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VÝZNAMNÁ
ÚČINNOSŤ

v liečbe vVPDM1-5, DEM1,6 a RVO 1, 7,8
Skrátená informácia o lieku LUCENTIS 10 mg/ml injekčný roztok
PREZENTÁCIA: Jeden ml injekčného roztoku obsahuje 10 mg ranibizumabu. Balenie obsahuje naplnenú
injekčnú striekačku s 1,65 mg ranibizumabu v 0,165 ml roztoku. TERAPEUTICKÉ INDIKÁCIE: Lucentis
je indikovaný u dospelých na liečbu neovaskulárnej (vlhkej) vekom podmienenej degenerácie makuly
(VPDM); liečbu poškodenia zraku v dôsledku neovaskularizácie chorioidey (CNV); liečbu poškodenia
zraku v dôsledku diabetického makulárneho edému (DME); liečbu poškodenia zraku v dôsledku
makulárneho edému po oklúzii žily sietnice (vetvovej RVO alebo kmeňovej RVO). DÁVKOVANIE
A SPÔSOB PODÁVANIA: Odporúčaná dávka Lucentisu je 0,5 mg (0,05 ml injekčného roztoku)
podávaná ako jednorazová intravitreálna injekcia. Interval medzi dvoma dávkami podanými do toho
istého oka má byť najmenej štyri týždne. Liečba sa začína jednou injekciou za mesiac až do dosiahnutia
maximálnej zrakovej ostrosti a/alebo kým nie sú prítomné prejavy aktivity ochorenia U pacientov s vlhkou
VPDM, DME a RVO môže byť na začiatku potrebné podať po sebe tri alebo viac mesačných injekcií.
Následné sledovanie a intervaly medzi podaniami má určovať lekár a majú byť založené na aktivite
choroby, stanovenej prostredníctvom zrakovej ostrosti a/alebo anatomických parametrov. Sledovanie
aktivity choroby môže zahŕňať klinické vyšetrenie, testovanie funkcie alebo zobrazovacie techniky.
Ak sa pacient lieči v režime podávania a predlžovania intervalov medzi podaniami, po dosiahnutí
maximálnej zrakovej ostrosti a/alebo kým nie sú prítomné prejavy aktivity choroby sa intervaly medzi
podaniami môžu postupne predlžovať až do opätovného objavenia sa prejavov aktivity choroby alebo
zhoršenia zraku. Interval medzi podaniami sa nemá naraz predĺžiť o viac ako dva týždne pri vlhkej
VPDM a môže sa naraz predĺžiť až o jeden mesiac pri DME. Pri RVO sa intervaly medzi podaniami
tiež môžu postupne predlžovať, avšak nie je dostatok údajov na určenie dĺžky týchto intervalov. Ak sa
opäť objaví aktivita choroby, interval medzi podaniami sa má patrične skrátiť. O liečbe poškodenia
zraku v dôsledku CNV sa má u pacienta rozhodovať individuálne na základe aktivity choroby. Niektorí
pacienti môžu potrebovať len jednu injekciu počas prvých 12 mesiacov; iní môžu potrebovať častejšie
podania, vrátane injekcie každý mesiac. Pri sekundárnej CNV v dôsledku patologickej myopie (PM)
môžu mnohí pacienti potrebovať počas prvého roka len jednu alebo dve injekcie. Bezpečnosť a účinnosť
Lucentisu u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. Úprava
dávkovania u starších ľudí nie je potrebná. Skúsenosti s pacientmi s DME staršími ako 75 rokov sú
obmedzené. KONTRAINDIKÁCIE: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Pacienti s aktívnymi alebo suspektnými očnými alebo periokulárnymi infekciami. Pacienti s aktívnym
ťažkým vnútroočným zápalom. OSOBITNÉ UPOZORNENIA A OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ:
Lucentis je určený len na podanie intravitreálnou injekciou. Podanie intravitreálnych injekcií vrátane
injekcií Lucentisu sa spájalo s endoftalmitídou, vnútroočným zápalom, rhegmatogénnym odlúčením
sietnice, trhlinou v sietnici a iatrogénnou traumatickou kataraktou. Pri podaní Lucentisu sa musia
vždy dodržať náležité aseptické injekčné postupy. Okrem toho je potrebné pacientov sledovať počas
týždňa po podaní injekcie, čo umožní včasnú liečbu v prípade infekcie. Pacienti majú byť poučení, aby
bezodkladne oznámili akýkoľvek príznak, ktorý poukazuje na endoftalmitídu alebo na niektorú z vyššie
uvedených príhod. V priebehu 60 minút po podaní injekcie Lucentisu sa pozorovalo prechodné zvýšenie
vnútroočného tlaku. Zistilo sa aj trvalé zvýšenie vnútroočného tlaku, preto sa musia vnútroočný tlak aj
perfúzia hlavy zrakového nervu monitorovať a náležite liečiť. Obmedzené údaje o bilaterálnom použití

Lucentisu (vrátane podania v ten istý deň) nenaznačujú zvýšené riziko systémových nežiaducich
príhod v porovnaní s unilaterálnou liečbou. Tak ako všetky terapeutické proteíny, Lucentis môže byť
imunogénny. Keďže je možnosť zvýšenej systémovej expozície u osôb s DME, nemožno vylúčiť zvýšené
riziko vzniku precitlivenosti u tejto populácie pacientov. Pacienti majú byť poučení, aby hlásili akékoľvek
zvýšenie závažnosti vnútroočného zápalu, ktoré môže byť klinickým príznakom zodpovedajúcim tvorbe
protilátok vo vnútri oka. Lucentis sa nemá podávať súčasne s inými anti-VEGF látkami (systémovými
alebo okulárnymi). Rizikové faktory, ktoré sa spájajú so vznikom trhliny v pigmentovom epiteli sietnice
po anti-VEGF liečbe, zahŕňajú veľké a/alebo vysoko uložené odlúčenie pigmentového epitelu sietnice.
S liečbou osôb s DME spôsobeným diabetom typu I a s pacientmi, ktorí v minulosti dostali intravitreálne
injekcie, ktorí majú aktívne systémové infekcie, proliferujúcu diabetickú retinopatiu alebo sprievodné
očné ochorenia, napr. odlúčenie sietnice alebo makulárnu dieru, a s pacientmi s diabetom s HbA1c
vyšším ako 12% alebo nekontrolovanou hypertenziou, sú len obmedzené alebo žiadne skúsenosti (pozri
súhrn charakteristických vlastností lieku). Po intravitreálnej injekcii inhibítorov VEGF sa zaznamenali
systémové nežiaduce udalosti vrátane krvácaní mimo oka a artériových tromboembolických príhod.
Údaje o bezpečnosti liečby u pacientov s DME a makulárnym edémom po RVO, ktorí majú v anamnéze
cievnu mozgovú príhodu alebo tranzitórne ischemické ataky, sú obmedzené. Pri liečbe takýchto pacientov
je preto potrebná opatrnosť. Skúsenosti s liečbou pacientov s epizódami RVO v minulosti a pacientov
s ischemickou vetvovou RVO a kmeňovou RVO sú obmedzené. Nie je dostatok údajov, z ktorých by
bolo možné vyvodiť závery o účinku Lucentisu u pacientov s RVO, u ktorých dôjde k ireverzibilnej
strate zrakovej funkcie pre ischémiu. Lucentis sa nemá používať v gravidite, pokiaľ očakávaný prínos
nie je väčší ako možné riziko pre plod. Ženám, ktoré chcú otehotnieť a boli liečené ranibizumabom,
sa odporúča počkať s počatím dieťaťa aspoň 3 mesiace od poslednej dávky ranibizumabu. Dojčenie sa
neodporúča počas používania Lucentisu. Liečba Lucentisom môže vyvolať dočasné poruchy videnia,
čo môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Pacienti, u ktorých sa vyskytnú tieto
príznaky, nesmú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, kým tieto dočasné poruchy zraku neustúpia.
INTERAKCIE: Žiadne formálne interakčné štúdie sa neuskutočnili. V klinických skúšaniach liečby
poškodenia zraku v dôsledku DME súbežná liečba tiazolidíndiónmi neovplyvnila výsledky týkajúce sa
zrakovej ostrosti alebo hrúbky čiastkového poľa centrálnej sietnice. NEŽIADUCE ÚČINKY: Najčastejšie
hlásené nežiaduce reakcie týkajúce sa očí po podaní injekcie Lucentisu sú: bolesť oka, hyperémia oka,
zvýšený vnútroočný tlak, vitritída, odlúčenie sklovca, retinálne krvácanie, poruchy videnia, opacity
v sklovci, krvácanie do spojovky, podráždenie oka, pocit cudzieho telieska v očiach, zvýšené slzenie,
blefaritída, suché oko a svrbenie oka. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie netýkajúce sa očí sú bolesť
hlavy, nazofaryngitída a bolesť kĺbov. Medzi menej často hlásené, ale závažnejšie nežiaduce reakcie patria
endoftalmitída, slepota, odlúčenie sietnice, trhlina v sietnici a iatrogénna traumatická katarakta. Úplný
zoznam nežiaducich účinkov, pozri súhrn charakteristických vlastností lieku. VEĽKOSŤ BALENIA:
1 naplnená injekčná striekačka REGISTRAČNÉ ČÍSLO: EU/1/06/374/003 DÁTUM REVÍZIE TEXTU:
07/2018 POZNÁMKA: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si prečítajte
súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na doluuvedenej adrese:

Literatúra: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Lucentis® 10 mg/ml injekčný roztok, www.sukl.sk. 2. Wykoff CC, et al. Prospective trial of treat-and-extend versus monthly dosing for neovascular
age-related macular degeneration. Ophthalmology. 2015; 122(12): 2514-2522. 3. Gillies MC, et al. Comparison of ranibizumab and aflibercept in patients with neovascular age-related macular degeneration
treated following a ‘Treat and Extend‘ protocol: efficacy variables from the 12-month interim analysis of the RIVAL study. Presented at the 17th EURETINA Congress, 9 September 2017; Barcelona, Spain.
4. Silva et al, Treat-and-Extend versus Monthly Regimen in Neovascular Age-Related Macular Degeneration, Ophthalmology 2018, 125(1): 57-65 5. Ho AC, et al. Twenty-four-month efficacy and safety of
0.5 mg or 2.0 mg ranibizumab in patients with subfoveal neovascular age-related macular degeneration. Ophthalmology. 2014; 121(11): 2181-219 6. Elman MJ, et al. Diabetic Retinopathy Clinical Research
Network. Intravitreal ranibizumab for diabetic macular edema with prompt versus deferred laser treatment: 5-year randomized trial results. Ophthalmology. 2015; 122(2): 375-381. 7. Campochiaro PA, et
al. Sustained benefits from Ranibizumab for macular edema following CRVO: Twelve-Month Outcomes of a Phase III Study. Ophthalmology. 2011;118:2041-2049. 8. Campochiaro PA, et al. Ranibizumab
for ME following BRVO: Six-Month Primary End Point Results of a Phase III Study. Ophthalmology. 2010;117:1102-1112.
Poznámka: vVPDM - vlhká forma vekom podmienenej degenerácie makuly, DEM - diabetický edém makuly, RVO - retinálne venózne oklúzie
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vchod

SESTERSKÁ SEKCIA:
Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola Celestiny Šimurkovej
Veľkomoravská 2161/14, 911 01 Trenčín
Termín konania: 19. – 20.10.2018
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harmonogram shuttle busov
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Štvrtok 18. 10. 2018
Hotel Elizabeth
14:10

14:15

Hotel Magnus
14:20

pristavený

Expo center

odchod

19:30
21:00

14:25

Hotel Mariána Gáboríka
14:30

14:35

Hotel Elizabeth
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Expo center

Sprievodný program (piatok)

Piatok 19. 10. 2018
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Hotel Magnus
07:10

16:40

16:00
17:15

Hotel Magnus
16:50

07:15
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07:20

Hotel Mariána Gáboríka
Expo center

07:25

Hotel Elizabeth
konečná

Hotel
Elizabeth

Diskusný večer (piatok)

Hotel
Magnus

Hotel Mariána Gáboríka
19:40

Hotel Mariána
Gáboríka

Expo center

19:45

Hotel Magnus
19:50

Hotel Elizabeth

Sobota 20. 10. 2018

konečná

Hotel Elizabeth
07:40

07:45

Hotel Magnus
07:50

07:55

Hotel Mariána Gáboríka
08:00

08:05

Hotel Magnus

Hotel Mariána
Gáboríka
Hotel Elizabeth

Expo center

Expo center

sála A

15:00

sála B

Expo
center

6-6

Hotel
Elizabeth

štvrtok 18. 10. 2018

Registrácia

16:00
AngioOCT
workshop

17:00
Úloha reumatológa....

18:00

Kurz

Gonioskopia - dokonalé
vyšetrenie komorového uhla

Sympózium podporené spoločnosťou
Novartis Slovakia s.r.o.

Najnovšie poznatky...

Zasadnutie výboru SOS

Sympózium

Pokrok nezastavíš

19:00
Welcome
drink

6-7

Piatok 19. 10. 2018
sála A

07:30

sála B
Registrácia

08:00
Kazuistiky

09:00
10:00

Slávnostné otvorenie kongresu SOS

Sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.

11:00

Liečba glaukómu nie je iba o znížení...

Glaukóm, Vária

Katarakta + rohovka I.

12:00
Sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.

Štúdia z reálnej klinickej praxe LUMINOUS

13:00
Obedná prestávka

Kurz

14:00

Prémiové implantáty - kedy a čo...
Sekcia videoprezentácii

15:00
16:00

Sietnica, Vária

Sympózium podporené spoločnosťou Bayer
Proaktívne dávkovanie pre efektívny
manažment pacienta....

17:00
18:00
19:00
20:00

Diskusný večer

Hotel Elizabeth

Kurz

Moderná laserkoagulácia sietnice

8-9

Sobota 20. 10. 2018 8-8
sála A

sála B

07:00
08:00
09:00

Kurz

Pohodlné videnie, alebo základy...

Katarakta 2

10:00
11:00
12:00

Zadnosegmentová
chirurgia

Vária

Ukončenie kongresu

13:00
Obed

Potrebujete

Biofinity Energys

™

Kontaktné šošovky
pre váš život
v digitálnom svete
www.coopervision.sk
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štvrtok 18. 10. 2018
15:00

Registrácia

16:00 – 19:00

Zasadnutie výboru SOS

(Hotel Elizabeth)

Sála A

15:30 – 17:30
AngioOCT workshop* (prednášky v trvaní 20 min)
Chairman: MUDr. Zuzna Šustykevičová
1. Solníková V., (Trenčín)
Angio OCT – moderná vyšetrovacia metóda (história, princíp,
fyziologický nález)
2. Pejchalová R., Gajdošová M., (Zvolen)
Naše skúsenosti s angio OCT
3. Demský P., (Banská Bystrica)
OCT Angiografia v praxi u vybraných diagnóz
4. Sanchez Chicharro D., Šafrová E., Jarabková K., Žiak P., (Martin)
OCT-Angio, our first-year experience
5. Šustykevičová Z., (Trenčín)
Angio OCT pri ochoreniach makuly
Diskusia
*Súčasťou workshopu bude prezentácia prístrojov s najnovšími technológiami angioOCT
(AngioPlex OCT, Swept Source angioOCT, AngioSpectralis OCT, Angiovue) s možnosťou
vyskúšania si klinickej práce s jednotlivými prístrojmi.

17:30 – 17:45
Prednáška podporená spoločnosťou Abbvie
Žlnay M., (Piešťany)
Úloha reumatológa v manažmente akútnej prednej uveitídy

17:45 – 18:15
Sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.

Najnovšie poznatky v liečbe retinálnych ochorení (30 min)

Chairman: Mudr. Diego Sanchez Chicharro, FEBO
1. Pavlovičová G., (Nitra)
Čo je nové v liečbe VPDM?
2. Sanchez Chicharro D., (Martin)
Čo je nové v liečbe DEM?

18:15 – 19:15
Sympózium

Pokrok nezastavíš

Chairman: MUDr. Marek Káčerik, PhD.
1. Marešová K., (Olomouc)
Od tradice k inovacím
2. Škrovinová D., (Žilina)
Clareon®: Najväčšia novinka za posledných 25 rokov
3. Molnárová M., Ďuranová M., (Žilina)
AutonoMe™: Prvý a jedinečný automatizovaný predplnený
zavádzací systém
4. Piovarči R., (Bratislava)
LenSx® & Clareon®: Nový štandard v chirurgii katarakty
5. Káčerík M., (Trenčín)
Alcon Experience Academy: Nová dimenzia vzdelávania

19:15

Welcome drink

(Expo center)

Sála B
16:30 – 17:15
KURZ
MUDr. Dana Sedláčková, (Trenčín)
Gonioskopia - dokonalé vyšetrenie komorového uhla
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16-17

Piatok 19. 10. 2018

Sála A
7:30

Registrácia

8:00 – 9:30
Kazuistiky (prednášky v trvaní 7 min)

Chairmen: MUDr. Lívia Javorská, PhD., MUDr. Pavol Kusenda, FEBO
1. Javorská L., Petrek M., Michalková M., Bratko P., Šoltýsová B.,
Vnenčák T., (Poprad)
Periorbitálna nekrotizujúca fascitída u dieťaťa – kazuistika
2. Kollárová A., Mráz S., Smiková D., Jančo L., Slávik R., Furdová A.,
(Banská Bystrica)
Multidisciplinárny prístup pri liečbe pacientky s nádorovým
ochorením orbity
3. Mišutková Z., (Trenčín)
Bilaterálny MALT lymfóm orbity – kazuistika
4. Valášková J., Sitárová J., Krásnik V., (Bratislava)
Endogénna endoftalmitída – výzva
5. Ferková N., Bieliková A., Bajaček J., (Ružomberok)
Ťažká ulcerózna bakteriálna keratitída
6. Kusenda P., Hlaváčková K., Novotná B., (Bratislava)
Chronická blefarokonjunktivitída – maskujúci syndróm
7. Šulavíková Z., Káčerik M., Šustykevičová Z., (Trenčín)
Zmiešaná akantamébová a kvasinková keratitída u nositeľky
kontaktných šošoviek - fotokazuistika
8. Otrošinová M., Novák J., Klofáčová E., Adámková H., (Pardubice)
Exogenní endoftalmitida
9. Pastorová R., Dzúr S., Daboczi F., (Košice)
Keď sa oplatí počkať
10. Kapitánová K., Nikel J., Žiak P., Halička J., (Martin)
Stromálne rohovkové infiltráty po akcelerovanom cross- linkingu

Diskusia

9:30 – 10:20
Slávnostné otvorenie kongresu SOS	

10:20 – 10:40

Prestávka

10:40 – 11:10
Sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.

Liečba glaukómu nie je iba o znížení vnútroočného tlaku (30 min)

Chairman: MUDr. Erika Vodrážková, MPH

1. Vodrážková E., (Bratislava)
Neuroprotektivita ako nenaplnená klinická potreba pri liečbe glaukómu
2. Praženicová M., (Banská Bystrica)
Neurodegenerácia a neuroprotektivita pri glaukóme
3. Bušányová B., (Bratislava)
Aplikácia OCT v manažmente neuropatií zrakového nervu u detí

11:10 – 12:25
Katarakta + rohovka I. (prednášky v trvaní 7 min)

Chairmen: MUDr. Peter Žiak, PhD., MUDr. Pavol Veselý, MUDr. Adriana Smorádková
1. Vida R., Fedorová M., Žiak P., Nikel J., (Martin)
Výsledky chirurgickej liečby presbyopie metódou PRELEX na našom
pracovisku
2. Žiak P., Halička J., Králik M., (Martin)
Nový typ implantátu pre FS laserom asistovanú operáciu katarakty
- prvé skúsenosti
3. Sokolík J., Kišacová L., Janek A. (Trenčín)
Mydriáza – naše prvé skúsenosti s novým prípravkom použitým pri
operácii katarakty
4. Šustykevičová Z., (Trenčín)
Prevencia endoftalmitídy po operácii katarakty
5. Skorkovská Š., (Brno)
Glistening a jeho klinický význam
6. Janek M., Janeková A., Zugar R., Pašta J., (Praha)
Co umí akomodační čočka?
7. Veselý P., Veselý F., Combová V., Kuriš P., (Bratislava)
2 222 operácií sivého zákalu asistovaných femtosekundovým laserom
8. Smorádková A., Piovarči R., Záhorcová M., Dubeňová N., (Bratislava)
Ako riešime vysoký astigmatizmus pri operácii katarakty u pacientov
s keratokonusom
9. Brožková M., Vokrojová M., Hlinomazová Z., (Hradec Králové)
Dlouhodobé výsledky implantací asférických torických čoček
10. Robbie S., (London)
IOLS in patients with AMD
Diskusia

18-19

Piatok 19. 10. 2018
12:30 – 13:00
Sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.
Štúdia z reálnej klinickej praxe LUMINOUS (30 min)
Chairman: Mudr. Jaroslav Hasa, PhD.
1. Štefaničková J., Hasa J., (Bratislava)
Štúdia z reálnej klinickej praxe LUMINOUS: celosvetové a slovenské
výsledky po 12 mesiacoch podávania ranibizumabu u pacientov
s DEM bez predchádzajúcej liečby
2. Hurčíková M., Piecková M., (Trebišov)
Štúdia z reálnej klinickej praxe LUMINOUS: celosvetové a slovenské
výsledky po 12 mesiacoch podávania ranibizumabu u pacientov
s vlhkou formou VPDM bez predchádzujúcej liečby

13:00 – 14:00

Obedná prestávka

14:00 – 15:30
Sekcia videoprezentácií (prednášky v trvaní 10 min)

Chairmen: MUDr. Marek Káčerik, PhD., MUDr. Mikuláš Alexík, PhD., FEBO
1. Želinská A., Augustinský B., (Košice – Šaca)
"Začalo to kataraktou..."
Prednáška podporená spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.
2. Jurčišin O., Veselý P., (Poprad)
Operácia katarakty u pacienta s vrodenou anirídiou
3. Novák J., (Pardubice)
Nová platforma provedení vip fakoemulsifikace (Video)
4. Forgáč F., Pavlovičová G., Sekerešová M., (Nitra)
Vazoproliferatívny tumor sietnice – kazuistika
5. Alexík M., (Žilina)
Netradičné riešenie poúrazovej luxácie šošovky a mydriázy
(Video)
6. Káčerik M., Sedláčková D., (Trenčín)
Chirurgické riešenie sekundárneho glaukómu použitím Ahmedovho
implantátu
7. Janek M., (Praha)
Akomodační čočka a refrakční překvapení
8. Žiak P., Šesták J., (Martin)
Modré oči
9. Böhm P. st., (Bratislava)
Riešenie vysokého astigmatismu po keratoplastike
Diskusia

15:30 – 16:30

Prestávka

16:00 – 16:45
Sympózium podporené spoločnosťou Bayer

Proaktívne dávkovanie pre efektívny manažment
pacienta: Čo priniesli najnovšie štúdie?
1. Javorská L., (Poprad)
Nová schéma proaktívneho režimu podávania afliberceptu vo VPDM
2. Štefaničková J., (Bratislava)
Ako sa darí realizovať T&E režim v každodennej klinickej praxi?

20:00

Diskusný večer

(Hotel Elizabeth)
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Piatok 19. 10. 2018

Sála B
11:10 – 12:25

Glaukóm, Vária (prednášky v trvaní 7 min)

Chairmen: MUDr. Nora Majtánová, PhD., MUDr. Monika Ilavská
1. Frankovská S., (Bratislava)
Hľadanie v archíve (k nedožitému 100. výročiu narodenia...)
2. Majtánová N., Kolář P., Juhanesovičová P., Poropatichová P., (Bratislava)
Hodnotenie funkcie gangliových buniek sietnice po trabekulektómii
u pacientov s primárnym glaukómom s otvoreným uhlom
3. Dzúr S., Pastorová R.,Dabozci F. (Košice)
Využitie amnionovej membrány pri filtračnej operácii glaukómu
4. Majtánová N., Koutunová S., Poropatichová P., (Bratislava)
Nové možnosti konzervatívnej liečby glaukómu pri intolerancii
a neefektivite
5. Bušányová B., Tomčíková D., Gerinec A., (Bratislava)
Výsledky liečby Idebenonom u pacientov s LHON
6. Horváthová Z., Kardos L., (Galanta)
Porovnanie trifokálnych vnútroočných šošoviek so šošovkami
s predĺženým fokusom – naše dlhodobé skúsenosti
7. Ilavská M., Ilavský T., (Galanta)
Veľkosť očnej štrbiny – jedna z podmienok úspechu operácie
katarakty
8. Ilavská M., Ilavský T., (Galanta)
Operácia katarakty pri esenciálnej atrofii dúhovky – dokumentácia
zmien na prednom segmente oka OCT
9. Majtánová N., Poropatichová P., Kolář P., Juhanesovičová P.,
Molitorová M., (Žilina)
Zužovanie zorného poľa... čo s tým?
Diskusia

KURZ

13:45 – 14:30
MUDr. Pavol Veselý, (Bratislava)
Prémiové implantáty - kedy a čo implantovať

14:30 – 16:00
Sietnica, Vária (prednášky v trvaní 7 min)
Chairmen: MUDr. Zuzana Šustykevičová,
MUDr. Jana Štefaničková, PhD., doc. MUDr. Peter Kolář, PhD.
1. Štefaničková J., Krajčová P., (Bratislava)
Projekt DETECT – skríningový projekt pre záchyt diabetickej
retinopatie
Prednáška podporená spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.
2. Molnárová M., Michalides M., Šimulčíková R., Kuková N., (Žilina)
Angio OCT analýza, posun v diagnostike a monitoringu ochorení
sietnice. Kazuistiky
3. Kolář P., Juhanesovičová P., (Bratislava)
Nový pohľad na klasifikáciu získaných pachychoroidných ochorení
sietnice
4. Šustykevičová Z., (Trenčín)
Sledovanie „Near Vision“ u pacientov s vlhkou formou VPDM
liečených afliberceptom
5. Tomčíková D., Prepiaková Z., Kostolná B., Bušányová B., (Bratislava)
Smerovanie liečby ROP
6. Gerinec A., Horn F., (Bratislava)
Kongenitálne anomálie orbity a systémové súvislosti
7. Štětinová T., (Bratislava)
Sú elektrofyziologické metodiky prínosom pre predklinickú
diagnostiku?
8. Liška V., (Litomyšl)
Sítnicový laser s navigací

KURZ

16:00 – 16:45
MUDr. Jamshed Anwarzai, (Trenčín)
Moderná laserkoagulácia sietnice
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Sobota 20. 10. 2018

Sála A
8:30 – 10:45

Katarakta 2 (prednášky v trvaní 7 min)
Chairmen: MUDr. Ladislav Kardos, doc. MUDr. Ján Novák, CSc.,
prof. MUDr. Milan Izák, PhD., FEBO
1. Böhm P. ml., Böhm P., (Bratislava)
Hole and Crak technika pre matúrne katarkty
2. Kardos L., Špótová A., (Galanta)
Majú hydrofilné vnútroočné šošovky opodstatnenie v modernej
kataraktovej chirurgii?
3. Siska V., Ďurčová T., Černák M., Černák A., (Bratislava)
Trans-PTK ako terapia pri makulárnej stromálnej dystrofii rohovky
4. Záhorcová M., Piovarči R., Smorádková A., (Bratislava)
Fakické šošovky – riešenie pre rizikové rohovky
5. Novák J., (Pardubice)
Nová platforma provedení přední kapsulektomie
6. Veselý P., Veselý F. Veselá Ľ., Faithová K., (Bratislava)
Trifokálna šošovka so sinusoidným profilom- klinické skúsenosti
7. Izák M. G. J., Izáková A. M., Selecká-Možuchová K., (Banská Bystrica)
Extrakapsulárna extrakcia katarakty a jej miesto v súčasnej
mikrochirurgii katarakty
Prednáška podporená spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.
8. Sokolík J. jr., Kišacová L., Janek A., (Trenčín)
Kapsulorexa – prvé skúsenosti s novou technikou používanou pri
operácii katarakty na našom pracovisku
9. Lörinc M., (Trenčín)
Bromfenak v liečbe pooperačného zápalu oka po operácii katarakty
10. Pastorová R., Dzúr S., Daboczi F., (Košice)
Ako rýchlo a jednoducho sa dá implantovať IOL
11. Izáková A. M., Selecká-Možuchová K., Izák M. G. J., (Banská Bystrica)
Akútna „LIMBAL STEM CELL DEFICIENCY“ po LASEKu
12. Ondreička R., Studený P., Marková H., (Bratislava)
Pre-Descemet´s endothelial keratoplasty (PDEK) – zhodnotenie
výsledkov, Pracovisko: Centrum mikrochirurgie oka
13. Černák A., Siska V., Černák M., (Bratislava)
Keratokonus od A po Z. Čo vieme o keratokonuse
14. Smorádková A., Záhorcová M., Piovarči R., Belinská J., (Bratislava)
Novinky v liečbe keratokonusu

15. Veselý P., Veselý F., Veselá Ľ., Faithová K., (Bratislava)
Transplantácie rohovky femtosekundovým laserom
16. Pašta J., (Praha)
Pulsní cirkulární kapsulorhexe v rutinní praxi
Diskusia

10:45 – 11:00

Prestávka

11:00 – 12:45
Zadnosegmentová chirurgia (prednášky v trvaní 7 min)

Chairmen: doc. MUDr. Petr Kolář, PhD., MUDr. Ladislav Jančo, FEBO
1. Perduková K., Fejková M., Jonecová D., (Košice)
Chirugická liečba makulopatie pri bilaterálnej jamke terča
zrakového nervu
2. Anwarzai J., (Trenčín)
PPV - zaujímavé pooperačné nálezy
3. Alexík M., (Žilina)
Pneumatická retinopexia - elegantné riešenie amócie sietnice
4. Izák M. G. J., Izáková A. M., Vaníková L., Hájková Z., Selecká-Možuchová K.
(Banská Bystrica)
Zadná skléroplastika pri progresívnej myopii- retrospektívny pohľad
5. Valášková J., Štefaničková J., Krásnik V., (Bratislava)
Krvácanie do makuly – naše skúsenosti s alteplázou
6. Kolář P., Oravcová L., (Bratislava)
Makulárna diera – porovnanie výsledkov konvenčnej 20G
a bezstehovej 23G PPV
7. Jančo L., Mesárošová M., Leštáchová M., Mattová Ch., Kollárová A.,
Lešková V., (Banská Bystrica)
Hemoragické komplikácie VPDM a možnosti ich liečby
Diskusia

12:45 – 13:00
13:00 – 14:00

Ukončenie kongresu
Obed
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Sobota 20. 10. 2018

Sála B
9:00 – 9:45
KURZ
Mgr. David Chytil, (Bratislava)
Pohodlné videnie, alebo základy subjektívnej refrakcie

11:00 – 12:30
Vária (prednášky v trvaní 7 min)
Chairmen: MUDr. Beáta Bušányová, PhD. MBA,
doc. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, FEBO
1. Krasňanský M., Krasňanská J., (Považská Bystrica)
Prehľad typov kontaktných šošoviek používaných pri keratokónuse
2. Fogelton A., (Bratislava)
Eyeblink – ochrana očí pri práci s počítačom
3. Poropatichová P., Majtánová N., Kolář P. (Bratislava)
Atypická diagnostika sclerosis multiplex
4. Halička J., (Martin)
Bezpečná a účinná liečba cyklosporínom
5. Furdová A., Zahorjanová P., Waczulíková I., Šramka M., Králik G.,
Marková A., (Bratislava)
Postradiačná makulopatia u pacientov s malígnym melanómom
uvey po stereotaktickej rádiochirurgii
6. Ferková N., Panisová J., Bieliková A., (Ružomberok)
Malígny exoftalmus, závažná zrak ohrozujúca komplikácia
endokrinnej orbitopatie
7. Furdová A., Zahorjanová P., Marková A., Babál P., (Bratislava)
Zriedkavé nádory mihalníc na rozhraní malignity a benignity
8. Marková A., Furdová A., Sekáč J., (Bratislava)
Lymfóm očnice – prvé príznaky a výsledky terapie
9. Frankovská S., (Bratislava)
Postrehy z ambulantnej oftalmologickej praxe
Diskusia

Pretože Vašim pacientom
s glaukómom záleží
na každom mmHg

Zníženie VOT
o 7-10 mmHg

oproti východiskovej hodnote.2

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
SIMBRINZA® 10 mg/ml + 2 mg/ml očná suspenzná instilácia brinzolamid/brimonidín tartrát
Zloženie: 1 ml suspenzie obsahuje 10 mg brinzolamidu a 2 mg brimonidín tartrátu, čo zodpovedá 1,3 mg brimonidínu. Každý ml suspenzie obsahuje 0,03 mg benzalkóniumchloridu. Pre úplný zoznam
pomocných látok, pozri SPC. Lieková forma: očná suspenzná instilácia. Terapeutické indikácie: Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku (IOP) u dospelých pacientov, ktorí majú glaukóm s otvoreným
uhlom alebo očnú hypertenziu, v prípade ktorých monoterapia neposkytuje dostatočné zníženie IOP. Dávkovanie: Dospelí, vrátane starších osôb: Odporúčaná dávka je jedna kvapka do postihnutého oka
(očí) dvakrát denne. Porucha funkcie pečene a/alebo obličiek: Odporúča sa obozretnosť. Pediatrická populácia: Liek sa neodporúča používať u detí alebo dospievajúcich. Liek sa nemá používať u novorodencov
a detí mladších ako 2 roky. Spôsob podávania: Na očné použitie. Fľašu treba pred použitím pretrepať. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo/á alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na
sulfónamidy; pacienti užívajúci inhibítory monoaminooxidázy; pacienti užívajúci antidepresíva, ktoré ovplyvňujú noradrenergický prenos; pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek; pacienti s
hyperchloremickou acidózou; novorodenci a deti mladšie ako 2 roky. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Liek sa nemá podávať injekčne ani neprehĺtať. Účinky na oko: Použitie u
pacientov s glaukómom so zúženým uhlom sa neodporúča. Možný vplyv brinzolamidu na endoteliálnu funkciu rohovky; pacienti, ktorí nosia kontaktné šošovky, neboli skúmaní a odporúča sa starostlivé
monitorovanie. Odporúča sa starostlivé monitorovanie pacientov s ohrozením rohovky, ako sú pacienti s ochorením diabetes mellitus alebo dystrofiou rohovky. Liek sa môže používať pri nosení kontaktných
šošoviek, ak sú pacienti starostlivo monitorovaní. Brimonidín tartrát môže spôsobiť alergickú reakciu očí. Systémové účinky: Hoci sa brinzolamid podáva topicky, absorbuje sa systémovo. Nežiaduce reakcie
sulfónamidov sa môžu vyskytnúť pri topickom podaní. Ak sa vyskytnú príznaky závažných reakcií alebo precitlivenosti, používanie lieku sa má ukončiť. Poruchy srdca a srdcovej činnosti: Pozorovalo sa
mierne zníženie krvného tlaku. Keď sa súbežne používajú napríklad antihypertenzíva a/alebo srdcové glykozidy, alebo v prípade pacientov so závažným alebo nestabilným a nekontrolovaným kardiovaskulárnym
ochorením je potrebná obozretnosť. Používajte obozretne u pacientov s depresiou, cerebrálnou alebo koronárnou nedostatočnosťou, Raynaudovým syndrómom, ortostatickou hypotenziou alebo s ochorením
tromboangiitis obliterans. Acidobázické poruchy: Nežiaduce reakcie vyskytujúce sa pri perorálnych inhibítoroch karboanhydrázy (t.j. acidobázické poruchy), sa môžu vyskytnúť pri topickom podaní. U
pacientov s rizikom poruchy funkcie obličiek existuje riziko metabolickej acidózy. Porucha funkcie pečene: Liek sa neskúmal u pacientov s poruchou funkcie pečene; je potrebná obozretnosť. Duševná
bdelosť: Perorálne inhibítory karboanhydrázy môžu u starších pacientov narušiť schopnosť vykonávať úlohy vyžadujúce duševnú bdelosť a/alebo fyzickú koordináciu. Benzalkóniumchlorid: SIMBRINZA
obsahuje benzalkóniumchlorid, ktorý môže zapríčiniť podráždenie očí a je známe, že mení zafarbenie mäkkých kontaktných šošoviek. Bolo tiež hlásené, že spôsobuje bodkovanú keratopatiu a/alebo toxickú
ulceratívnu keratopatiu. Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť u detí vo veku od 2 do 17 rokov neboli stanovené. U novorodencov a dojčiat používajúcich brimonidínové očné kvapky v rámci liečby
vrodeného glaukómu boli hlásené symptómy predávkovania brimonidínom (vrátane straty vedomia, hypotenzie, hypotónie, bradykardie, hypotermie, cyanózy a apnoe). Liekové a iné interakcie:
Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. Tricyklické antidepresíva môžu znížiť očnú hypotenzívnu odpoveď na liek SIMBRINZA. Obozretnosť je potrebná vzhľadom na možnosť aditívneho alebo zosilneného
účinku pri užívaní látok spôsobujúcich útlm CNS. Alfa adrenergickí agonisti môžu znižovať pulz a krvný tlak. Obozretnosť je potrebná, keď sa začína liečba (alebo sa mení dávka) súbežnými systémovými
liekmi, ktoré môžu vytvárať interakcie s α-adrenergickými agonistami alebo môžu narušiť ich účinok, t.j. agonistami alebo antagonistami adrenergického receptora. Brinzolamid sa absorbuje systémovo. Pri
používaní perorálnych inhibítorov karboanhydrázy boli hlásené acidobázické poruchy. Treba vziať do úvahy možnosť interakcií. U pacientov užívajúcich perorálny inhibítor karboanhydrázy a topický brinzolamid
je možný aditívny vplyv na známe systémové účinky inhibície karboanhydrázy. Brinzolamid nie je inhibítor izoenzýmov cytochrómu P-450. Fertilita, gravidita a laktácia: K dispozícii je iba obmedzené
množstvo údajov o použití u gravidných žien. Liek sa neodporúča používať počas gravidity a u žien vo fertilnom veku nepoužívajúcich antikoncepciu. Nie je známe, či sa tento liek vylučuje do ľudského mlieka.
Liek nemajú používať ženy, ktoré dojčia. Nie sú k dispozícii údaje o účinku topického očného podávania lieku na ľudskú fertilitu. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať
stroje: SIMBRINZA má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje; môže spôsobiť závraty, únavu a/alebo ospalosť, dočasné neostré videnie alebo iné poruchy zraku. Perorálne inhibítory
karboanhydrázy môžu u starších pacientov narušiť schopnosť vykonávať úlohy vyžadujúce duševnú bdelosť a/alebo fyzickú koordináciu. Nežiaduce účinky: V klinických skúšaniach lieku, v dávkovaní
dvakrát denne najčastejšie nežiaduce reakcie boli očná hyperémia a očné alergické reakcie (6-7 %) a dysgeúzia (3 %). Bezpečnostný profil lieku SIMBRINZA bol podobný ako v prípade jednotlivých zložiek
(brinzolamid 10 mg/ml a brimonidín 2 mg/ml). Časté poruchy nervového systému: somnolencia, závrat, dysgeúzia. Časté poruchy oka: očná alergia, keratitída, bolesť oka, očný diskomfort, neostré videnie,
abnormálne videnie, očná hyperémia, zblednutie spojiviek. Časté poruchy gastrointestinálneho traktu: suché ústa. Najčastejšia systémová nežiaduca reakcia súvisiaca s používaním lieku SIMBRINZA bola
dysgeúzia (3,4 %). Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie (pozri SPC). Predávkovanie: Pri predávkovaní má byť liečba symptomatická a podporná.
Dýchacie cesty treba udržiavať priechodné. V dôsledku brinzolamidu sa môže vyskytnúť nerovnováha elektrolytov, vznik acidotického stavu a možné účinky na nervový systém. Musí sa sledovať sérová hladina
elektrolytov a hodnota pH krvi. Bola hlásená hypotenzia; uvádza sa, že po hypotenzívnej epizóde nasleduje rebound hypertenzia. Bolo hlásené, že perorálne predávkovanie ďalšími alfa-2-agonistami spôsobuje
také príznaky, ako sú hypotenzia, asténia, vracanie, letargia, sedácia, bradykardia, arytmie, mióza, apnoe, hypotónia, hypotermia, respiračná tieseň a záchvaty. Pediatrická populácia: Po neúmyselnom požití
brimonidínovej zložky deťmi boli hlásené závažné nežiaduce účinky: príznaky útlmu CNS, letargia, somnolencia, hypotónia, bradykardia, hypotermia, bledosť, respiračná tieseň a apnoe a prijatie na jednotku
intenzívnej starostlivosti s intubáciou v prípade indikácie. Inkompatibility: Neaplikovateľné. Čas použiteľnosti: 2 roky. 4 týždne po prvom otvorení. Uchovávanie: Tento liek nevyžaduje žiadne
zvláštne podmienky na uchovávanie. Druh obalu a obsah balenia: 8 ml oválne nepriehľadné fľašky z LDPE s kvapkadlom a bielym skrutkovacím uzáverom obsahujúce 5 ml suspenzie; balenie 1 alebo 3
fľašky. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Írsko Registračné číslo: EU/1/14/933/001-002 Dátum prvej registrácie:
18. júl 2014. Dátum revízie SPC: 08/2018 Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na adrese miestneho
zastúpenia držiteľa. 1. Súhrn charakteristických vlastnosti lieku SIMBRINZA, posledná revízia textu 08/2018 www.sukl.sk. 2. Gandolfi SA et al. Adv Ther. 2014 dec; 31(12):1213-1227.
Miestne zastúpenie držiteľa:
Novartis Slovakia s.r.o., Žižkova 22B, 811 02 Bratislava

SK1809884066

32-33

Organizačné pokyny
REGISTRAČnÝ POPLATOK

po 31. 8. 2018

Členovia SOS	
Nečlenovia SOS	
Mladí oftalmológovia do 30rokov

90€
130€
60€

Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.
Účasť je možné zrušiť v termíne do 31. 8. 2018. Po tomto termíne sú
uhradené poplatky nevratné.

SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÉHO POPLATKU
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 14. 10. 2018)
• v hotovosti pri registrácii
majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.,
Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX,
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Variabilný symbol: 181018
Poznámka: meno účastníka

INÉ POPLATKY
Obed 19. 10. 2018 – 10 €
Diskusný večer 19. 10. 2018 – 35 €
Obed 20. 10. 2018 – 10 €
Jednotlivé kurzy – 10 € (Dĺžka kurzu: 45 minút. Prihlasovanie na mieste
počas registrácie, minimálny počet účastníkov: 10)

konferenčný jazyk
slovenský, český, anglický

Sprievodný program
Prehliadka hradu spojená s ochutnávkou rumu (22 €).
Kapacity sú obmedzené. Možnosť zakúpenia na mieste pri registrácii.
Meeting point - Hotel Elizabeth (17:00)

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Mgr. Klára Steiningerová
steiningerova@amedi.sk
mobil: 0911 038 002
A-medi management, s.r.o., Stromová 13, Bratislava 831 01

Organizačné pokyny
POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.
Pasívna účasť:
18. 10. 2018		
19. 10. 2018		
20. 10. 2018		
Aktívna účasť:
domáci autor prednášky
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja)
zahraničný autor prednášky
zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja)

ubytovanie
Hotel Elizabeth
Gen. M. R. Štefánika 2,
911 01 Trenčín

Hotel Magnus
Považská 1710/63,
911 01 Trenčín

Hotel Mariána Gáboríka
Hodžova 6844,
911 01 Trenčín

Kapacity hotelov boli naplnené.

4 kredity
7 kreditov
4 kredity
10
5
15
10

kreditov
kreditov
kreditov
kreditov

Podujatie podporili
Generálny partner

Hlavný partner

Partneri

Pozvánka
na SATELITNÉ SYMPÓZIUM spoločnosti Bayer,
ktoré sa koná v rámci podujatia

XXIV. výročný kongres
SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Proaktívne dávkovanie
pre efektívny manažment pacienta:
Čo priniesli najnovšie štúdie?
Dátum konania: 19. 10. 2018 (piatok)
16:00 - 16:45, sála A

Program:

· Ako sa darí realizovať T&E režim
v každodennej klinickej praxi?
MUDr. Jana Štefaničková, PhD.
· Diskusia

Bayer, spol. s r.o.,Twin City, Blok A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika,
Telefón: +421 2 592 13 111, Fax: +421 2592 13 334, E-mail: recepcia@bayer.com, Web: http://www.bayer.sk

L.SK.MKT.10.2018.2635

· Nová schéma proaktívneho režimu
podávania afliberceptu vo VPDM
MUDr. Lívia Javorská, PhD.

DOKONALÝ POCIT VĎAKA
OVLÁDATEĽNOSTI A PRIEZRAČNOSTI
Clareon® AutonoMe™. Automatizovaná implantácia
šošovky s neprekonateľnou priezračnosťou optiky. 1

Predstavujeme vnútroočnú šošovku Clareon® s automatizovaným,
jednorazovým, predplneným zavádzacím systémom AutonoMe™.
Vďaka intuitívnej, ergonomickej konštrukcii umožňuje zavádzací systém
AutonoMe™ jednoduché a pokrokové držanie v ľavej aj v pravej ruke.1
Platforma Clareon® prináša nové vnútroočné monofokálne šošovky
s pokročilým designom a s neprekonateľne priezračnou optikou.1

1. Návod na použitie Clareon® AutonoMe™.

§ Na základe súhrnných výsledkov z in vitro hodnotení zákalu, SSNG a lesk v porovnaní s TECNIS§§ OptiBlue§§ ZCB00V (Abbott), TECNIS§§ ZCB00 (Abbott), Eternity
Natural Uni§§ W-60 (Santen), Vivinex§§ XY-1 (HOYA) and enVista§§ MX60 (B&L; Bausch & Lomb). §§ Ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
Úplne informácie o produkte, nájdete v Návode na použitie.
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