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PRÍHOVOR

Vážené kolegyne/kolegovia, milí priatelia,
srdečne vás pozývame na Celoslovenskú pediatrickú konferenciu 1. detskej kliniky
LF UK a DFNsP, ktorá patrí k najstarším pediatrickým podujatiam u nás.
Tohtoročná pracovná konferencia je venovaná 30. výročiu založenia Detského
diabetologického centra SR.
Pediatrická diabetológia prešla od svojho vzniku dlhú cestu; liečba cukrovky sa za
3 desaťročia tak prevratne zmenila, že dnešná moderná stratifikácia inzulínovej terapie sa často uvádza ako „živý“ dôkaz medicínskeho pokroku. Opačnou stranou mince
je hrozivý nárast diabetu v pediatrickej populácii a najmä posun veku novodiagnostikovanej cukrovky do čoraz nižších skupín nevynímajúc predškolákov. O tom všetkom,
ale aj o horúcich novinkách z diabetu sa dozviete v samostatnom odbornom bloku
konferencie.
Slávnostný ráz podujatia iste podčiarkne aj memoriálna prednáška profesora
Birčáka, ktorou chceme vzdať hold našim skvelým učiteľom. Väčšina z nás si meno
profesora Birčáka spája s kardiológiou či mentálnou anorexiou. Je však menej známe,
že profesor Birčák sa na začiatku svojej pediatrickej dráhy venoval detskému diabetu.
O to symbolickejšie vyznieva, že memoriálna Birčákova prednáška v podaní zahraničného hosťa Dr. Milana Chromeka zo Štokholmu odznie v úvode konferencie.
K prenikavým úspechom modernej medicíny nepochybne patrí aj transplantácia
orgánov a krvotvorných buniek. Aké sú longitudinálne výsledky transplantácií u detí
na Slovensku iste zaujme nielen bezprostredne zainteresovaných odborníkov.
Aktuálne medicínske novinky sme pripravili aj z ďalších kľúčových oblastí pediatrie, v ktorých sa už tradične angažujú pracovníci kliniky. V zaujímavých prednáškach nájdete odpovede na najčastejšie problémy z imunoalergológie a pneumológie,
s ktorými sa boria pediatri vo svojej každodennej klinickej praxi. No a ani tento rok
neopomenieme metabolické choroby, ktorým vďaka modernej diagnostike začíname
čoraz lepšie rozumieť...
Pracovné konferencie sú tiež vhodnou príležitosťou na osobné priateľské stretnutia s kolegami. Prostredie hotela Saffron v Starom meste Bratislavy ponúka príjemnú
atmosféru pre profesionálne aj spoločenské posedenie.
Veríme, že pestrý odborný program vás zaujme a z podujatia si odnesiete veľa medicínskych a spoločenských zážitkov.
Vitajte na konferencii 1. detskej kliniky LF UK a DFNsP!
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
1. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
A-medi management
Vás pozývajú na

Celoslovenskú pediatrickú konferenciu
1. detskej kliniky LF UK a DFNsP
venovanú 30. výročiu
Detského diabetologického centra SR

15. október 2015

Hotel Saffron Bratislava
KOORDINÁTORI VEDECKÉHO PROGRAMU
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
e-mail: ludmila.podracka@dfnsp.sk
doc. MUDr. Oľga Červeňová, PhD.
e-mail: olga.cervenova@gmail.com
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
e-mail: ciznar@dfnsp.sk
ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. DANA LAKOTOVÁ
A-medi management, s.r.o.
Stromová 13, 831 01 Bratislava
telefón+fax: 02/55 64 72 47
mobil: 0903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk

Bližšie informácie: www.amedi.sk
Registrácia je možná online na www.amedi.sk
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PROGRAM
8:30 – 8:45

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

8:45

BIRČÁKOVA MEMORIÁLNA PREDNÁŠKA

Chromek M. (Stockholm)
Vitamín D, antimikrobiálne peptidy a infekcie močových ciest – ako to
všetko súvisí?
9:30 – 10:30

DIABETOLÓGIA

1. Barák Ľ., Jančová E., Podoláková K.
30 rokov práce Detského diabetologického centra SR
2. Martinka E. (NEDU Ľubochňa)
Výskyt komplikácií diabetu na Slovensku (epidemiológia, diagnostika, liečba)
3. Podoláková K., Jančová E., Barák Ľ.
Prínos a riziká liečby inzulínovou pumpou u detí
4. Repko P., Doničová V., Barák Ľ.
Vplyv fyzickej aktivity na kompenzáciu diabetu 1. typu
DISKUSIA
10:30 – 10:45
5. Brucknerová I., Dolníková D.
Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a DFNsP Bratislava
10:45 – 11:00

PRESTÁVKA

11:00 – 12:30

PNEUMOLÓGIA, ALERGOLÓGIA, IMUNOLÓGIA

1. Čižnár P., Hricová, M.
Dieťa s recidivujúcimi infekciami dýchacích ciest
2. Demitrovičová A.
Antiinfekčná profylaxia imunokompromitovaných detí
3. Omaník P., Babala J.
Chirurgická liečba komplikovaných pneumónií a empyému hrudníka
4. Čižnár P.
Pneumokokové infekcie a ich prevencia
(Prednáška podporená edukačným grantom GSK)
5. Hricová M.
Manažment kašľa v pediatrickej praxi
(Prednáška podporená edukačným grantom Boehringer Ingelheim)
DISKUSIA
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PROGRAM
12:30 – 13:30

OBED

13:30 – 15:00

TRANSPLANTÁCIE

1. Podracká Ľ., Koľvek G., Kizeková Z., Dluholucký M., Antonyová M.
(Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Martin)
Dlhodobé prežívanie detí po transplantácií obličiek na Slovensku
2. Kosnáčová J., Hornová J., Gerner P., Kathemann S., Kotalová R.
(Bratislava, Essen)
Výsledky transplantácie pečene u detí na Slovensku
3. Hornová J., Kosnáčová J., Haviar D., Lackovičová D., Bibza J., Tichá Ľ.,
Gerner P., Kathemann S., Kotálová R.
Starostlivosť o deti pred a po transplantácii pečene – skúsenosti nášho
pracoviska
4. Horáková J., Šufliarska S., Boďová I., Lukáč J., Švec P., Chocholová A.,
Adamčáková J., Tanušková M., Pozdechová T., Sýkora T.,
Laluhová Striežencová Z., Fábri O., Kaiserová E., Čižnár P., Mistrík M.,
Kušíková M., Kolenová A.
Alogénne transplantácie krvotvorných buniek u detí v Slovenskej
republike
5. Hrebík M., Dinka R., Mašura J., Kuba D.
Transplantačný program v Detskom kardiocentre
DISKUSIA
15:00 – 15:15

PRESTÁVKA

15:15 – 16:15

DEDIČNÉ PORUCHY METABOLIZMU

1. Bzdúch V., Brennerová K., Skokňová M., Behúlová D.
Hyperamonémia v detskom veku
2. Perečková J., Behúlová D.
Laboratórna diagnostika hyperamonémie
3. Brennerová K., Bzdúch V., Skokňová M., Letenayová I.
Liečba hyperamonémie
4. Urbanová D., Brennerová K., Wlachovská Ľ., Dolníková D., Brucknerová I.
Pacient s glutárovou acidúriou typu I zachytený rozšíreným
novorodeneckým metabolickým skríningom – prvý na Slovensku
DISKUSIA
16:15 – 16:30

PRESTÁVKA
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PROGRAM
16:30 – 17:30

VARIA

1. Tichá Ľ., Chandoga J., Hornová J., Lobotková D., Staník J.
Klinická manifestácia SHOX génu
2. Payerová J.
Využitie kmeňových buniek v liečbe DMO
3. Jasenková M.
Liečba infekcií u nevyliečiteľne chorých detí v domácej hospicovej
starostlivosti
4. Abaffyová Z.
Probiotiká a možnosti ich použitia v pediatrickej praxi
(Prednáška podporená edukačným grantom Ewopharma)
DISKUSIA
VIDEOPREZENTÁCIA
Pediatri podporujú Svetový deň enurézy 17.10. 2015
17:30
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ZÁVER KONFERENCIE

PROGRAM
POSTERY
1. Chocholová M., Kizeková Z., Gomolčák P., Nyitrayová O., Podracká Ľ.
Vzácna forma rýchlo progredujúcej extrakapilárnej glomerulonefritídy
2. Dická E., Rolný V., Mozolová D., Čižnár P.
„Round“ pneumónia – prípad atypickej pneumónie
3. Hricová M., Čižnár P., Eibová J.
Analýza komplikovaných pneumónií v súbore pacientov 1.DK
4. Miklovičová D.
Kedy matky hľadajú pomoc pri dojčení?
5. Lysá Z., Černianska A., Červeňová O., Breza J. ml., Slebodníková K., Bartoň P.,
Ďubjaková P.
Efektívnosť endoskopickej hemoinstilácie u detí s vezikoureterovým
refluxom
6. Urdová V., Grešíková M., Čižnár P.
Biologická liečba autoimúnnych komplikácií u pacienta s ataxiou
– teleangiektáziou
7. Matušková O., Vicianová K., Kormanová A., Brucknerová I.
Včasná diagnostika porúch psychomotorických funkcií ako súčasť
dlhodobého sledovania rizikových novorodencov
8. Baloghová D., Balažoviechová K., Lackovičová D., Krajina A., Dúbravová D.,
Horn F., Dolníková D., Brucknerová I.
Stigmatizácia tváre novorodenca – „kozmetický defekt“ alebo zložitý
problém?
9. Kormanová A., Vicianová K., Matušková O., Zubaľová E., Brucknerová I.
Včasná logopedická intervencia u detí s identifikovaným rizikom vývinu
10. Matej V.
Centrá včasnej intervencie na Slovensku – podpora pre rodiny
s rizikovým vývinom a zdravotným postihnutím
11. Tichá E., Matej V., Brucknerová I.
Centrum včasnej intervencie, Bratislava, n.o. – možnosť podpory
pre rodiny detí s rizikovým vývinom v rannom veku
12. Guzejová M., Brucknerová I.
Analýza niektorých príčin respiračnej insuficiencie novorodencov
hospitalizovaných na NK IM LF UK a DFNsP
13. Achbergerová M., Brucknerová I.
Analýza rizikových faktorov vzniku hydrocefalu u novorodencov
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ORGANIZAČNÉ POKYNY
DÁTUM A MIESTO KONANIA
15. október 2015, Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava
REGISTRÁCIA
15. október 2015 od 8:00 hod.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.
REGISTRAČNÝ POPLATOK

Lekári
Sestry

15. 10. 2015
20 €
10 €

Registračný poplatok zahŕňa vstup na odborné prednášky, abstrakty.
INÉ POPLATKY – platba v hotovosti pri registrácii

Obed
Spoločenský večer

15. 10. 2015
8€
10 €

Obed a spoločenský večer sa budú konať v Hoteli Saffron.
Lístky je potrebné zakúpiť pri registrácii do 9:00
POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.
Pasívna účasť:
15.10. 2015........................................................................................ 7 kreditov
Aktívna účasť:
domáci autor prednášky..............................................................10 kreditov
domáci spoluautor prednášky................................................... 5 kreditov
zahraničný autor prednášky.......................................................15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky............................................10 kreditov
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.
MUDr. Andrea Černianska, MPH
doc. MUDr. Oľga Červeňová, PhD.
p. Dana Vojačková

PARTNERI
• GSK • Boehringer Ingelheim • Ferring • Nestlé • Nutricia •
• Krewel Meuselbach • Novo Nordisk • Monsea • Johnson & Johnson •
• Medindex • Akacia • Pierre Fabre • Benela • Abbvie •
• Ewopharma • Roche • Wörwag Pharma •
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PRIHLÁŠKA
SPÔSOB PLATBY REGISTRAČNÉHO POPLATKU
- v hotovosti pri registrácii
- prevodom na účet (prosíme uhradiť do 09. 10. 2015)
- majiteľ účtu – A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 151015
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka
• V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa
• Vo všetkých prípadoch platby vás prosíme o zaslanie prihlášky/on-line registráciu
ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. DANA LAKOTOVÁ
A-medi management, s.r.o.
Stromová 13, 831 01 Bratislava
telefón + fax: 02/55 64 72 47
mobil: 0903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk

Registrácia je možná on-line na www.amedi.sk
PRIHLÁŠKU NA PODUJATIE ODOŠLITE DO 09.10. 2015 NA ADRESU ORGANIZAČNÉHO SEKRETARIÁTU
Ing. Dana Lakotová, A-medi management, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava



Môžete použiť aj kópiu prihlášky

PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE
CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA 1. DETSKEJ KLINIKY LF UK A DFNsP, Bratislava, 15. 10. 2015
ID v SLK / SKSaPA (povinné): ___________________________________________________________________
Priezvisko, meno a titul: _______________________________________________________________________
Pracovisko:__________________________________________________________________________________
Adresa pracoviska: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Telefón:_____________________________________________________________________________________
Fax:_________________________________________________________________________________________
e-mail:______________________________________________________________________________________
Trvalý pobyt:_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Pracovné zaradenie:  Lekár  Sestra  Iné

Podpis:__________________________________
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PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2015
XXI. VAKCINAČNÝ DEŇ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Termín: 26. september 2015, Žilina
Zodpovedná: doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH
II. KONFERENCIA GYNEKOLÓGOV A UROLÓGOV
Termín: 09.- 10. október 2015, Tále – Brezno
Zodpovední: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA I. DETSKEJ KLINIKY LF UK A DFNSP
Termín: 15. október 2015, Bratislava
Zodpovedná: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
144. INTERNISTICKÝ DEŇ
Termín: 06. november 2015, Bratislava
Zodpovedná: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. FRCP
XVII. ROČNÍK ODBORNEJ KONFERENCIE SURVEILLANCE NEMOCNIČNÝCH NÁKAZ
Termín: 09.-10. november 2015, Tále – Brezno
Zodpovedná: MUDr. Mária Avdičová, PhD.
MEDZINÁRODNÝ NEONATOLOGICKÝ KONGRES
A XIII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V NEONATOLÓGII
Termín: 12. - 13. november 2015, Bratislava
Zodpovedná: doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
47. GALANDOVE DNI
Termín: 19.-20. november 2015, Martin
Zodpovedný: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
XVII. PREŠOVKÝ PEDIATRICKÝ DEŇ
Termín: 03. december 2015, Prešov
Zodpovedný: MUDr. Ján Kovaľ, PhD.

Bližšie informácie a registrácia na podujatia on-line na www.amedi.sk/podujatia
ORGANIZAČNE ZABEZPEČUJE
Ing. Dana Lakotová, A-medi management, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava
tel.: +421 55 64 72 47, mobil: 0903 224 625, e-mail: marketing@amedi.sk, www.amedi.sk

na katedre farmaceutickej chémie
v Bratislave. Výskumne sa venuje
ihypertenzíva, antiglaukomiká, cy-

NEPREMEŠKAJTE ZVÝHODNENÚ PONUKU NAŠICH PUBLIKÁCIÍ
HEMOGLOBÍN
a jEHO cHOrOBy
viEra fáBryOvá
peter božek
andrea kollárová

Viera Fábryová, Peter Božek, Andrea Kollárová

cena

9€

cena

7€
Vrodené
poruchy
imunity
Miloš Jesenák, Peter Bánovcin
a kolektív

Vrodené poruchy imunity

Miloš Jeseňák, Peter Banovčín a kolektív
Vydavateľstvo A-medi management, 2014
580 strán, 156 x 232 mm, tvrdá väzba

Anna Remková, Milan Remko

cena
Antitrombotiká
v klinickej praxi

27 €

cena

25 €

Antitrombotiká v klinickej praxi
Anna Remková, Milan Remko

Anna Remková, Milan Remko

Vydavateľstvo SAMEDI, 2014
312 strán, 164 x 229 mm, tvrdá väzba

cena

EDI, s.r.o.
mová 13, 831 01 Bratislava
ax: 02/55 64 72 47
di@samedi.sk
w.samedi.sk

22 €

Ako sa dá predchádzať chorobám srdca a ciev
Viliam Bada

Vydavateľstvo SAMEDI, 2013
132 strán, 220 x 160 mm, lepená väzba

cena

9€

cena

7€

Imunitný šlabikár

IMUNITNÝ
ŠLABIKÁR

praktický sprievodca svetom imunológie nielen pre rodičov

Miloš Jeseňák a kolektív

praktický sprievodca svetom imunológie
nielen pre rodičov

• Miloš Jeseňák

Vydavateľstvo SAMEDI, 2013
120 strán, 210 x 148 mm, lepená väzba

• Peter Bánovčin
• Zuzana Rennerová
• Zuzana Vojtušová
• Ingrid Urbančíková
• Katarína Holečková
• Zuzana Abaffyová

cena

6€

ilová trombóza
a p3⁄4úcna embólia

Žilová trombóza a pľúcna embólia
Anna Remková a kolektív

Anna Remková a kolektív

Vydavateľstvo SAMEDI, 2013
264 strán, 164 x 229 mm, tvrdá väzba

Katarína MAŤAŠOVÁ

cena

SPLANCHNICKÁ CIRKULÁCIA NOVORODENCOV

MEDI, s.r.o.
omová 13, 831 01 Bratislava
/fax: 02/55 64 72 47
medi@samedi.sk
ww.samedi.sk

Hemoglobín a jeho choroby

Vydavateľstvo A-medi management, 2015
160 strán, 140 x 210 mm, lepená väzba

Antitrombotiká v klinickej praxi

ogičkou, univerzitnou profesorkou
ntkou a vedúcou Centra hemostázy
astnej vedeckej činnosti sa venuje
kulárnych, onkologických a systé-

Možné objednať v našom e-shope na www.amedi.sk

Y
IH
KN

v klinickej praxi

ardiálna trombóza/trombembolizácia
Postihujú všetky vekové skupiny
rombotická liečba týchto stavov je
činkami, ako je krvácanie. Nadmerné
je pacienta riziku liečby, ale pri ich
hody. Napokon, v určitých skupinách
ýmto stavom zabrániť. Táto kniha,
a nahromadené poznatky prakticky
botík. Prvá časť obsahuje spektrum
a liečby. Druhá časť predstavuje
Obe časti sa venujú protidoštičkovej,
napísaná pre širokú škálu klinikov,
ombembolických porúch. Mohla by
ej medicíne, v kardiológii, angiológii,
ave, alebo v praxi. Mohla by priniesť
uálne študujúcim a výskumníkom
kých vied. Dúfame, že všetci čitatelia
adobudnú oveľa viac poznatkov, než

Ponuka kníh vydavateľstva A-medi management

Splanchnická cirkulácia novorodencov
fyziológia a vybrané patologické stavy
Katarína Maťašová
Vydavateľstvo SAMEDI, 2013
216 strán, 153 x 216 mm, tvrdá väzba

cena

15 €

cena

9€

20 €

cena

15 €

Najlepší pocit je vedieť, že naši
drobčekovia sú v bezpečí
ZÁPAL MOZGOVÝCH BLÁN
ZÁPAL
STREDNÉHO UCHA
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ZÁPAL PĽÚC
OTRAVA KRVI

Synflorix je vakcína, ktorá pomáha chrániť pred závažnými
pneumokokovými ochoreniami vyvolanými vakcinačnými
sérotypmi a sérotypom 19A.1

1. Súhrn charakteristických vlastností Synflorix 2015

www.stoppneumokok.sk

SK/SYN/0025/14a(2)

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Synflorix injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke
Pneumokoková polysacharidová konjugovaná očkovacia látka (adsorbovaná)
Držiteľ registračného rozhodnutia: GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l´Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgicko. Zloženie: Liečivo: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje: Pneumokokový polysacharid
sérotyp 1: 1 mcg, sérotyp 4: 3 mcg, sérotyp 5: 1 mcg, sérotyp 6B: 1 mcg, sérotyp 7F: 1 mcg, sérotyp 9V: 1 mcg, sérotyp 14: 1 mcg, sérotyp 18C: 3 mcg, sérotyp 19F: 3 mcg, sérotyp 23F: 1 mcg.
Farmakoterapeutická skupina: pneumokokové očkovacie látky, ATC kód: J07AL52. Terapeutické indikácie: Aktívna imunizácia dojčiat a detí vo veku od 6 týždňov do 5 rokov proti invazívnemu
ochoreniu, pneumónii a akútnej otitis media, ktoré sú vyvolané Streptococcus pneumoniae. Informácie o ochrane pred špecifickými pneumokokovými sérotypmi, pozri časti 4.4 a 5.1 SPC. O použití Synflorixu sa má rozhodnúť na základe oficiálnych odporúčaní pri zohľadnení dopadu pneumokokových ochorení v rôznych vekových skupinách, ako aj epidemiologickej rozmanitosti v rôznych
zemepisných oblastiach. Dávkovanie: Imunizačné schémy Synflorixu sa majú zakladať na oficiálnych odporúčaniach. Dojčatá vo veku od 6 týždňov do 6 mesiacov: Trojdávkové základné očkovanie: Odporúčaná imunizačná schéma pozostáva zo štyroch 0,5 ml dávok. Základné očkovanie dojčiat pozostáva z 3 dávok, pričom prvá dávka sa zvyčajne podá vo veku 2 mesiacov a medzi
podaním dávok má uplynúť minimálne 1 mesiac. Prvá dávka sa môže podať už vo veku 6 týždňov. Posilňovaciu (štvrtú) dávku sa odporúča podať po uplynutí minimálne 6 mesiacov od poslednej
dávky základného očkovania a najlepšie vo veku medzi 12 a 15 mesiacmi. Dvojdávkové základné očkovanie: Alternatívne sa môže použiť očkovacia schéma pozostávajúca z 3 dávok, každá po
0,5 ml, a to v prípade, že sa Synflorix podáva ako súčasť programu rutinnej imunizácie dojčiat. Prvá dávka sa môže podať od veku 2 mesiacov a druhá dávka o 2 mesiace neskôr. Posilňovaciu
(tretiu) dávku sa odporúča podať po uplynutí minimálne 6 mesiacov od poslednej dávky základného očkovania. Dojčatá narodené medzi 27 až 36 týždňom gravidity: Odporúčaná imunizačná
schéma pozostáva zo 4 dávok, každá po 0,5 ml. Základné očkovanie dojčiat pozostáva z 3 dávok, pričom prvá dávka sa podá vo veku 2 mesiacov a medzi podaním dávok má uplynúť minimálne
1 mesiac. Posilňovaciu (štvrtú) dávku sa odporúča podať po uplynutí minimálne 6 mesiacov od poslednej dávky základného očkovania. Neočkované dojčatá a deti vo veku ≥ 7 mesiacov: Dojčatá
vo veku 7 – 11 mesiacov: dve základné 0,5 ml dávky, pričom medzi podaním dávok má uplynúť minimálne 1 mesiac. Posilňovaciu (tretiu) dávku sa odporúča podať v druhom roku života, pričom
po podaní poslednej základnej dávky majú uplynúť minimálne 2 mesiace. Deti vo veku 12 – 23 mesiacov: dve 0,5 ml dávky, pričom medzi podaním dávok majú uplynúť minimálne 2 mesiace.
Potreba podania posilňovacej dávky sa nestanovila. Deti vo veku 2 – 5 rokov: dve 0,5 ml dávky, pričom medzi podaním dávok majú uplynúť minimálne 2 mesiace. Odporúča sa, aby jedinci, ktorí
dostanú prvú dávku Synflorixu, dokončili celú očkovaciu schému Synflorixom. Spôsob podávania: intramuskulárnou injekciou. Uprednostňovaným miestom podania je anterolaterálna strana
stehna u dojčiat alebo deltový sval hornej časti ramena u malých detí. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, alebo na niektorý z proteínových nosičov.
Podanie Synflorixu sa má odložiť u jedincov trpiacich závažným, akútnym horúčkovým ochorením. Prítomnosť slabej infekcie, ako je nádcha, však nemá viesť k odloženiu očkovania. Osobité upozornenia: Pre prípad zriedkavo sa vyskytujúcej anafylaktickej reakcie musí byť vždy okamžite k dispozícii zodpovedajúca liečba a lekársky dohľad. Pri podávaní veľmi predčasne narodeným deťom
(narodené do a vrátane 28. týždňa gravidity) a obzvlášť deťom, ktoré majú v predchádzajúcej anamnéze nezrelosť dýchacej sústavy, je potrebné brať do úvahy potenciálne riziko apnoe a potrebu
monitorovania dýchacích funkcií počas 48 – 72 h. Vzhľadom na to, že prínos očkovania je v tejto skupine detí vysoký, očkovanie sa nemá odoprieť alebo odložiť. Synflorix sa nesmie za žiadnych
okolností podať intravaskulárne ani intradermálne. U detí vo veku od 2 rokov sa môže vyskytnúť synkopa (strata vedomia) po, alebo dokonca pred akýmkoľvek očkovaním ako psychogénna
odpoveď na vpich ihlou. Je dôležité, aby sa zaviedli postupy na predchádzanie zraneniu zo straty vedomia. Má sa podávať opatrne jedincom s trombocytopéniou alebo s akoukoľvek poruchou
koagulácie. Nebola dostatočne preukázaná ochrana pred sérotypmi Streptococcus pneumoniae, ktoré nie sú obsiahnuté v Synflorixe alebo pred Haemophilus influenzae, s výnimkou skrížene
reagujúceho sérotypu 19A.* Klinické údaje získané pri paracetamole a ibuproféne poukazujú na to, že profylaktické podanie paracetamolu môže znížiť výskyt horúčky, zatiaľ čo pri profylaktickom
podaní ibuprofénu sa preukázal obmedzený vplyv na zníženie výskytu horúčky. Použitie profylaktických antipyretických liekov sa odporúča: u všetkých detí, ktorým sa Synflorix podáva súčasne
s očkovacou látkou obsahujúcou celobunkovú zložku pertussis, kvôli vyššiemu výskytu horúčkových reakcií; u detí so záchvatovými poruchami alebo s horúčkovými kŕčmi v predchádzajúcej
anamnéze. Antipyretická liečba sa má začať v súlade s miestnymi liečebnými smernicami. Interakcie: Synflorix sa môže podať súbežne s inými monovalentnými alebo kombinovanmi očkovacími
látkami – pozri SPC. Rôzne injekčne podávané očkovacie látky sa vždy majú podať do rôznych miest vpichu. Gravidita a laktácia: nie je určený na použitie u dospelých. Nežiaduce účinky: veľmi
časté: nechutenstvo, podráždenosť, ospalosť, bolesť, začervenanie, opuch v mieste vpichu, horúčka ≥ 38 °C meraná rektálne (vek < 2 roky); časté: indurácia v mieste vpichu, horúčka > 39 °C
meraná rektálne (vek < 2 roky); menej časté: nezvyčajný plač, apnoe u veľmi predčasne narodených detí (do a vrátane 28. týždňa gravidity), hnačka, vracanie, vyrážka, reakcie v mieste vpichu ako
hematóm, krvácanie a uzlík v mieste vpichu; zriedkavé: alergické reakcie (akými sú alergická dermatitída, atopická dermatitída, ekzém), kŕče (vrátane horúčkových kŕčov), urtikária; veľmi zriedkavé:
angioedém, Kawasakiho choroba. Nežiaduce reakcie dodatočne hlásené po podaní posilňovacej dávky základného očkovania a/alebo po doočkovaní (tzv. catch-up očkovanie): časté: horúčka
≥ 38 °C meraná rektálne (vek od 2 do 5 rokov); menej časté: bolesť hlavy (vek od 2 do 5 rokov), nauzea (vek od 2 do 5 rokov), reakcie v mieste vpichu ako pruritus, horúčka > 40 °C meraná rektálne
(vek < 2 roky), horúčka > 39 °C meraná rektálne (vek od 2 do 5 rokov), difúzny opuch očkovanej končatiny, niekedy postihujúci susedný kĺb. Skúsenosti získané po uvedení očkovacej látky na trh:
zriedkavé: hypotonicko-hyporesponzívna epizóda; veľmi zriedkavé: anafylaxia. Uchovávanie: v chladničke pri teplote (2 °C – 8 °C) v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte
v mrazničke. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Dátum poslednej revízie textu: 07/2015 *Všimnite si prosím zmeny v informácii o lieku.
Pred predpisovaním sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.
Podrobnejšie informácie dostupné na požiadanie: GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2, tel.: 02/4826 1111, fax: 02/4826 1110, www.gsk.sk
Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: 02/4826 1111, sk-safety@gsk.com

