažná metabolická komplikácia, ktorá sa môže objaviť z dôvodu akumulácie metformínu. Podanie jódovej kontrastnej látky:
môže viesť k nefropatii vyvolanej kontrastnou látkou. Funkcia obličiek: GRF je potrebné vyhodnotiť pred začiatkom liečby a pravidelne počas liečby. Funkcia srdca: skúsenosti so zlyhaním
srdca sú obmedzené. Poškodenie pečene: v klinických štúdiách sa hlásili prípady poškodenia pečene, príčinný vzťah sa nestanovil. Chirurgický zákrok: liečba sa musí dočasne prerušiť 48 hodín
pred a po vyšetrení alebo chirurgickom zákroku. Riziko deplécie objemu: osmotická diuréza sprevádzajúca terapeutickú glukozúriu môže viesť k miernemu poklesu krvného tlaku. Infekcie
močových ciest: u pacientov s komplikovanými infekciami močových ciest sa má zvážiť dočasné vysadenie empagliflozínu. Zvýšený hematokrit: pri liečbe empagliflozínom bolo pozorované
zvýšenie hematokritu. Staršie osoby: u pacientov vo veku 75 rokov a starších sa môže vyskytovať zvýšené riziko deplécie objemu. Amputácie dolných končatín: počas klinických štúdií s
ďalším inhibítorom SGLT2 sa pozoroval zvýšený počet prípadov amputácií dolných končatín (primárne prsta na nohe). Je dôležité pacientov poučiť o bežnej preventívnej starostlivosti o
nohy. Zlyhanie srdca: skúsenosti so zlyhaním srdca sú obmedzené. Zníženie kardiovaskulárneho úmrtia u týchto pacientov bolo v súlade s celkovou populáciou v štúdii EMPA-REG OUTCOME.
Laboratórne vyhodnotenia moču: pozitívny výsledok na glukózu v moči. Liekové interakcie: Empagliflozín: Farmakodynamické interakcie: diuretiká, inzulín a liečivá podporujúce vylučovanie
inzulínu. Farmakokinetické interakcie: účinky iných liekov na empagliflozín: probenecid, gemfibrozil, rifampicín, verapamil; účinky empagliflozínu na iné lieky: empagliflozín nemá žiadny
klinicky významný účinok na farmakokinetiku metformínu, glimepiridu, pioglitazónu, sitagliptínu, linagliptínu, simvastatínu, warfarínu, ramipirilu, digoxínu, diuretík a perorálnych kontraceptív.
Metformín: súbežné používanie, ktoré sa neodporúča: alkohol, transportéry organických katiónov, jódové kontrastné látky; kombinácia, pri ktorej sa vyžaduje opatrnosť pri používaní: NSAID,
inhibítory ACE, antagonisti receptora angiotenzínu II, diuretiká. Inzulín a liečivá podporujúce vylučovanie inzulínu: zvýšené riziko hypoglykémie. Nežiaduce účinky: veľmi časté: hypoglykémia
(pri užívaní so sulfonylmočovinou alebo inzulínom), gastrointestinálne príznaky. Uchovávanie: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Držiteľ rozhodnutia
o registrácii: Boehringer Ingelheim International GmbH, Nemecko. Dátum revízie textu: Január 2018.
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia
na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v SPC, časť 4.8.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Určené pre odbornú verejnosť. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na dole uvedenej
adrese. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.com
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