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Hotel Tenis, Zvolen

Výbor SUS v záujme zabezpečenia prezenčnej formy V. Onkourologického sympózia
12.–13. 11. 2021 v hoteli Tenis, Zvolen sa rozhodol, že účasť na tomto odbornom
podujatí bude podmienená kompletnou zaočkovanosťou* všetkých prítomných.
*Kompletne zaočkovaní
- osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny,
alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne
alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie
COVID-19 za ostatných 180 dní.

Spoločne meníme vnímanie
onkologických ochorení.
Našim cieľom je zmeniť priebeh onkologických ochorení.
Snažíme sa o naplnenie našej vízie, aby onkologickým
ochoreniam bolo možné predchádzať, prípadne zmeniť ich na
chronické alebo vyliečiteľné.
Úzko spolupracujeme s najuznávanejšími odborníkmi
z oblasti onkológie, akademickými a vládnymi inštitúciami ako
i odborníkmi v oblasti zdravotnej starostlivosti a pacientmi.
Naše úsilie spája spoločný cieľ: zmeniť dopady onkologických
ochorení na pacienta a jeho príbuzných.
Poskytujeme moderné diagnostické a terapeutické postupy,
ktoré predlžujú alebo zlepšujú život pacientov.
V spoločnosti Janssen využívame vedecké poznatky
a pomáhame pacientom na celom svete.
Janssen, Johnson&Johnson, s.r.o.
www.janssen.sk
Použitá fotograﬁa má len ilustračný charakter.
CP-219237

PROGRAM

V. ONKO
UROLOGICKÉ
sympózium

12/13

november

2021

MIESTO KONANIA:

Hotel Tenis, Zvolen

TERMÍN KONANIA:
12. – 13. november 2021

ODBORNÍ GARANTI
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prim. MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU

VEDECKÝ VÝBOR
prim. MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD.
MUDr. Peter Kertes
prim. MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU
prim. MUDr. Michal Korček
MUDr. Ladislav Macko
MUDr. Jozef Marko
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prim. MUDr. Ľubomír Velk, PhD., MPH
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NOVÁ INDIKÁCIA:
uroteliálny karcinóm (UC)
udržiavacia liečba prvej línie

CELKOVÉ PREŽÍVANIE
V CENTRE POZORNOSTI1,2
22,1 MESIACA
mOS
BAVENCIO + BSC

vs

14,6 MESIACA
mOS
samotná BSC

Miera rizika (HR) 0,70 (95 % CI: 0,56; 0,86); 2-stranná hodnota P = 0,0008

PRVÁ imunoterapia s potvrdeným zlepšením celkového
prežívania ako udržiavacia liečba lokálne pokročilého
alebo metastatického uroteliálneho karcinómu (UC)2

Skrátená informácia o lieku:

Bavencio 20 mg/ml infúzny koncentrát
Zloženie: Jedna 10 ml injekčná liekovka obsahuje 200 mg avelumabu. Indikácie: Bavencio je indikovaný v monoterapii na liečbu dospelých pacientov
s metastatickým karcinómom z Merkelových buniek (Merkel Cell Carcinoma, MCC). Bavencio je indikovaný v monoterapii na udržiavaciu liečbu prvej
línie dospelých pacientov s lokálne pokročilým alebo metastatickým uroteliálnym karcinómom (Urothelial Carcinoma, UC), ktorí sú po chemoterapii
na báze platiny bez progresie ochorenia. Bavencio v kombinácii s axitinibom je indikovaný na liečbu prvej línie u dospelých pacientov s pokročilým
karcinómom z obličkových buniek (Renal Cell Carcinoma, RCC). Dávkovanie: Odporúčaná dávka Bavencia v monoterapii je 800 mg podávaná intravenózne
počas 60 minút každé 2 týždne. Odporúčaná dávka Bavencia v kombinácii s axitinibom je 800 mg podávaná intravenózne počas 60 minút každé
2 týždne a 5 mg axitinibu užívaného perorálne dvakrát denne (s odstupom 12 hodín) s jedlom alebo bez jedla. Podávanie Bavencia má pokračovať podľa
odporúčanej schémy až do progresie ochorenia alebo neprijateľnej toxicity. Pred podaním prvých 4 infúzií Bavencia je nevyhnutné pacientov premedikovať
antihistaminikom a paracetamolom. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia
a opatrenia pri používaní: U pacientov liečených avelumabom boli hlásené reakcie súvisiace s infúziou, ktoré môžu byť závažné. U pacientov sa má
sledovať výskyt prejavov a príznakov reakcií súvisiacich s infúziou vrátane pyrexie, zimnice, sčervenania, hypotenzie, dyspnoe, pískavého dýchania,
bolesti chrbta, bolesti brucha a urtikárie. Väčšina imunitne podmienených nežiaducich reakcií súvisiacich s podávaním avelumabu bola reverzibilná
a liečila sa dočasným alebo trvalým prerušením podávania avelumabu, podaním kortikosteroidov a/alebo podpornou starostlivosťou. Liekové
interakcie: Avelumab sa primárne metabolizuje prostredníctvom katabolických dráh, preto sa pri avelumabe neočakávajú farmakokinetické liekové
interakcie s inými liekmi. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženy vo fertilnom veku treba upozorniť, aby počas liečby avelumabom neotehotneli a aby počas
liečby avelumabom a najmenej 1 mesiac po poslednej dávke avelumabu používali účinnú antikoncepciu. Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené
množstvo údajov o použití avelumabu u gravidných žien. Dojčiace ženy treba upozorniť, aby pre možný výskyt závažných nežiaducich reakcií
u dojčených detí počas liečby a najmenej 1 mesiac po poslednej dávke lieku nedojčili. Nežiaduce účinky: Najčastejšími nežiaducimi reakciami
≥ 3. stupňa boli anémia (5,6 %), hypertenzia (3,9 %), hyponatriémia (3,6 %), dyspnoe (3,5 %) a bolesť brucha (2,6 %). Závažnými nežiaducimi reakciami
boli imunitne podmienené nežiaduce reakcie a reakcia súvisiaca s infúziou.
Pred použítím sa oboznámte s kompletnou informáciou v SPC. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Dátum poslednej revízie textu: január 2021. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam,
Holandsko. Informácie o lieku nájdete v spoločnosti Merck spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava, Slovensko.
BSC = najlepšia podporná starostlivosť, CI = interval spoľahlivosti, mOS = medián celkového prežívania.
1. Powles T et al. N Engl J Med. 2020;383:1218-1230
2. Bavencio SPC, január 2021
MERCK spol. s r. o.; Dvořákovo nábrežie 4; 810 06 Bratislava 16; Slovenská republika; www.merck.sk
Pfizer Luxembourg SARL, o.z.; Pribinova 25; 811 09 Bratislava; Slovenská republika; www.pfizer.sk

Dátum prípravy materiálu: marec 2021
SK-AVEBL-00003

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.
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PIATOK 12. 11. 2021
KARCINÓM PROSTATY I

17.00

Moderátori: F. Goncalves, J. Kliment
Prednáška podporená edukačným grantom firmy Bayer

Darolutamid v liečbe vysoko rizikového nmCRPC
J. Kliment, Martin
Diskusia

15 min
5 min

Prednáška podporená edukačným grantom firmy Recordati

Karcinóm prostaty - charakteristika a možnosti LHRH
terapie
M. Korček, Nitra
Diskusia

Prednáška podporená edukačným grantom firmy Ferring

Degarelix – optimálna liečby karcinómu prostaty
J. Kliment, Martin
Diskusia

EAU lecture

15 min
5 min

15 min
5 min

18.00

Moderátori: I. Minčík, F. Goncalves

Early diagnosis of prostate cancer
H. van Poppel, Leuven, Belgium
Diskusia

20 min

10 min

Sympózium podporené firmou Amgen
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18.30

Prevencia straty kostnej hmoty u pacientov s karcinómom
prostaty liečených ADT
15 min
I. Minčík, Prešov
Osteoprotektívna liečba u pacientov s metastatickými
onkourologickými malignitami
B. Kollárik, Bratislava

15 min

Diskusia

10 min

Večera

19.10

SOBOTA 13. 11. 2021
NÁDORY HORNÝCH MOČOVÝCH CIEST a MOČOVÉHO MECHÚRA 8.00
Moderátori : V. Baláž, B. Kollárik

Pokročilé technológie pri roboticky asistovanej radikálnej
cystektomii
20 min
J. Babeľa, B. Bystrica
Diskusia

Modern treatment of advanced bladder cancer
S. F. Shariat, Vienna, Austria
Diskusia

5 min

20 min
5 min

Sympózium podporené spoločnosťami Merck-Pfizer
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8.50

Moderátor: I. Minčík

Liečba pacienta s uroteliálnym karcinómom
Liečba onkologického pacienta z pohľadu urológa
M. Korček, Nitra

10 min

Liečba onkologického pacienta z pohľadu onkológa
M. Hrnčár, B. Bystrica

10 min

Diskusia

Prestávka

KARCINÓM PROSTATY II

10 min

10 min

9.30

Moderátori: M. Korček, P. Laurinc

Úloha mpMR prostaty v menežmente karcinómu prostaty 15 min
V. Belan, M. Daňová, L. Frigová, Bratislava
Využitie PET/CT s 68Ga - PSMA v diagnostike
a liečbe karcinómu prostaty
A.Vondrák, Nitra

15 min

Metodika a technické aspekty cielenej transrektálnej
biopsie prostaty
P. Ščešňák, Prešov

15 min

Fúzna perineálna cielená biopsia prostaty
J. Švihra, jr., L. Briš, J. Kliment, jr.,T. Jerga, Martin
Diskusia

15 min
10 min

Amgen Slovakia s.r.o.
Sky Park Offices
Bottova 2A
811 09 Bratislava
www.amgen.sk

SK-BBA-0421-00001
Dátum vypracovania materiálu: apríl 2021

Ľudský život a naše
lieky hovoria
rovnakým jazykom
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Sympózium podporené edukačným grantom firmy Astellas 10.40
Moderátor: I. Minčík

Metastatické ochorenie u pacientov s karcinómom prostaty
Aké sú liečebné možnosti?
M. Korček, Nitra

10 min

Aký dopad má na kvalitu života pacientov?
J. Babeľa, B. Bystria

10 min

Diskusia

KARCINÓM PROSTATY III

10 min

11.10

Moderátori : Ľ. Velk, B. Kollárik

Laparoskopická radikálna prostatektómia - naše
skúsenosti a výsledky
M. Cvik, Trnava

15 min

LISA (low impact in surgery and anesthesia) pri roboticky
asistovanej radikálnej prostatektómii
15 min
V. Kubas, B. Bystrica
Prestávka

10 min

Sympózium podporené edukačným grantom firmy Janssen 11.50
Moderátor: I. Minčík

Čo spája urológa, onkológa a psychiatra?
Prečo zvážiť liečbu ARTA pri progresii karcinómu
prostaty skôr?
P. Dubinský, Košice

10 min

Komunikácia a prístup k pacientom s onkologickým
ochorením – pohľad psychiatra
S. Dubinská, Košice
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10 min

Diskusia

10 min

KARCINÓM PROSTATY IV

12.30

Moderátori: P. Dubinský, J. Kliment

Súčasné názory na liečbu lokalizovaného high- risk
karcinómu prostaty
I. Minčík, Prešov
Stereotaktická rádioterapia karcinómu prostaty
P. Dubinský, Košice

10 min
15 min

Brachyterapia karcinómu prostaty vo svetle najnovších
odporúčaní, výsledkov a trendov
B. Obšitník, Bratislava

15 min

Skúsenosti a najnovšie dáta týkajúce sa liečby
pomocou 177 Lutécia u mCRCP
A. Vondrák, Nitra

15 min

Diskusia

10 min

ZÁVER

13.20

OBED

13.20

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania
a má pridelených 7 kreditov CME a SKSAPA.

Platinový partner

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri
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VÁŠ PARTNER
V ONKOUROLÓGII

Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka, Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, www.astellas.com/sk.
Astellas Pharma s.r.o. so sídlom Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26432765,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Praha, oddiel C, vložka č. 81789.
Dátum vyhotovenia: 9/2021
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Registračný poplatok: 60 €

Iné poplatky
Diskusný večer 12. 11. 2021
Obed a občerstvenie 13. 11. 2021

30 €
20 €

Spôsob platby
• prevodom na účet až po online registrácii
(prosíme uhradiť do 5. 11. 2021)
• majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
		
Banka: UniCredit Bank
		
Číslo účtu: 1026852003/1111
		
Variabilný symbol: číslo faktúry
		
SWIFT: UNCRSKBX
		
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
		
Poznámka: meno účastníka
Po online registrácii Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra, prosím ako
variabilný symbol použiť číslo tejto faktúry. V poznámke je potrebné uviesť
meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.

online prenos
Pre všetkých, ktorí sa nemôžu kongresu zúčastniť prezenčne je možnosť
sledovať kongres online.

Registračný poplatok (online): 		
Registračný poplatok (online rezident):
Registračný poplatok (online sestra):

60 €
0€
0€

Pre sledovanie ONLINE prenosu si prosím vytvorte konto alebo sa prihláste
do existujúceho konta (profilu). Po prihlásení sa Vám prenos automaticky
spustí po predchádzajúcej úhrade platobnou kartou.

!

Kredity budú pripísané iba tým účastníkom, ktorí boli registrovaní,
prihlásení a mali uhradený poplatok.

V. ONKOUROLOGICKÉ sympózium
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UBYTOVANIE

Hotel Tenis, Zvolen
Cena ubytovania:
Štandardná izba
Single
Double

Ing. Martina Novosedlíková
A-medi management, s. r. o.
0904 948 664
novosedlikova@amedi.sk

e
jet
ru

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE

sa zareg
ist
tím
u
n

Kli
k

*cena zahŕňa raňajky a mestský poplatok

90 €
112 €

REGI
STR
NA O ÁCIA
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PREN NE
OS

Ubytovanie je možné rezervovať mailom na novosedlikova@amedi.sk
Prosím čakajte na potvrdenie rezervácie. Rezerváciu Vám potvrdíme
mailom. Ubytovanie musí byť vopred uhradené bankovým prevodom
v termíne do 10. 10. 2021.
Úhradu prosím realizujte až po potvrdení rezervácie. Po prijatí prostriedkov
na účet A-medi management, s.r.o., Vám bude zaslaná faktúra.
Rezerváciu ubytovania je možné zrušiť najneskôr do 10. 10. 2021.
Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

Spôsob platby – ubytovanie
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 10. 10. 2021)
• majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
		
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
		
Variabilný symbol: 33121121
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
		
Poznámka: meno účastníka + ubytovanie

Xofigo v monoterapii alebo v kombinácii s analógom LHRH je indikované
na liečbu dospelých pacientov s mCRPC so symptomatickými kostnými
metastázami a bez prítomnosti viscerálnych metastáz, s progredujúcim
ochorením po najmenej dvoch predchádzajúcich líniách systémovej
liečby mCRPC alebo nevhodných na žiadnu dostupnú
systémovú liečbu mCRPC

Predlžuje život. Lieči kostné metastázy.
Prvý liek, ktorý predlžuje prežívanie vďaka
protinádorovému účinku na kostné metastázy1,2
30% redukcia rizika smrti v porovnaní s placebom1
predĺženie mediánu celkového prežívania o 3,6 mesiaca
(14,9 vs. 11,3; HR=070)1
5,8 mesačné oddialenie času do prvej symptomatickej
kostnej príhody (15,6 vs. 9,8; HR=0,66)2
1-minútová intravenózna injekcia, pričom sa podá
6 injekcií v 4-týždňových intervaloch1

Skrátená informácia o lieku - Xofigo 1100 kBq/ml injekčný roztok
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. Nežiaduce reakcie sa majú hlásiť pomocou webového formulára na adrese
https://portal.sukl.sk/eskadra/, prípadne mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Názov lieku: Xofigo 1100 kBq/ml injekčný roztok.
Zloženie: rádium Ra 223 (chlorid radnatý 223, 1 100 kBq/ml, čo zodpovedá 0,58 ng rádia-223
k referenčnému dátumu. Každá injekčná liekovka obsahuje 6 ml roztoku (6,6 MBq chloridu
radnatého 223 k referenčnému dátumu). Indikácie: *Xofigo v monoterapii alebo v kombinácii
s analógom hormónu uvoľňujúceho luteinizačný hormón (luteinising hormone releasing
hormone, LHRH) je indikované na liečbu dospelých pacientov s metastatickou kastračne
rezistentnou rakovinou prostaty (metastatic castration-resistant prostate cancer, mCRPC)
so symptomatickými kostnými metastázami a bez prítomnosti viscerálnych metastáz,
s progredujúcim ochorením po najmenej dvoch predchádzajúcich líniách systémovej liečby
mCRPC (okrem analógov LHRH) alebo nevhodných na žiadnu dostupnú systémovú liečbu
mCRPC. Dávkovanie a spôsob podania: Dávkovací režim Xofiga je aktivita 55 kBq na kg telesnej
hmotnosti, pričom sa podá 6 injekcií intravenózne v 4 týždňových intervaloch. Kontraindikácie:
Xofigo je kontraindikované v kombinácii s abiraterón acetátom a prednizónom/prednizolónom.
Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Bezpečnosť a účinnosť *Xofiga v kombinácii
s inou liečbou rakoviny, ako je liečba analógmi LHRH, neboli stanovené. Možné je zvýšené
riziko úmrtnosti a zlomenín. Kombinácia rádia-223 s inou systémovou liečbou rakoviny, ako je
liečba analógmi LHRH, sa preto neodporúča. Použitie Xofiga sa neodporúča na liečbu dospelých
s kastračne rezistentnou rakovinou prostaty a len asymptomatickými kostnými metastázami.
U dospelých s kastračne rezistentnou rakovinou prostaty a mierne symptomatickými kostnými
metastázami sa má prínos liečby pozorne posúdiť, aby prevážil nad rizikami vzhľadom na to,
že pre prínos liečby bude pravdepodobne potrebná vysoká osteoblastická aktivita. V klinických
štúdiách mali pacienti s menej ako 6 kostnými metastázami zvýšené riziko zlomenín a nemali
štatisticky významný prínos pre prežívanie. Predbežná analýza podskupín tiež ukázala, že celkové
prežívanie sa u pacientov s celkovou ALP <220 U/l významne nezlepšilo. Preto sa u pacientov
s nízkym počtom osteoblastických kostných metastáz rádium-223 neodporúča. Hlásil sa útlm
kostnej drene, najmä trombocytopénia, neutropénia, leukopénia a pancytopénia. Musí sa
vykonať hematologické vyšetrenie pacientov na začiatku liečby a pred každou dávkou. V prípade,
ak nedôjde k náprave hodnôt absolútneho počtu neutrofilov (ANC) a hemoglobínu do 6 týždňov
po poslednom podaní Xofiga napriek poskytnutiu štandardnej zdravotnej starostlivosti, ďalšia

liečba Xofigom má pokračovať iba po dôkladnom vyhodnotení prínosov/rizík. Pacienti s potvrdenou
zníženou rezervou kostnej drene, napríklad po predchádzajúcej cytotoxickej chemoterapii alebo
radiačnej liečbe (EBRT) alebo pacienti s pokročilou difúznou infiltráciou kostí (EOD4; „superscan“),
sa majú liečiť s opatrnosťou pretože u týchto pacientov sa pozoroval zvýšený výskyt nežiaducich
hematologických účinkov, ako je neutropénia a trombocytopénia. Pacientom s Crohnovou
chorobou a ulceróznou kolitídou sa má Xofigo podávať iba po starostlivom zvážení prínosov a rizík.
U pacientov s neliečenou hroziacou alebo rozvinutou kompresiou miechy sa má pred začatím alebo
pokračovaním liečby Xofigom vykonať štandardná liečba, ako je klinicky indikované. *Xofigo zvyšuje
riziko zlomenín kostí, najmä u pacientov s anamnézou osteoporózy a u pacientov s menej ako
6 kostnými metastázami. Pred začatím liečby rádiom-223 sa majú starostlivo posúdiť stav kostí (napr.
pomocou scintigrafie, denzitometrického vyšetrenia hustoty kostnej hmoty ) a východiskové riziko
zlomenín u pacientov (napr. osteoporóza, menej ako 6 kostných metastáz, lieky zvyšujúce riziko
zlomenín, nízky index telesnej hmotnosti) a majú sa starostlivo sledovať najmenej 24 mesiacov.
Pred začatím alebo obnovením liečby Xofigom sa majú zvážiť preventívne opatrenia, ako je použitie
bisfosfonátov alebo denosumabu. U pacientov s vysokým východiskovým rizikom zlomenín sa má
starostlivo posúdiť prínos liečby, aby prevýšil riziko. U pacientov so zlomeninami kostí sa má pred
začatím alebo pokračovaním liečby Xofigom vykonať ortopedická stabilizácia zlomenín. U pacientov
liečených bisfosfonátmi a Xofigom nemožno vylúčiť zvýšené riziko rozvoja osteonekrózy čeľuste
(ONJ). Xofigo prispieva k celkovej dlhodobej kumulatívnej radiačnej expozícii pacienta a preto môže
súvisieť so zvýšeným rizikom rakoviny a dedičných chýb. V klinických skúšaniach počas troch rokov
neboli hlásené žiadne prípady Xofigom vyvolanej rakoviny. V závislosti od podaného objemu môže
tento liek obsahovať do 2,35 mmol (54 mg) sodíka v jednej dávke. Nežiaduce účinky: Veľmi časté:
trombocytopénia, hnačka, vracanie, nauzea, *zlomenina kosti; Časté: neutropénia, pancytopénia,
leukopénia, reakcie v mieste podania; Menej časté: lymfopénia, *osteoporóza.
Spôsob výdaja: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Bayer
AG, 51368 Leverkusen, Nemecko. Registračné číslo: EU/1/13/873/001. Pred predpísaním lieku sa,
prosím, podrobne oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum
revízie textu Súhrnu charakteristických vlastností lieku: 04/2020. Dátum prípravy Skrátenej
informácie o lieku: 05/2020.
* Všimnite si prosím zmenu v Súhrne charakteristických vlastností lieku
Referencie: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Xofigo, september 2018 2. Parker C,
Nilsson S, Heinrich D, et al. Alpha emitter radium-223 and survival in metastatic prostate cancer.
N Engl J Med. 2013;369(3):213-223.

Materiál je určený výhradne osobám oprávneným predpisovať alebo vydávať lieky.
Bayer, spol. s r.o.,
Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, tel. +421 2 592 13 111
www.bayer.sk
PP-XOF-SK-0024-1, Nov/2020

chlorid radnatý Ra 223
R O Z TO K N A I N J E K C I U

12/13

2021

V. ONKOUROLOGICKÉ sympózium

november

Rezidenti*
SLOVENSKÁ UROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ hradí v plnej výške stravu
a ubytovanie lekárom v programe rezident. V prihláške je potrebné
vyznačiť požadované údaje.
Podmienkou je:
-	úhrada registračného poplatku vopred, a to najneskôr
do 5. 11. 2021
ubytovanie v minimálne dvojlôžkovej izbe so spolubývajúcim
Ubytovanie je potrebné rezervovať podľa predchádzajúcich pokynov.
*Rezident musí byť členom SUS.

OPTIMÁLNA TERAPIA KARCINÓMU PROSTATY
U RÔZNYCH TYPOV VAŠICH PACIENTOV1,2

Firmagon

Skrátená Pacient
informácia oslieku
FIRMAGON® 80,Ca
120 mg
prášok a rozpúšťadlo
na injekčný
pokročilým
prostaty
vyžaduje
trvalúroztok
androgénnu supresiu
Účinná látka: Jedna injekčná liekovka obsahuje 80 alebo 120 mg degarelixu (ako acetát). Indikácie: FIRMAGON® je antagonista gonadotropín uvoľňujúceho hormónu
3
celýna liečbu
čas dospelých
trvania
jeho
ochorenia
(GnRH) a jepo
indikovaný
mužov
s pokročilým
hormonálne závislým karcinómom prostaty. Dávkovanie: Štartovacia dávka je 240 mg podaná ako dve
samostatné subkutánne injekcie bezprostredne po sebe, každá s obsahom 120 mg. Udžiavacia dávka, podávaná v mesačných intervalech, 80 mg podaných ako jedna
subkutánna injekcia. Prvá udržiavacia dávka sa má podať jeden mesiac po štartovacej dávke. FIRMAGON® sa podáva LEN subkutánne a nesmie sa podávať intravenózne.
Kontraindikácie:
Precitlivenosť
na liečivoLHRH
alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Účinok na QT/QTc interval,
Aké sú
možnosti
farmakoterapie?
dlhodobá liečba môže predĺžiť QT interval. U pacientov s potvrdeným alebo suspektným ochorením pečene sa počas liečby odporúča sledovanie funkcie pečene. Interakcie:
Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. Treba dôkladne zvážiť súbežné podávanie s liekmi, o kterých je známe, že predlžujú QTc interval alebo liekmi indukujúcimi torsades
de pointes. Nežiaduce účinky: Najčastejšie pozorované nežiaduce reakcie zahŕňali návaly tepla, zvýšenie telesnej hmotnosti alebo nežiaduce reakcie v mieste podania
1 erytém, opuch, indurácia a hrčka. Fertilita, gravidita
degarelix
injekcie, ako je bolesť,
a laktácia: Neexistuje klinicky relevantná indikácia pre použitie FIRMAGONU® u žien.
FIRMAGON® môže potláčať fertilitu u mužov počas celej doby supresie testosterónu. Možná lieková závislosť: Neobsahuje omamné alebo psychotropné látky. Spôsob
výdaja lieku: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Dátum poslednej revízie textu: júl 2020.
Pred podaním sa oboznámte s úplným znením súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC).
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LHRH agonista

Referencie:
1. Klotz L, Miller K, Crawford ED et al.Disease control outcomes from analysis of pooled individual patient data from five comparative randomised clinical trials of
degarelix versus luteinising hormone-releasing hormone agonists. Eur Urol. 2014 Dec;66(6):1101-8.
2. Tombal B, Miller K, Boccon-Gibod L et al. Additional analysis of the secondary end point of biochemical recurrence rate in a phase 3 trial (CS21) comparing
degarelix 80 mg versus leuprolide in prostate cancer patients segmented by baseline characteristics. Eur Urol. 2010 May;57(5):836-42. Dle databáze PubMed ke
dni 12.8.2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
3. Crawford ED, Shore ND, Moul JW et al. Long-term tolerability and efficacy of degarelix: 5-year results from a phase III extension trial with a 1-arm crossover from
leuprolide to degarelix. Urology . 2014 May;83(5):1122-8.
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degarelix

FERRING Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, Blok E, Bratislava 821 09 | IČO: 46 987 932
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degarelix

iná možnosť terapie

SK-FN-2100006

= účinná dlhodobá
LHRH terapia pokročilého
karcinómu prostaty3

Poznámky

Poznámky

VÁŠ PARTNER
V ONKOUROLÓGII
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