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Grandhotel
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Lomnica

určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov
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hlavného hygienika SR Mgr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD.
a rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

Program

Príhovor
Vážené kolegyne a kolegovia,
vítam Vás na jubilejnom X. Slovenskom vakcinologickom kongrese. Pri tejto príležitosti
mi dovoľte zhodnotiť tých 10 ročníkov. Prvý sme pripravovali s cieľom ponúknuť všeobecným lekárom pre deti a dorast, ako aj pre dospelých, infektológom, gynekolóm,
a iným klinikom, ale aj preventívne alebo laboratórne orientovaným Zdravotníckym
pracovníkom priestor pre širokú diskusiu, výmenu názorov a poučenie. Úvodné prednášky sme vždy vyberali podľa významných udalostí, aktuálnej situácie i s cieľom zamyslieť sa nad problémami v širšom kontexte. Venovali sme ich výročiu eradikácie varioly,
významu jubilujúcej očkovacej látke proti TBC, nevyspytateľnej chrípke, prístupu k očkovaniu v krajinách tretieho sveta, etike v očkovaní, hemoragickým horúčkam, cholere a možnostiam jej prevencie, molekulárnej biomedicine a významu genómu, pečeni
a jej imunitnému systému. Teší ma, že všetci oslovení poprední odborníci prijali pozvanie
na tieto prednášky a obohatili tak program kongresu. Ten sme sa snažili vždy prispôsobiť aktuálnym problémom. Zo začiatku to bolo hlavne silné antivaxinačné hnutie, ktoré
ohrozovalo náš Imunizačný program. Venovali sme sa problémom spojeným s odmietaním očkovania, s komunikáciou s rodičmi o očkovaní, právnym, morálnym aj etickým
aspektom očkovania i odmietania, bezpečnosti očkovania, reakciám po očkovaní,
správnej aplikácii vakcín, kontraindikáciám. Pri tom sme však nezabúdali aj na otázky
spojené s očkovaním proti jednotlivým chorobám, s očkovaním rizikových skupín, vrátane profesionálneho rizika s očkovaním pred cestou do exotických krajín. Postupne sa
však do centra pozornosti dostávali aktuálnejšie hrozby, ako napríklad hemoragické horúčky, migranti a riziko zavlečenia vybraných nákaz vrátane TBC a u nás eliminovaných
chorôb, ale aj perspektíva prevencie nozokomiálnych patogénov očkovaním, neštandardné schémy očkovania a materské mlieko, dojčenie a očkovanie. Od V. ročníka
využívame možnosť pýtať sa anonymne otázky prostredníctvom interaktívnej webovej
aplikácie „sli.do“, ktorá významne obohacuje diskusiu.
A čo nás čaká na tomto 10. ročníku? Predovšetkým prezentácia výsledkov tak dlho
očakávaných a potrebných imunologických prehľadov. Potvrdia nám, že máme stratégiu očkovania nastavenú správne? Budeme sa venovať aj osýpkam, ktoré po dlhých
rokoch eliminácie spôsobili epidémiu tam, kde doteraz nič nebolo, na východe Slovenska. Teší nás, že všetci lekári, ktorí poctivo očkovali, sa presvedčili o tom, že napriek
zavlečeniu sa osýpky v ich obvode nešírili, teda že očkovať a byť poctiví sa oplatí. Prelomili sme mýty a nedôveru k očkovaniu proti HPV a dosiahli sme konečne, po 10 rokoch
argumentácie, hradenie očkovania pre dievčatá aj chlapcov. Venovať sa budeme
nielen povinnému očkovaniu, ale aj očkovaniu odporúčanému rizikovým skupinám.
Na toto očkovanie sa u nás tak trošku zabúda a nedosahujeme prostredníctvom neho
vysokú ochranu obyvateľov pred nákazami, ktorým môžeme zabrániť očkovaním.
Záverom mi dovoľte skonštatovať, že sme o 10 rokov múdrejší a skúsenejší. Som presvedčená, že všetky provakcinačné aktivity vrátane nášho kongresu, zmenili pohľad
na očkovanie nielen lekárov, ale aj širokej verejnosti a hlavne médií. Je to vďaka tomu,
že sa na nich s nasadením podieľa mnoho zanietených odborníkov Za to patrí všetkým
veľká vďaka. S konštatovaním, že tých uplynulých 10 kongresov malo svoj význam, mi
dovoľte popriať Vám, aby ste sa aj na novom mieste konania kongresu cítili príjemne
a odniesli si domov nielen odborné vedomosti, ale aj pocit vypnutia z každodenného
stereotypu.
S úctou vaša
Zuzana Krištúfková
prezidentka kongresu
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PROGRAM - štvrtok 11. 4. 2019
12:30 – 12:50	Otvorenie, Príhovory hostí
12:50 – 12:55

Prestávka

12:55 – 13:15	I. Úvodná prednáška
1.	Očkovaním preventabilné ochorenia – Ako si stoja naši susedia?
doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.
Biovomed s.r.o., Praha

13:15 – 13:25

Prestávka

13:25 – 14:25	II. Imunologické prehľady
Predsedníctvo: p
 rof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
1. Realizácia IP 2018
Mikas J.1, Mečochová A.1, Hudečková H.2,3

10´

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave
3
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin
1
2

2.	Význam IP 2018
Mečochová A.1, Mikas J.1, Hudečková H.2,3

10´

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave
3
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin
1

2

3. Úroveň zaočkovanosti a protilátková odpoveď proti osýpkam, 10´
ružienke a parotitíde na Slovensku
Hudečková H.1,2, Avdičová M.3, Mečochová A.4
Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin
3
Úrad verejného zdravotníctva SR
4
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
1
2

4.	Výsledky sérosurvey VHA a VHB na Slovensku v roku 2018
Avdičová M.1,2, Kerlik J.1

10´

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica, SZU Bratislava

1
2

Diskusia
14:25 – 15:00

PrestávkA

15:00 – 16:10	III. Osýpky stále aktuálne
Predsedníctvo: d
 oc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
1.	Výskyt osýpok v SR a v krajinách EÚ ‒ porovnanie
základných epidemiologických charakteristík
Avdičová M.1,2, Kerlik J.1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Fakulta zdravotníctva SZU Banská Bystrica

1
2

10´

PROGRAM - štvrtok 11. 4. 2019
2. Epidémia osýpok v okrese Michalovce v roku 2018
Stašková J.

10´

3.	Pohľad infektológa na epidémiu osýpok
Zamba Š.

10´

4.	Výskyt osýpok v Nitrianskom kraji. Kazuistika
Kozárová M., Piesecká Ľ.

10´

5.	Osýpky v SR ‒ model a realita
Hudečková H.1, Švihrová V.1, Zibolenová J.1,
Chladná Z.2, Ševčovič D.2

10´

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Michalovce

NsP Michalovce, Infektologické oddelenie

Infekčná klinika, Fakultná nemocnica Nitra

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

1
2

Diskusia
16:10 – 16:25

Prestávka

16:25 – 17:25	IV. Riziká cestovania
Predsedníctvo: d
 oc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.
doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.
1.	Prevencia cestovateľov
Šimeková K.

10´

Klinika infektológie a cestovnej medicíny, UN Martin

2. Japonská encefalitída ‒ exotická a nebezpečná
Zamba Š., Kaňuchová K.

10´

3. Dětský pacient na cestách – výzvy cestovní medicíny
v 21. století
Maďar R.

10´

4.	Ako býva občas zložité diagnostikovať ochorenie,
ktoré človek pozná len z učebnice – vlastná skúsenosť
Adamkovičová E., Porubčin Š.

10´

5.	Panelová diskusia na tému: Dieťa ‒ cestovanie a pobyty

20´

NsP Michalovce, Infektologické oddelenie

Centra očkování a cestovní medicíny Avenier, Brno, ČR
Fakulta zdravotníctva TnUAD, Trenčín

Klinika pre infekčné choroby a cestovnú medicínu v Košiciach,
UN LP Košice

18:00	Večera

PROGRAM - piatok 12. 4. 2019
8:00 – 9:00
Posterová sekcia
Predsedníctvo: MUDr. Andrea Kološová, PhD.
1.	Cievna mozgová príhoda u 8-ročného dieťaťa ako následok
infekcie vírusom ovčích kiahní
Šimurka P.

5´

Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín

2.	Očkovanie zdravotníckych pracovníkov proti sezónnej chrípke 5´
Repko M., Šoltýsová B.
Pediatrické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad, a.s.

3. Bola to len viróza?
Mišková V.1, Kovaľ J.1, Vypušťáková A.2, Kováč M.3

5´

Klinika pediatrie- detské odd. FNsP J.A. Reimana Prešov
RÚVZ Prešov
2
SLaPA ÚDZS Prešov
1
2

4.	Naše skúsenosti s real-time PCR v diagnostike Neisseria
meningitidis
Gőczeová J.

5´

5.	Laboratórna surveillance osýpok v NRC pre MMR v roku 2018
Polčičová A.

5´

Laboratórium molekulárnej diagnostiky, Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky, Bratislava

ÚVZ SR, OLM, NRC pre osýpky, rubeolu a parotitídu

6.	Vnímanie očkovania u ľudí – dotazníkový prieskum
5´
Prokeš M., Kozáková D., Ondrejková A., Korytár Ľ., Drážovská M.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny

7.	Anticholerové vakcíny – aktuálny stav a nové perspektívy
vo vývoji vakcín voči cholere
Korcová J.1, Kotrbancová M.1, Perželová J.1, Špaleková M.1,
Slimáková A.2, Farkaš P.2, Bystrický S.2

5´

Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty, Univerzita Komenského, Bratislava
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Oddelenie imunochémie
glykokonjugátov, Bratislava

1

2

8.	Význam vtáčej migrácie z hľadiska šírenia zoonotických
ochorení
Korytár Ľ., Prokeš M., Ondrejková A., Zemanová S.
Katedra epizootológie a parazitológie, Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach

5´
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9.	Antioxidačná protekcia adjuvantnej antirabickej vakcíny
Ondrejková A.1, Süli J.2, Harvanová J.2, Prokeš M.1, Korytár Ľ.1,
Zemanová S.1

5´

Katedra epizootológie a parazitológie
Katedra chémie, biochémie a biofyziky,
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

1

2

Diskusia

9:00 – 10:00	Sympózium podporené spoločnosťou GSK
Predsedníctvo: p
 rof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
RNDr. Anna Kružlíková
1. Epidemiologická situácia inváznych meningokokových
ochorení na Slovensku
Kružlíková A.

15´

Národné referenčné centrum pre meningokoky, Odbor lekárskej
mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

2.	Invázne meningokokové ochorenia na Slovensku
– možnosti prevencie a liečby
Králinský K.

20´

3.	Akou cestou sa vydáme pri riešení očkovania proti pertussis?
Krištúfková Z.

15´

II. Detská klinika SZU DFNsP Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva SZU
so sídlom v Banskej Bystrici

Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva,
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

Diskusia
10:00 – 10:15

Prestávka

10:15 – 11:15	Sympózium podporené spoločnosťou MSD
Predsedníctvo: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
1.	Vaccines Confidence in real life settings
Carlo Giaquinto

30´

Universita degli Studi di Padova, Dipartimento di Salute delle Donna
e del Bambino

2.	Nové výzvy v očkovaní na Slovensku
Krištúfková Z.

Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva,
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

Diskusia

15´
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11:15 – 12:15 	Sympózium podporené spoločnosťou
	Sanofi PAsteur
Predsedníctvo: p
 rof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
MUDr. Jan Kynčl, PhD.
1.	Potrebujeme zmenu v očkovaní proti chrípke?
Krištúfková Z.

15´

Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava

2. Jaké chřipkové viry způsobovaly závažné případy chřipky
v ČR – potřebujeme čtyřvalentní vakcínu?
Kynčl J.

15´

3.	Chrípka v ambulancii detského lekára
Špániková M.

15´

Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státni zdravotní ústav, Praha

Pediatrická ambulancia, Bratislava

Diskusia
12:15 – 13:30	Obed

13:30 – 15:10	V. Očkovanie v špeciálnych situáciách
Predsedníctvo: p
 rof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD.
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.ric., MHA
1. Faktory determinujúce a modifikujúce postvakcinačnú
imunitnú odpoveď
Jeseňák M.1, Urbančíková I.2, Bánovčin P.1

10´

Klinika detí a dorastu, Centrum pre očkovanie rizikových detí a dorastu,
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Univerzitná nemocnica, Martin
2
Klinika detí a dorastu, Detské infekčné oddelenie, Centrum na očkovanie
detí s kontraindikáciami očkovania a reakciami po očkovaní, Lekárska
fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Detská fakultná nemocnica, Košice
1

2.	Očkování v graviditě
Prymula R.

10´

3.	Vakcinace v inkubační době infekčních chorob
Kosina P.

10´

4. Mastocytózy a očkovanie
Urbančíková I.1, Hudáčková D.1, Martinásková K.2

10´

Ministerstvo zdravotnictví ČR, LF UK Hradec Králové

Klinika infekčních nemocí
Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Centrum na očkovanie detí s kontraindikáciami očkovania
a reakciami po očkovaní, Klinika detí a dorastu, Detské infekčné
oddelenie, Detská fakultná nemocnica Košice
2
Dermatovenerologické oddelenie, FNsP J.A. Reimana, Prešov
1
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5. Úskalí vakcinace proti hepatitidě A	
Rumlarová Š.

10´

6.	Ako očkujeme v špeciálnych situáciách ‒ naše skúsenosti
Adamkovičová E., Kopčová M.

10´

7.	Prečo očkovať pri biologickej liečbe?
Hudáčková D.1, Urbančíková I.1, Koľvek G.2, Sádová E.2

10´

Centrum pro očkování a cestovní medicínu, Klinika infekčních nemocí
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Stredisko pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu,
Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

Detské infekčné oddelenie, DFN Košice
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice

1
2

Diskusia
15:10 – 15:25

Prestávka

15:25 – 16:25	VI. Novinky v očkovaní
Predsedníctvo: d
 oc. MUDr. Igor Kohl, CSc.
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
1.	Novinky v očkování dětí ve světě
Prymula R.

10´

Ministerstvo zdravotnictví ČR, LF UK Hradec Králové

2.	Novinky v očkování dospělých ve světě
Chlíbek R.

10´

3.	Perspektívy prevencie CMV a RSV infekcie očkovaním
Šimurka P., Juráčková L.

10´

4.	Prečo potrebujeme očkovanie proti CMV	
Chovancová D., Hartmannová I.

10´

Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany, Hradec Králové

Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín

Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB,
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB

Diskusia

16:25 – 17:15	VII. Priority v odporúčanom očkovaní
Členovia panelu: doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MUDr. Helena Šebáková
1.	Kliešťová encefalitída ‒ narastajúci problém
Štefkovičová M.1,2, Jamrichová M.1, Matišáková I.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

1
2

Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer

10´
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2. Meningokoková invazivní onemocnění v Moravskoslezkém
kraji v letech 2008-2017
Šebáková H., Martinková I., Braunsteinová B.

10´

3.	HPV infekcie, Kazuistika
Vahalová V., Piesecká Ľ., Červenová D., Kántorová V.

10´

4. Meningokoky. Nové možnosti prevencie
Králinský K.

10´

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Infekčná klinika FSVaZ pri UKF v Nitre

II. Detská klinika SZU DFNsP Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva SZU
so sídlom v Banskej Bystrici

Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer
Diskusia
17:15 – 17:30

Prestávka

17:30 – 18:30	VIII. Úskalia očkovania
Predsedníctvo: p
 rof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
MUDr. Andrea Kološová, PhD.
1.	Spoločne za očkovanie
Kološová A.1, Avdičová M.2, Mikas J.3, Mečochová A.3,
Kállayová D.4

10´

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
3
Úrad verejného zdravotníctva SR
4
Ministerstvo zdravotníctva SR
1
2

2.	Nástroje právnej ochrany lekára pri spracúvaní osobných
údajov (ne)očkovaného a jeho zákonných zástupcov
Humeník I.1, Tomková K.2

10´

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. (www.medipravnik.sk)
Komora pre medicínske právo – MEDIUS (www.e-medius.sk)

1

2

3.	Očkovanie mimo schému: Ako to nejde
Oleár V.

10´

4.	Očkovanie mimo schému: Ako to ide
Špániková M.1, Prokopová E.2

10´

Fakulta zdravotníctva Trenčianská Univerzita A. Dubčeka

VYDUR s. r. o.
PRO BABY s. r. o.

1
2

5.	Generácia Z ‒ očkovanie sa nosí
Bodnárová K., Michalková A.

Asociácia Inovatívneho Farmaceutického Priemyslu

Diskusia
18:30	Spoločenská večera

10´

PROGRAM - sobota 13. 4. 2019
9:00 – 10:15	IX. Chrípka
Predsedníctvo: p
 rof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
MUDr. Jan Kynčl, PhD.
1.	Chrípka ‒ stály nepriateľ
Krištúfková Z.

15´

Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva,
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

2. Efekt očkování proti chřipce v prevenci srdečního infarktu
Kynčl J.

10´

3. Úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia súvisiace
s chrípkou v Slovenskej republike v rokoch 2007-2017
Bražinová A.1, Somorčík J.2, Fulová M.1, Špaleková M.1,
Krištúfková Z.3

10´

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Centrum epidemiologie
a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

Ústav epidemiológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky Univerzity Komenského
3
Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská
zdravotnícka univerzita
1

2

4.	Očkování proti chřipce u zdravotníků ‒ ano nebo ne?
Smetana J.

10´

5.	Chrípkové čriepky 2017/18 v ambulancii primárneho pediatra
Gibalová E.

10´

Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO,
Hradec Králové, Česká republika

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, Salutaris, s. r. o.,
Bratislava

Diskusia
10:15 – 10:30

Prestávka

PROGRAM - sobota
piatok 12.
13.4.
4.2019
2019
10:30 – 11:20 X. Varia
Predsedníctvo: M
 UDr. Eva Striežová
doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD.
1.	Hodnotenie systému surveillance invazívnych
pneumokokových infekcií na Slovensku
Bražinová A.1,2, Maďarová L.3, Špaleková M.1, Klement C.3,
Avdičová M.3

10´

Ústav epidemiológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave
3
Národné referenčné centrum pre pneumokokové a hemofilové nákazy,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
1
2

2.	Projekt: Nosičstvo Streptococcus pneumoniae v detskej
populácii na Slovensku
Maďarová L.1, Oravkinová M.1, Avdičová M.1,2, Feiková S.2,
Klement C.1,3

10´

3. Aktuálna epidemiologická situácia a diagnostika pertussis.
Výstupy projektu EU PertLab Net
Maďarová L.1, Avdičová M.1,2, Feiková S.2, Klement C.1,3

10´

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,
Oddelenie lekárskej mikrobiológie, NRC pre pneumokokvé a hemofilové
nákazy
2
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica,
katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Banská
Bystrica
3
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva,
Bratislava
1

 egionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,
R
Oddelenie lekárskej mikrobiológie, NRC pre pneumokokvé a hemofilové
nákazy
2
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica,
katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Banská
Bystrica
3
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva,
Bratislava
1

Diskusia

11:20 – 12:00 Záver kongresu

MIESTO KONANIA

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

REGISTRAČNÝ POPLATOK
Členovia SEVS
Ostatní

do 01. 03. 2019
30 €
50 €

po 01. 03. 2019
40 €
60 €

– registračný poplatok neplatia prví autori prezentácii
(prednáška, poster)
– zvýhodnené registračné poplatky platia v prípade platby prevodom,
pri dodržaní stanovených termínov

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHRŇUJE
–
–
–
–

účasť na odborných prednáškach
všetky materiály, program, abstrakty, kongresová taška
DPH
materiály garantujeme len prihláseným účastníkom
pri dodržaní stanovených termínov

POPLATKY

Večera (11. 04. 2019)
Obed (12. 04. 2019)
Spoločenská večera(12. 04. 2019)

15 €
10 €
20 €

SPÔSOB PLATBY

– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 03. 04. 2019)
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank • IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
	Variabilný symbol: 11418 • SWIFT: UNCRSKBX
Poznámka: meno účastníka
– v hotovosti pri registrácii
V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie
platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo
poštou).

Registrácia
11. 04. 2019
12. 04. 2019
13. 04. 2019

9:00 – 13:00
8:00 – 13:00
8:00 – 10:00

POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.
Pasívna účasť:
11. 04. 2019
12. 04. 2019
13. 04. 2019
11. – 13. 04. 2019

4
8
2
14

kredity
kreditov
kredity
kreditov

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

PREDNÁŠKY

V sekciách podľa časového harmonogramu, počítačové premietanie.

E-POSTERY

- e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint
- veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 (cesta na úpravu veľkosti: návrh –
veľkosť snímky)
- súbor následne uložte vo formáte .pdf a zašlite na adresu
marketing@amedi.sk v termíne do 03. 04. 2019
- aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do
súboru texty, grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov, ale vytvorte
ich v programoch Excel, alebo Word

Sli.do

Interaktívna webová aplikácia na kladenie otázok v diskusii a hlasovanie

Na tomto
skutočne
záleží

Diftéria
TETANUS

PERTUSSIS

Hepatitída B

Poliomyelitída

Ochorenia, ktoré spôsobuje
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPu B

hexavakcína:
s najdlhším sledovaním imunitných
odpovedí voči hepatitíde B1-3
s účinnosťou proti pertussis
až do 89% v SPC1
podporená viacerými klinickými
štúdiami špeciálne navrhnutými
pre predčasne narodené deti**,†,1,4-6

overená vo viac ako 100 klinických
skúšaniach a so 17 ročnými skúsenosťami
s použitím v podmienkach reálneho života1,7
registrovaná v 100 krajinách sveta
zaočkovaná 37,5 miliónom detí8***,†

* Proti diftérii, tetanu, pertussis, hepatitíde B, polioemilitíde a ochoreniam spôsobeným Haemophilus influenzae typu B
** Predčasne narodené deti, narodené medzi 24 - 36 týždňom gestácie. Infanrix hexa sa môže podať predčasne narodeným dojčatám, avšak môže sa pozorovať nižšia imunitná odpoveď na niektoré antigény a stupeň
klinickej ochrany ostáva neznámy.
† Pri podávaní základných imunizačných dávok veľmi predčasne narodeným dojčatám (narodené do a vrátane 28. týždňa gravidity) a obzvlášť dojčatám, ktoré majú v predchádzajúcej anamnéze nezrelosť dýchacej
sústavy, sa má zvážiť potenciálne riziko apnoe a potreba monitorovania dýchacích funkcií počas 48 – 72 h.
*** Predaje od roku 2000 do Septembra 2017.1
† Počítané na základe 4-dávkovej schémy a počtu distribuovaných dávok k septembru 2017 (157 miliónov dávok). Oporúčania WHO (http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/schedules)
a Európskeho centra pre kontrolu ochorení (http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx).
Referencie: 1. GSK, Infanrix hexa, Sumár charakteristických vlastností produktu, dátum poslednej revízie textu: 02/2018; 2. Sanofi Pasteur SA. Hexyon Summary of Product Characteristics, 2018; 3. MCM
Vaccine B.V. Vaxelis Summary of Product Characteristics, 2017. 4. Omeñaca F, et al. Pediatrics 2005;116(6):1292 -1298; 5. Vázquez L, et al. Acta Paediatr 2008;97(9):1243 -1249; 6. Omeñaca F, et al. Vaccine
2018; doi:10.1016/j.vaccine.2018.01.005; 7. GlaxoSmithKline DoF: DNG 2017N354564_00 (Number of GSK sponsored Studies in which Infanrix hexa has been administered). 8. GlaxoSmithKline DoF: DNG
2017N344344_00 (doses sold since launch);

Infanrix hexa, prášok a suspenzia na injekčnú suspenziu.

Očkovacia látka proti diftérii (D), tetanu (T), pertussis (acelulárna zložka) (Pa), hepatitíde B (rDNA) (HBV), poliomyelitíde (inaktivovaná) (IPV) a Haemophilus influenzae typ b (konjugovaná, adsorbovaná) (Hib).
Skrátená informácia o lieku:
Držiteľ registračného rozhodnutia: GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Rue de l‘Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgicko. Zloženie: Diftériový, tetanový, pertusový toxoid, filamentózny pertusový hemaglutinín a pertaktín
adsorbované na hydroxid hlinitý. HbsAg a polysacharid Hib adsorbovaný na fosforečnan hlinitý, inaktivovaný poliovírus typ 1,2,3. Môže obsahovať stopové množstvá formaldehydu, neomycínu a polymyxínu, ktoré sa používajú
v procese výroby. Farmakoterapeutická skupina: Kombinované bakteriálne a vírusové očkovacie látky, ATC kód J07CA09. Indikácie: Základné očkovanie a aplikácia posilňovacej dávky dojčatám a batoľatám proti diftérii,
tetanu, pertussis, hepatitíde B, poliomyelitíde a pred ochorením, ktoré spôsobuje Haemophilus influenzae typ b. Dávkovanie: Základná očkovacia schéma pozostáva z dvoch alebo troch (0,5 ml) dávok, ktoré sa majú podať
podľa oficiálnych odporúčaní. Posilňovacie (booster) dávky sa majú podať podľa oficiálnych odporúčaní, ale musí sa podať minimálne dávka konjugovanej Hib očkovacej látky. Podanie očkovacej látky Infanrix hexa ako
posilňovacej dávky sa môže zvážiť, ak je zloženie antigénov v súlade s oficiálnymi odporúčaniami. Posilňovacia dávka sa musí podať. Úplne donosené dojčatá: 3-dávkové základné očkovanie: Medzi podaním dávok základného
očkovania má uplynúť aspoň 1 mesiac. Posilňovacia dávka sa má podať aspoň 6 mesiacov po poslednej dávke základného očkovania a najlepšie pred dosiahnutím veku 18 mesiacov. 2-dávkové základné očkovanie: Medzi
podaním dávok základného očkovania majú uplynúť aspoň 2 mesiace. Posilňovacia dávka sa má podať aspoň 6 mesiacov po poslednej dávke základného očkovania a najlepšie vo veku medzi 11 a 13 mesiacmi. Predčasne
narodené dojčatá, ktoré sa narodili aspoň po 24 týždňoch gestačného veku: 3-dávkové základné očkovanie: Medzi podaním dávok základného očkovania má uplynúť aspoň 1 mesiac. Posilňovacia dávka sa má podať aspoň 6
mesiacov po poslednej dávke základného očkovania a najlepšie pred dosiahnutím veku 18 mesiacov. Rozšírený program imunizácie (vo veku 6, 10, 14 týždňov) sa môže použiť len vtedy, ak bola dávka očkovacej látky proti
hepatitíde B podaná hneď po narodení. Majú sa dodržiavať lokálne zavedené imunoprofylaktické opatrenia proti hepatitíde B. Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť očkovacej látky Infanrix hexa u detí starších ako 36
mesiacov neboli stanovené. Spôsob podávania: Hlboká intramuskulárna aplikácia, ďalšie injekcie prednostne do rôznych miest (do opačnej končatiny). Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok alebo na formaldehyd, neomycín a polymyxín. Precitlivenosť po predchádzajúcej aplikácii očkovacích látok proti diftérii, tetanu, pertussis, hepatitíde B, polio alebo Hib. Je kontraindikovaný u dojčiat alebo
batoliat s encefalopatiou neznámej etiológie, ktorá sa objavila do 7 dní po predchádzajúcom očkovaní s očkovacou látkou obsahujúcou pertusovú zložku. Za týchto okolností sa musí očkovanie proti pertussis prerušiť a môže
pokračovať očkovacia schéma diftéria-tetanus, hepatitída B, polio a Hib očkovacími látkami. Aplikácia sa musí odložiť u jedincov so závažným akútnym horúčkovitým ochorením. Prítomnosť slabej infekcie sa nepovažuje za
kontraindikáciu. Osobité upozornenia: Pred začatím očkovania je potrebné urobiť podrobnú anamnézu a klinické vyšetrenie očkovaného. Ak dôjde v časovej súvislosti s aplikáciou očkovacej látky obsahujúcej pertusovú zložku
k niektorej z ďalej popísaných reakcií, je nutné ďalšie podanie dávok očkovacích látok obsahujúcich pertusovú zložku riadne uvážiť: teplota ≥ 40,0°C do 48 hodín po očkovaní s nepreukázanou inou súvislosťou, kolaps alebo
šokový stav (hypotonicko-hyporeaktívna epizóda) počas 48 hodín po očkovaní, trvalý, neutíšiteľný plač trvajúci ≥ 3 hodiny v priebehu 48 hodín po očkovaní, kŕče s horúčkou alebo bez nej počas 3 dní po očkovaní. U dojčaťa
alebo u dieťaťa trpiaceho novovzniknutou ťažkou neurologickou poruchou alebo progresiou ťažkej neurologickej poruchy sa musí dôkladne zvážiť riziko-prínos imunizácie s Infanrix hexa alebo odloženie tohto očkovania. Pre
prípad anafylaktickej reakcie musí byť vždy okamžite k dispozícii zodpovedajúca liečba a lekársky dohľad. Jedincom s trombocytopéniou alebo s poruchami zrážanlivosti krvi sa musí vakcína aplikovať so zvýšenou opatrnosťou.
Túto očkovaciu látku nepodávajte intravenózne ani intradermálne. Febrilné kŕče v anamnéze, v rodinnej anamnéze sa vyskytujúce stavy s kŕčmi alebo syndróm náhleho úmrtia dieťaťa (SIDS) sa nepovažujú za kontraindikáciu
použitia Infanrix hexa. Očkovaní jedinci s febrilnými kŕčmi v anamnéze sa majú prísne sledovať, pretože takéto nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť v priebehu 2 až 3 dní po očkovaní. Lekár si má byť vedomý toho, že výskyt
febrilných reakcií je vyšší, keď sa Infanrix hexa podáva súbežne s konjugovanou pneumokokovou očkovacou látkou alebo s očkovacou látkou proti osýpkam, príušniciam, ružienke a ovčím kiahňam (MMRV) v porovnaní
s výskytom febrilných reakcií po podaní samotnej očkovacej látky Infanrix hexa. Tieto reakcie boli väčšinou stredne závažnej intenzity (menšie alebo rovné 39 ºC) a prechodné. Pri súbežnom podávaní očkovacích látok Infarix
hexa a Prevenar 13 sa pozoroval zvýšený výskyt hlásení kŕčov (s horúčkou alebo bez nej) a hypotonicko-hyporeaktívnej epizódy (HHE). Profylaktické podanie antipyretík pred podaním očkovacej látky alebo bezprostredne po jej
podaní môže znížiť výskyt a intenzitu febrilných reakcií po očkovaní. Použitie profylaktických antipyretík sa odporúča u detí so záchvatovými poruchami alebo s febrilnými záchvatmi v predchádzajúcej anamnéze. Liečba
antipyretikami sa má začať podľa miestnych odporúčaní. Infanrix hexa sa môže podať predčasne narodeným dojčatám, ale pozorovala sa nižšia imunitná odpoveď na niektoré antigény. U veľmi predčasne narodených dojčiat
(narodené do a vrátane 28. týždňa gravidity) a obzvlášť u dojčiat, ktoré majú v predchádzajúcej anamnéze nezrelosť dýchacej sústavy, sa má zvážiť potenciálne riziko apnoe a potreba monitorovania dýchacích funkcií počas
48 – 72 hodín. Interakcie: Infanrix hexa sa môže podať súbežne s konjugovanými pneumokokovými očkovacími látkami (PCV7, PCV10 a PCV13)*, s konjugovanou očkovacou látkou proti meningokokom séroskupiny C
(CRM197 a TT konjugáty), s očkovacou látkou proti meningokokom séroskupiny B (MenB)*, s konjugovanou očkovacou látkou proti meningokokom séroskupín A, C, W-135 a Y (TT konjugát), s perorálnou očkovacou látkou
proti rotavírusom a s očkovacou látkou proti osýpkam, príušniciam, ružienke a ovčím kiahňam (MMRV). Údaje nepreukázali klinicky významnú interferenciu v tvorbe protilátok proti každému jednotlivému antigénu. U pacientov
s imunosupresívnou terapiou sa nemusí dosiahnuť adekvátna reakcia. Fertilita, gravidita a laktácia: Nie je určený na očkovanie dospelých, adekvátne hummánne údaje a reprodukčné štúdie nie sú dostupné. Nežiaduce
účinky: veľmi časté: nechutenstvo, nezvyčajný plač, podráždenosť, nepokoj, horúčka ≥38 °C, lokálny opuch v mieste vpichu (≤ 50 mm), únava, bolesť, začervenanie; časté: nervozita, hnačka, vracanie, horúčka > 39,5 °C,
reakcie v mieste vpichu vrátane indurácie, lokálneho opuchu v mieste vpichu (> 50 mm); menej časté: infekcia horných dýchacích ciest, somnolencia, kašeľ, difúzny opuch očkovanej končatiny, niekedy postihujúci susedný
kĺb; zriedkavé: lymfadenopatia, trombocytopénia, anafylaktické reakcie, anafylaktoidné reakcie (vrátane urtikárie), alergické reakcie (vrátane pruritu), kolaps alebo šokový stav (hypotonicko-hyporeaktívna epizóda), bronchitída,
apnoe, vyrážka, angioedém, opuch celej očkovanej končatiny, reakcie s rozsiahlym opuchom, zdurenina a pľuzgieriky v mieste vpichu; veľmi zriedkavé: kŕče (s horúčkou alebo bez nej), dermatitída. Skúsenosti s očkovacou
látkou proti hepatitíde B: v extrémne zriedkavých prípadoch boli hlásené alergické reakcie napodobňujúce sérovú chorobu, paralýza, neuropatia, neuritída, hypotenzia, vaskulitída, lichen planus, multiformný erytém, artritída,
svalová slabosť, Guillainov-Barrého syndróm, encefalopatia, encefalitída a meningitída. Kauzálna súvislosť s očkovacou látkou sa nedokázala. Uchovávanie: v chladničke pri teplote 2 °C – 8 °C v pôvodnom obale na ochranu
pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. Po rekonštitúcii sa odporúča okamžité použitie. Po rekonštitúcii sa dokázala stabilita 8 hodín pri teplote 21 °C. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Dátum poslednej revízie textu: 04/2018 * 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 2, tel.: 02/48 26 11 11, fax: 02/48 26 11 10, www.gsk.sk
Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: sk-safety@gsk.com
Dátum prípravy: Október 2018 SK/INFH/0009/18(1)

Ubytovanie
Grandhotel Praha

Tatranská Lomnica, Slovakia
1-lôžková izba
2-lôžková izba zľava

95 €
105 €

Ubytovanie v Grandhoteli Praha
zabezpečuje
A-medi management, s. r. o.
Ing. Dana Chodasová
marketing@amedi.sk
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Ubytovanie
Ďalšie možnosti ubytovania
rezervácia individuálne

HOTEL LOMNICA
Tatranská Lomnica 92, 062 01 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica
reception@hotellomnica.sk
052/285 3503
www.hotellomnica.sk
Hotel Simi – Teniscentrum
Tatranská Lomnica 140 40, Vysoké Tatry 059 60
recepcia@tatrasimi.sk
058/446 7266
www.tatrysimi.sk
Penzión Snežienka
Tatranská Lomnica 559c, 059 60 Vysoké Tatry
recepcia@snezienka.sk
0905 229 740
www.snezienka.sk
Hotel SOREA TITRIS
059 60 Tatranská Lomnica
0918 665 428
titris@sorea.sk
www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-titris
HOTEL SLOVAN
Tatranská Lomnica 46, 059 60 Vysoké Tatry
0948 20 40 40
reservation@hotelslovan.sk
www.hotelslovan.sk

Očkovaním TRUMENBOU pomáhate chrániť adolescentov a mladých dospelých
pred meningokokovým ochorením spôsobeným séroskupinou B

schválené: FEB 2019

Mladí majú
k sebe blízko
TRUMENBA je MenB vakcína:
za účelom prevencie invazívnych meningokokových ochorení spôsobených
baktériou Neisseria meningitidis séroskupiny B.1
účinnosť ktorej bola potvrdená v 11 štúdiách u viac ako 15 000 osôb vo veku

PP-TRU-SVK-0009

ktorá je indikovaná na aktívnu imunizáciu jedincov vo veku 10 rokov a starších

10 rokov a staršich.1
Medzi najohrozenejšie skupiny patria deti do 4 rokov, adolescenti a mladí dospelí.2,3
V Európe a na Slovensku sú najčastejšími pôvodcami IMO séroskupiny B a C.3,4
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informáciío bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania
liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Formulár na elektronické podávanie hlásení:
https://portal.sukl.sk/ eskadra/

Skrátená informácia o lieku:

Trumenba injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke
Očkovacia látka proti meningokokom skupiny B (rekombinantná, adsorbovaná)
Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje 60 µg Neisseria meningitidis séroskupiny B fHbp podskupiny A, 60 µg Neisseria meningitidis séroskupiny B fHbp podskupiny B. Lieková forma: injekčná suspenzia. Farmakoterapeutická skupina: očkovacie látky; ATC kód: J07AH09. Terapeutické indikácie: aktívna
imunizácia jedincov vo veku 10 rokov a starších za účelom prevencie pred invazívnym meningokokovým ochorením spôsobeným baktériou Neisseria meningitidis séroskupiny B. Dávkovanie a spôsob podávania: Primárna séria dávok: 2 dávky (každá 0,5 ml) podávané v 6-mesačnom intervale, 3 dávky: 2
dávky (každá 0,5 ml) podávané aspoň v 1-mesačnom odstupe, nasledované treťou dávkou podanou aspoň 4 mesiace po druhej dávke. Posilňovacia dávka: po obidvoch dávkovacích režimoch sa má zvážiť podanie posilňovacej dávky u jedincov s pretrvávajúcim rizikom invazívneho meningokokového ochorenia.
Iba pre intramuskulárne injekčné použitie. Uprednostňovaným miestom podania injekcie je deltový sval ramena. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Špeciálne upozornenia: Trumenba sa nemá podávať intravaskulárne, intradermálne ani subkutánne.
Očkovanie sa musí odložiť u jedincov trpiacich závažným akútnym febrilným ochorením. Trumenba sa nemá podávať jedincom s trombocytopéniou alebo akoukoľvek poruchou zrážanlivosti krvi, pri ktorých je kontraindikovaná intramuskulárna injekcia, pokiaľ prínosy jasne neprevážia riziko podania. U
imunokompromitovaných jedincov, vrátane jedincov podstupujúcich imunosupresívnu liečbu, sa nemusí vyvolať dostatočná imunitná odpoveď na Trumenbu. Podobne ako pri iných očkovacích látkach očkovanie Trumenbou nemusí chrániť všetkých príjemcov očkovacej látky. Interakcie: Trumenba sa môže
podávať súbežne s ktoroukoľvek z týchto očkovacích látok: kombinovanou očkovacou látkou proti toxoidu tetanu, redukovanému toxoidu záškrtu, čiernemu kašľu (acelulárna zložka) a poliovírusu (inaktivovaná zložka) (TdaP-IPV), kvadrivalentnou očkovacou látkou proti ľudskému papilomavírusu (HPV4),
konjugovanou očkovacou látkou proti meningokokom skupín A, C, Y a W (MenACWY) a kombinovanou očkovacou látkou proti toxoidu tetanu, redukovanému toxoidu záškrtu a čiernemu kašľu (acelulárna zložka) (Tdap). Pri podaní s inými očkovacími látkami musí byť Trumenba podaná na inom mieste podania
injekcie. Trumenba sa nesmie miešať s inými očkovacími látkami v rovnakej injekčnej striekačke. Nežiaduce účinky: najčastejšími pozorovanými nežiaducimi reakciami bola bolesť, začervenanie a opuch v mieste očkovania, bolesť hlavy, únava, zimnica, hnačka, bolesť svalov, bolesť kĺbov a nauzea. Fertilita,
gravidita a laktácia: nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití očkovacej látky Trumenba u gravidných žien. Možné riziko pre gravidné ženy nie je známe. Napriek tomu nemá byť očkovanie odmietnuté v prípadoch, kedy existuje jednoznačné riziko vystavenia meningokokovej infekcii. Nie je známe, či sa
Trumbenba vylučuje do ľudského mlieka. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Trumenba nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak niektoré nežiaduce účinky môžu dočasne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať
stroje. Uchovávanie: uchovávajte v chladničke (2 – 8 °C). Injekčné striekačky by mali byť uchovávané v chladničke vodorovne. Neuchovávajte v mrazničke.
Táto skrátená informácia o lieku je určená pre odbornú verejnosť.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Pred podaním lieku sa oboznámte s úplným znením aktuálneho súhrnu charakteristických vlastností lieku.
Dátum aktualizovania skrátenej informácie o lieku: Január 2019
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Pfizer Ltd, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Spojené kráľovstvo
Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii:
PFIZER Luxembourg SARL, o.z., tel.: +421 2 3355 5500
Upravené podľa SPC schváleného Európskou agentúrou pre lieky (EMA) dňa 10.12.2018
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