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Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia,
čas rýchlo letí a my sme sa prehupli do roku 2015. Blíži sa marec
a s ním aj termín tradičnej celoslovenskej pracovnej konferencie s medzinárodnou účasťou – Getlíkov deň. V tomto roku slávi Getlíkov deň
jubileum, krásnych 25 rokov. Je to už veru štvrť storočia, čo si pri tejto
príležitosti spomíname na nášho učiteľa, nestora slovenskej pediatrie
a zakladateľa ďalšieho vzdelávania v pediatrii prof. Getlíka a jeho nedožité 99. narodeniny. Vždy nás učil, že základom dobrého lekára je
celoživotné štúdium a pravidelné vzdelávanie. Na tomto princípe staviame každý rok aj odborný program našej konferencie. Som veľmi rada,
že opäť môžeme medzi nami privítať popredných odborníkov z Českej
i zo Slovenskej republiky, ktorí sa s vami podelia o svoje poznatky vo
všetkých oblastiach pediatrie. Tradične vám chceme poskytnúť odborné
vedomosti, ktoré budete môcť využiť vo svojej každodennej pediatrickej
praxi, z odborov pediatrickej nefrológie, onkológie, endokrinológie, pneumológie, alergiológie, imunológie, infektológie, neonatológie, náhlych
stavov v pediatrii i z oblasti výživy. Nezabudli sme ani na novinky v odboroch, s ktorými úzko spolupracujete – pediatrická oftalmológia, chirurgia, otorinolaryngológia, gynekológia i ortopédia. Štruktúra prednášok
je orientovaná najmä na terénnu prax, ktorá je základom pediatrickej
starostlivosti. V jubilejnom ročníku Getlíkovho dňa odznie aj prednáška
z radov sestier, ktorá bude prezentovať problémy v podpore dojčenia.
Rok 2015 je pre nás významný nielen preto, že máme 25. výročie Getlíkovho dňa, ale je i rokom, v ktorom sa dožíva významného životného
jubilea spoluzakladateľ ďalšieho vzdelávania v pediatrii, pediatrickej
nefrológii i dorastovom lekárstve, dlhoročný pracovník Kliniky pre deti
a dorast A. Getlíka a náš dobrý priateľ prof. MUDr. Anton Miroslav Šašinka, DrSc. Dožíva sa krásnych 80 rokov a napriek veku je stále plný
pracovného elánu, čoho dôkazom bude i nová knižná publikácia, ktorá,
verím, uzrie svetlo sveta ešte v tomto jubilejnom roku.
Teším sa na vás v Bratislave a dúfam, že spoločne privítame medzi
sebou aj nášho jubilanta, preto prosím príďte s dobrou náladou a tešte
sa na príjemný deň, z ktorého si odnesiete i množstvo nových poznatkov.
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
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LF Slovenskej zdravotníckej univerzity
Klinika pre deti a dorast Andreja Getlíka LF SZU
UN Bratislava - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Slovenská pediatrická spoločnosť
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Bratislava V.

Vydavateľstvo A-medi management
organizujú

Celoslovenskú pracovnú konferenciu
s medzinárodnou účasťou
k nedožitým 99. narodeninám prof. Getlíka

XXV. GETLÍKOV DEŇ
PREZIDENT KONFERENCIE
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
telefón: 02/68 67 23 54
e-mail: katedrapediatrie@gmail.com
KOORDINÁTORI VEDECKÉHO PROGRAMU
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.
MUDr. Ivo Topoľský, MPH
MUDr. Adriana Nogeová, CSc.
12. marec 2015
UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11, Bratislava
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PROGRAM

Štvrtok ~ 12. marec 2015
7:30 – 8:30

REGISTRÁCIA

8:30 – 9:00

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE

9:00 – 12:00 Odborný program 1 – dĺžka prednášky maximálne 15 min.
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. mim. prof.
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
1.

Furková K., Topoľský I., Šašinka M., Podracká Ľ. (Bratislava):
Potrebuje predčasne narodené dieťa aj starostlivosť nefrológa?

2.

Hrstková H., Kepák T. (Brno): Dítě po léčbě zhoubneho nádoru
(co je nutné sledovat).

3.

Strnová J., Ürge O. (Bratislava): Mentálna anorexia – úskalia
a riziká.

4.

Šagát T., Riedel R., Pevalová Ľ., Budáčová J. (Bratislava): Niektoré
problémy urgentnej starostlivosti v pediatrii.

5.

Podracká Ľ., Furková K. (Košice, Bratislava): Nadbytok soli škodí
deťom!

6.

Králinský K., Petrík O., Maďarová L., Takáč B., Strečková A., Botková E.,
Klement C., Ťažký B., Tuharský T., (Banská Bystrica): „Critical
pertussis“ – incidencia, diagnostika a terapeutické možnosti.

7.

Kuchta M., Jura J. (Košice, Terchová): Náhle a neočakávané úmrtia
detí (SIDS) – aktuálna situácia a trendy na Slovensku.

8.

Pohanka V., Kováčová-Gajanová J., Pohanka M. (Poprad):
“Komplexná liečba atopickej dermatitídy u detí s prispením
klinického alergológa a imunológa“

9.

Chovancová D., Pejhovská Ľ. (Bratislava): Aktuálne problémy
v starostlivosti o novorodencov a nedonosené deti
v ambulancii VLDD.

10. Jeseňák M., Bánovčin P. (Martin): Účinnosť a bezpečnosť
očkovania proti HPV v praxi pediatra.
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Prednáška podporená zo vzdelávacieho grantu firmy MSD
Košťálová Z. (Bratislava): Ako ďalej s HPV očkovaním v ambulancii
detského lekára?
11:45 – 12:00 DISKUSIA
12:00 – 12:30 PRESTÁVKA
12:30 – 15:00 Odborný program 2 – dĺžka prednášky maximálne 15 min.
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., FCCP, MPH
MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
MUDr. Ivo Topoľský, MPH
11. Kovaľ J., Krestianová K., Laurík M. (Prešov): Látkové závislosti
u rómskych detí a adolescentov.
12. Topoľský I., Furková K. (Bratislava): Nové možnosti v liečbe sepsy.
13. Černianska A., Červeňová O. (Bratislava): Nečakajme, kým z toho
vyrastie.
14. Kresánek J., Plačková S., Cagáňová B. (Bratislava): Otravy
v detskom a adolescentnom veku.
15. Mikulášová I., Knapková M. (Bratislava): Cystická fibróza –
kazuistiky.
16. Holečková K. (Bratislava): Možnosti prevencie záškrtu a tetanu.
17. Galková M., Šagátová A. (Bratislava): Súčasné problémy v podpore
dojčenia v pediatrickej praxi.
Prednáška podporená zo vzdelávacieho grantu firmy HIPP
Szépeová R. (Martin): HiPP Combiotik – obsah bielkovín v počiatočnej
dojčenskej výžive.
Prednáška podporená zo vzdelávacieho grantu firmy Medindex
Kišeláková Ľ., Šulc I. (Praha): Racionální fytoterapie (v léčbě kašle).
14:45 – 15:00 DISKUSIA
15:00 – 15:30 PRESTÁVKA
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15:30 – 17:30 Odborný program 3 – dĺžka prednášky maximálne 15 min.
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD.
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
Prednáška podporená zo vzdelávacieho grantu firmy Merck
Nechojdomová D.( Bratislava): Sťažené dýchanie cez nos u detí.
18. Gerinec A. (Bratislava): Aktuálne trendy v detskej oftalmológii.
19. Šimko Š. (Bratislava): Najnovšie možnosti korekcie porúch sluchu
u detí.
20. Vidiščák M., Hušťavová L. (Bratislava): Diferenciálna diagnostika
náhlych brušných príhod u novorodencov.
21. Nižňanská Z., Kosibová Z. (Bratislava): Ako môže pomôcť detský
gynekológ v diagnostike a diferenciálnej diagnostike IMC.
22. Wagner R., Huraj E., Černá A., Kusin M. (Bratislava): Je plochá
noha problémom?
17:00 – 17:30 DISKUSIA
ZÁVER KONFERENCIE

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
rektor SZU

prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.
dekan LF SZU

MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH
riaditeľ UN Bratislava

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim.prof.
predseda SPS

doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
prezident konferencie
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MIESTO KONANIA
UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11, 851 07 Bratislava
DÁTUM KONANIA
12. 3. 2015, Kongresová sála 8:30 - 17:30 hod.
REGISTRÁCIA
7:30 - 8:30 hod.
REGISTRAČNÝ POPLATOK
Registračný poplatok zahrňuje vstup na odborné prednášky,
suplementum kompletného znenia prednášok
Lekári
15 €
Sestry
10 €
Sestry sa musia prihlásiť elektronicky na portáli SkSaPA
CERTIFIKÁTY
Podujatie je zaradené do kreditného systému
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok
DOPRAVA
Z hlavnej železničnej stanice: BUS č. 93 s prestupom na zastávke
TESCO Petržalka na BUS č. 59, 99.
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: BUS č. 88 s prestupom na
zastávke Ekonomická univerzita na BUS č. 98.
PARKOVANIE
V areáli Nemocnice sv. Cyrila a Metoda je parkovanie spoplatnené
(1 hod/1€), preto odporúčame parkovanie na priľahlých uliciach
ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. DANA LAKOTOVÁ
Vydavateľstvo A-medi management, s.r.o.
Korešpondenčná adresa:
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/kongresy-podujatia
Online registrácia na www.amedi.sk/kongresy-podujatia
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SPÔSOB PLATBY
- v hotovosti pri registrácii
- poštovou zloženkou
- prevodom na účet (prosíme uhradiť do 10. 3. 2015)
- majiteľ účtu - Vydavateľstvo A-medi management, s.r.o
			
Banka: UniCredit Bank
			
Číslo účtu: 1026852003/1111
			
Variabilný symbol: 120315
			
SWIFT: UNCRSKBX
			
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
			
Poznámka: meno účastníka
V poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka
na účely identifikácie platiteľa
Aj v prípade platby na účet prosíme zaslať vyplnenú prihlášku
na podujatie
ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. DANA LAKOTOVÁ
Vydavateľstvo A-medi management, s.r.o.
Korešpondenčná adresa:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
tel. + fax: 02/55 64 72 47, mobil: 0903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk
Bližšie informácie: www.amedi.sk/kongresy-podujatia
Online registrácia na www.amedi.sk/kongresy-podujatia
PRIHLÁŠKU NA PODUJATIE ODOŠLITE DO 10. 3. 2015 NA ADRESU ORGANIZAČNÉHO SEKRETARIÁTU
Ing. Dana Lakotová, Vydavateľstvo A-medi management, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava
faxom: 02/55 64 72 47
Môžete použiť aj kópiu prihlášky

PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE: XXV. GETLÍKOV DEŇ ~ 12. marec 2015, Bratislava
Titul, meno a priezvisko:

____________________________________________________________________________________________________________

ID v SLK / SKSaPA (povinné):

________________________________________________________________________________________

Ulica:________________________________________________________________________________________________________________________
PSČ:

________________________________________________________________________________________________________________________

Mesto:

______________________________________________________________________________________________________________________

Fakturačná adresa:______________________________________________________________________________________________________
IČO:__________________________________________________________________________________________________________________________
Telefón:_____________________________________________________________________________________________________________________
Fax:__________________________________________________________________________________________________________________________
e-mail:______________________________________________________________________________________________________________________
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EDUKAČNÝ GRANT – HLAVNÝ PARTNER

EDUKAČNÉ GRANTY – PARTNERI
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Môžné objednať v našom e-shope na www.amedi.sk
HEMOGLOBÍN
a jEHO cHOrOBy
viEra fáBryOvá
peter božek
andrea kollárová

Viera Fábryová, Peter Božek, Andrea Kollárová

cena

9€
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

u a hematologičkou, univerzitnou profesorkou
bornou garantkou a vedúcou Centra hemostázy
slava. Vo vlastnej vedeckej činnosti sa venuje
ri kardiovaskulárnych, onkologických a systé-

profesorom na katedre farmaceutickej chémie
Komenského v Bratislave. Výskumne sa venuje
gulanciá, antihypertenzíva, antiglaukomiká, cyorov).

Antitrombotiká
v klinickej praxi

27 €

Antitrombotiká v klinickej praxi
Anna Remková, Milan Remko

Anna Remková, Milan Remko

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

Antitrombotiká v klinickej praxi

tiká v klinickej praxi

Anna Remková, Milan Remko

cena

alebo intrakardiálna trombóza/trombembolizácia
né poruchy. Postihujú všetky vekové skupiny
atálne. Antitrombotická liečba týchto stavov je
ežiaducimi účinkami, ako je krvácanie. Nadmerné
očne vystavuje pacienta riziku liečby, ale pri ich
k fatálnej príhody. Napokon, v určitých skupinách
prevenciou týmto stavom zabrániť. Táto kniha,
h častí, zhŕňa nahromadené poznatky prakticky
ch antitrombotík. Prvá časť obsahuje spektrum
ej prevencie a liečby. Druhá časť predstavuje
ntitrombotík. Obe časti sa venujú protidoštičkovej,
be. Kniha je napísaná pre širokú škálu klinikov,
mi formami trombembolických porúch. Mohla by
becnej internej medicíne, v kardiológii, angiológii,
či už v príprave, alebo v praxi. Mohla by priniesť
m, postgraduálne študujúcim a výskumníkom
ch a chemických vied. Dúfame, že všetci čitatelia
é poruchy nadobudnú oveľa viac poznatkov, než
u.

cena

SAMEDI, s.r.o.
Stromová 13, 831 01 Bratislava
tel./fax: 02/55 64 72 47
samedi@samedi.sk
www.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€

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

8€

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

SAMEDI, s.r.o.
Stromová 13, 831 01 Bratislava
tel./fax: 02/55 64 72 47
samedi@samedi.sk
www.samedi.sk

SPLANCHNICKÁ CIRKULÁCIA NOVORODENCOV

3-6

Hemoglobín a jeho choroby

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

Remko

8-1

Y
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Ponuka kníh vydavateľstva A-medi management

20 €

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

cena

15 €

PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2015
VI. Vakcinologický kongres 2015
Termín: 15.-17. január 2015, Štrbské Pleso
Zodpovedný: doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
6. Dni demyelinizačných ochorení s medzinárodnou účasťou
Termín: 05.- 07. február 2015, Bratislava
Zodpovedný: MUDr. Ľubica Procházková, CSc.
IX. Martinské dni verejného zdravotníctva
Termín: 04.- 06. marec 2015, Martin
Zodpovedný: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
XXV. Getlíkov deň
Termín: 12. marec 2015, Bratislava
Zodpovedný: doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
IV. Celoštátna vedecká konferencia
Termín: 26. marec 2015, Banská Bystrica
Zodpovedný: prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
55. Dérerov memoriál a Dérerov deň
Termín: 10. apríl 2015, Bratislava
Zodpovedný: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
INTERNAL MEETING SEKCIE PEDIATRICKEJ INTENZÍVNEJ
STAROSTLIVOSTI A SEKCIE PEDIATRICKEJ ANESTÉZIE
16 -18. apríl 2015, Senec
Zodpovedný: MUDr. Rudolf Riedel, PhD.
XI. Sympózium detskej oftalmológie
Termín: 21.-23. máj 2015, Bratislava
Zodpovedný: prof. MUDr. Anton Gerinec, PhD.
30. CELOŠTÁTNA KONFERENCIA SPOLOČNOSTI DORASTOVÉHO LEKÁRSTVA
Termín: 18.-19. september 2015, Staré Hory
Zodpovedný: doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
II. Konferencia gynekológov a urológov
Termín: 09.- 10. október 2015, Sliač – Sielnica
Zodpovedný: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Konferencia I. detskej kliniky DFNsP
Termín: 15. október 2015, Bratislava
Zodpovedný: doc. MUDr. Oľga Červeňová, PhD.
144. Internistický deň
Termín: 06. november 2015, Bratislava
Zodpovedný: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
Medzinárodný neonatologický kongres
Termín: 11. - 12. november 2015, Bratislava
Zodpovedný: 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/kongresy-podujatia
ORGANIZAČNE ZABEZPEČUJE
Ing. Dana Lakotová, A-medi management, s.r.o., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava
tel.: +421 55 64 72 47, mobil: 0903 224 625, e-mail: marketing@amedi.sk, www.amedi.sk

POMÁHA CHRÁNIË VA·ICH PACIENTOV PRED

PÁSOV¯M OPAROM A JEHO NÁSLEDKAMI

1

ZOSTAVAX® bol ocenený Galenovou
cenou za najlepší biotechnologický
produkt roku 2013.2

VAKCÍNA
DOSTUPNÁ
OD NOVEMBRA

Viac ako 95% dospelej
populácie prekonalo
ovčie kiahne a preto
sú ohrození pásovým
oparom3

2014

Prvá a jediná vakcína proti pásovému oparu
a postherpetickej neuralgii (PHN)1
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
ZOSTAVAX; prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu. Očkovacia látka proti pásovému oparu (herpes zoster)(živá)
Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie: Po rekonštitúcii 1 dávka (0,65 ml) obsahuje: Vírus varicella-zoster, kmeň Oka/Merck (živý, oslabený), nie menej ako 19 400 PFU; rozmnožený na ľudských diploidných
(MRC-5) bunkách. Vakcína môže obsahovať stopové množstvá neomycínu. Terapeutické indikácie: ZOSTAVAX je indikovaný na prevenciu herpes zoster a postherpetickej neuralgie súvisiacej s herpes zoster.
ZOSTAVAX je indikovaný na imunizáciu jedincov vo veku 50 rokov alebo starších. Dávkovanie a spôsob podávania: Jedinci majú dostať jednu dávku (0,65 ml) podanú subkutánne,prednostne do oblasti
deltoidného svalu. Potreba druhej dávky v súčasnosti nie je známa. Deti a dospievajúci: ZOSTAVAX sa nepoužíva na prevenciu primárnej infekcie vírusom varicella-zoster (ovčie kiahne) a u detí a dospievajúcich
sa nemá používať. Nepodávať intravaskulárne. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na stopové rezíduá. Stavy primárnej alebo získanej imunodeficiencie
spôsobené chorobami, ako je akútna a chronická leukémia, lymfóm, iné choroby ovplyvňujúce kostnú dreň alebo lymfatický systém, imunosupresia v dôsledku HIV/AIDS, bunková imunodeficiencia.
Imunosupresívna terapia (vrátane vysokých dávok kortikosteroidov); ZOSTAVAX však nie je kontraindikovaný na použitie u jedincov, ktorí dostávajú lokálne/inhalačné kortikosteroidy alebo nízke dávky systémových
kortikosteroidov alebo u pacientov, ktorí dostávajú kortikosteroidy ako substitučnú terapiu; napr. pri insuficiencii nadobličiek. Aktívna neliečená tuberkulóza. Gravidita. Okrem toho sa treba vyhnúť gravidite počas 1
mesiaca po očkovaní. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Tak ako u všetkých injekčných očkovacích látok, vždy musí byť pohotovo k dispozícii príslušná liečba a lekársky dohľad pre prípad
zriedkavých anafylaktických reakcií nielen na liečivá, ale aj na pomocné látky a stopové rezíduá prítomné vo vakcíne. Alergia na neomycín sa zvyčajne prejaví ako kontaktná dermatitída. Kontaktná dermatitída
v dôsledku neomycínu v anamnéze nie je kontraindikáciou na podanie živých vírusových vakcín. ZOSTAVAX nie je indikovaný na liečbu herpes zoster ani PHN. Pri výskyte horúčky sa má zvážiť odloženie očkovania.
Očkovanie ZOSTAVAX-om nemusí viesť k ochrane u všetkých očkovaných jedincov. Bezpečnosť a účinnosť ZOSTAVAX-u nebola stanovená u dospelých osôb, o ktorých sa vie, že sú infikované HIV s dôkazom
alebo bez dôkazu imunosupresie. V klinických skúškach so ZOSTAVAX-om nebol hlásený prenos vírusu očkovacej látky. Postmarketingové skúsenosti s očkovacími látkami proti ovčím kiahňam však poukazujú
na to, že zriedkavo môže dôjsť k prenosu vírusu vakcíny medzi očkovanými jedincami, u ktorých vznikne vyrážka podobná ovčím kiahňam a vnímavými osobami v kontakte. Toto je teoretické riziko očkovania
vakcínou ZOSTAVAX. Interakcie: ZOSTAVAX sa môže podať súbežne s inaktivovanou očkovacou látkou proti chrípke ako samostatné injekcie do odlišných častí tela. Nemá sa podávať súbežne s 23-valentnou
pneumokokovou vakcínou, pretože súbežné použitie viedlo v klinickej skúške k zníženej imunogenite ZOSTAVAX-u. Nie sú k dispozícii údaje o súbežnom podaní s inými očkovacími látkami. Súbežné podanie
ZOSTAVAX-u a antivírusových liekov, o ktorých sa vie, že sú účinné proti VZV sa nehodnotilo. Fertilita, gravidita a laktácia: Štúdie u gravidných sa neuskutočnili. ZOSTAVAX nie je určený na podanie
gravidným ženám. V každom prípade sa treba vyhnúť gravidite počas jedného mesiaca po očkovaní. Nie je známe, či sa VZV vylučuje do materského mlieka. Pri podávaní ZOSTAVAX-u dojčiacej žene je potrebná
opatrnosť. ZOSTAVAX sa v štúdiách fertility nehodnotil. Nežiaduce účinky: Veľmi časté (≥ 1/10): erytém, bolesť/citlivosť, opuch, pruritus. Časté (≥ 1/100, < 1/10): bolesť hlavy, bolesť v končatine, hematóm,
pocit tepla, indurácia. Veľmi zriedkavé (< 1/10 000): ovčie kiahne. Ďalšie nežiaduce udalosti boli spontánne hlásené počas používania očkovacej látky ZOSTAVAX po jej uvedení na trh. Pretože sú tieto udalosti
hlásené dobrovoľne z populácie neistej veľkosti, nie vždy je možné spoľahlivo odhadnúť ich frekvenciu alebo stanoviť kauzálny vzťah k expozícii očkovacej látke. V dôsledku toho je frekvencia týchto nežiaducich
udalostí definovaná ako „neznáma“: lymfadenopatia, reakcie z precitlivenosti vrátane anafylaktických reakcií, nauzea, vyrážka, artralgia, myalgia, urtikária, pyrexia. Čas použiteľnosti a uchovávanie: 18
mesiacov. Po rekonštitúcii sa má očkovacia látka použiť okamžite. Po príprave však bola preukázaná stabilita do 30 minút, ak je vakcína uchovávaná pri teplote 20 °C - 25 °C. Uchovávajte a prepravujte v chlade (2 °C
- 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Balenie: Prášok v injekčnej liekovke (sklo) so zátkou (butylová guma) a vyklápacím viečkom (hliník) a disperzné prostredie v injekčnej liekovke (sklo) so zátkou (chlórbutylová
guma) a vyklápacím viečkom (hliník) v balení po 1 alebo 10. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: SANOFI PASTEUR MSD SNC, 162 avenue Jean Jaures,
69007 Lyon, Francúzsko. Registračné čísla: EU/1/06/341/001;EU/1/06/341/002. Dátum revízie textu SPC: Marec 2014.
VÝDAJ LIEKU JE VIAZANÝ NA LEKÁRSKY PREDPIS BEZ PRESKRIPČNÉHO A INDIKAČNÉHO OBMEDZENIA V SÚLADE SO SÚHRNOM CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A NIE JE
HRADENÝ Z PROSTRIEDKOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA.
Pred predpísaním si prosím preštudujte Súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý nájdete na www.sukl.sk.
Referencie: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Zostavax, Marec 2014. 2. www.prix-galien-usa.com. 3. Johnson RW, Wasner G, Saddier P, Baron R. Postherpetic neuralgia: epidemiology, pathophysiology and management. Expert Rev Neurother. 2007;7(11):1581-95.
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