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Dôležité termíny
Registrácia 2. 6. 2022 od 7:00 – 15:00 hod.
Zvýhodnený registračný poplatok: do 29. 4. 2022

ODBORNÝ PROGRAM
8:15 – 8:30 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE				
8:30 – 8:45
• Kuchta M., Vargová V.: Doc. MUDr. Branislav Spišák, CSc. – oktogenarián				

sála A

PNEUMOLÓGIA				

sála A

8:45 – 9:45 predsedníctvo: Feketeová A., Kuchta M,., Fábry J.
• Feketeová A.: Nádej sa stala skutočnosťou								
• Barkai L.: Childhood Interstitial Lung Disease
• Fábry J., Ištvanková K., Matiščáková M., Ferenc P., Kunč P., Strachan T.: Atypické patogény „stabilní" pôvodcovia respiračných ochorení
• Ďurdík P., Bacmaňáková I., Bánovčin P.: Súčasnosť primárnej ciliárnej dyskinézy na Slovensku
• Železník J., Balogh M., Koman A., Neuschlová I.: Tracheomalácia na ventilačnej podpore?
9:45 – 10:00 Prestávka

DVA POHĽADY NA JEDEN PROBLÉM			
sála A

OŠETROVATEĽSTVO V PEDIATRII

10:00 – 11:15 predsedníctvo: Ferenczová J., Koľvek G., Mráz M.
• Miňová M., Dankovčíková A., Mráz M.: Endokrinológ vs. nefrológ:
NODAT – zriedkavý typ diabetu
• Gerecová K.: Potravinová alergia - pohľad alergológa
• Petrášová M.: Reexpozícia bielkovine kravského mlieka po eliminačnej
diéte. Kto, kedy, ako?
• Koľvek G., Brndiarová M.: Keď má raritné ochorenie účinnú liečbu diagnostický algoritmus dieťaťa s urolitiázou a nefrokalcinózou
prezentácia podporená spoločnosťou Alnylam
• Ferenczová J.: X viazaná hypofosfatemická rachitída v ére biologickej
liečby
prezentácia podporená spoločnosťou Kyowa Kirin

10:00 – 11:30 predsedníctvo: Hanzeľová J., Mati M.
• Gregová Ľ., Kováčová M.: Ako plynul čas v detskej diabetológii
• Danková S.: Využitie modernej technológie v starostlivosti o diabetika
v školskom veku
• Koľveková B., Mati M.: PIMS, nová výzva v pediatrickej ošetrovateľskej
starostlivosti
• Pauchlíková Ľ.: HUS a kontinuálne eliminačné metódy
• Kovalčíková A., Friedlová J.: Edukácia detského pacienta s epilepsiou
• Rác L., Šutková D.: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa
so syndrómom trasenia
• Telepčáková A.: Centrum biologickej liečby ako súčasť komplexnej
starostlivosti o detského pacienta v ambulancii pediatrickej reumatológie
• Velková S.: Nemocničné informačné systémy v ošetrovateľskej starostlivosti
11:30 – 11:50 Prestávka

sála B

NOVÉ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ
TRENDY V PEDIATRII 			

sála A
OŠETROVATEĽSTVO V PEDIATRII
sála B
11:20 – 12:15 predsedníctvo: Havlíčeková Z., Vargová V.
11:50 – 13:15 predsedníctvo: Telepčáková A., Kurcinová H.
• Havlíčekova Z., Demeter M., Michnová Z., Bánovčin P.: Endoskopická
• Kurcinová H., Sušinková J., Maníková M., Michalková J., Šudáková M.:
liečba achalázie v detskom veku 			
Vplyv komplexnej edukácie na zmenu životosprávy klientov
intervenčného programu Školy obezity
			
• Mattová M.: Najčastejšie kardiologické nálezy u pacientov
s multisystémovým zápalovým syndrómom
• Weiszerová G., Maníková M., Kráľová M., Halkai M., Šuleková D.:
Úloha nutričného terapeuta v skupinovom programe "Škola obezity"
• Bánóová E., Vargová V.: Juvenilná sklerodermia – klinické spekrum
a terapeutický up to date
• Bittnerová Z., Skoršepová S.: Špecifiká pohybovej aktivity v liečbe
obéznych detí ako súčasť medziodborového programu Školy obezity
• Vargová V.: JAK inhibítory v liečbe JIA
prezentácia podporená spoločnosťou Pfizer Slovakia
• Sušinková J., Michalková J., Kurcinová H.: Pohybová aktivita ako
významná nefarmakologická stratégia liečby detskej obezity
• Michalková J., Sušinková J., Šudáková M.: Edukácia o výžive
AKTUALITY V PEDIATRII 			 sála A
a nutričná gramotnosť u detí s nadhmotnosťou a obezitou
12:20 – 13:15 predsedníctvo: Petrášová M., Kuchta M.
• Kuchta M.: Novšie možnosti identifikácie nedostatkov vo výžive batoliat
• Petrášová M.: Vplyv cisárskeho rezu na črevnú mikrobiotu novorodenca rola výživy
prezentácia sponzorovaná spoločnosťou Nutricia
• Mydlová Z.: Možnosti skríningu v SR
prezentácia sponzorovaná spoločnosťou Novartis

13:15 – 14:00 OBED

MEDZIODBOROVÁ SPOLUPRÁCA 				

sála A

14:00 – 15:15 predsedníctvo: Baloghová J., Kaiferová J., Vargová V.
• Baloghová J., Juhásová H.: Akné neznamená vždy len acne vulgaris
• Kaiferová J., Ďurica J.: Najčastejšie úrazy zubov a závesného aparátu u detí		
• Giertlová M., Šaligová J., Potočňáková Ľ., Andrejková M., Mistrík M., Drenčáková P., Lopáčková V., Kolníková M., Minárik G., Verebová J.,
Vasiľová A.: Hypomyelinizačná leukodystrofia typu 14 a iné ochorenia s efektom zakladateľa v rómskej populácii		
• Farkašová Iannaccone S., Farkaš D., Sopková D.: Nálezy imitujúce CAN syndróm 		
• Farkaš D., Pisarčíková M., Ginelliová A., Fröhlichová L., Farkašová Iannaccone S.: Fibróm pravej a ľavej komory srdca u 1,5-ročného dieťaťa s
ventrikulárnou fibriláciou a ventrikulárnou arytmiou
• Ďurdíková A., Ďurdík P., Šutvajová D., Remeň L., Suroviaková S., Bánovčin P.: Reziduálne obštrukčné spánkové apnoe v detskom veku
15:15 – 15:30 Prestávka

AKÁ BOLA NAŠA DIAGNÓZA 				
15:30 – 17:00 predsedníctvo: Hedvig J., Kubejová K., Mráz M.
• Hedvig J., Mattová M.: Nezvyčajná a neočakávaná príčina respiračného zlyhania			
• Kubejová K.: Rodinná anamnéza – kľúč k správnej diagnóze				
• Drobňáková S., Banóová E., Mattová M.: Dôveruj, ale preveruj...				
• Miháliková P., Ostró R.: NekomproMISná diagnóza
				
• Hurná S., Petrášová M.: Aký otec, taká dcéra 					
• Kučeravá V., Šudák M., Klapáčová K.: Rastislava, ktorá nás zaujala nielen menom...
• Fajdelová M., Hudáková M., Vargová V.: Krátky koniec dlhého problému

sála A
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Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu a o správnom použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.
Prospan 7 mg / ml Sirup je liek na perorálne použitie. Obsahuje účinnú látku Hederae helicis fóliu extractum siccum
PRO/22/01/SK; Schválené 25. 8. 2021. Distribuované na Slovensku: MagnaPharm SK s.r.o., Digital Park II/D, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

Účinnosť lieku Genotropin®
v 5 pediatrických indikáciách1:
1

Poruchy rastu zapríčinené nedostatočnou sekréciou
rastového hormónu

2

Poruchy rastu pri Turnerovom syndróme

3

Poruchy rastu pri chronickej renálnej insuficiencii

4

Poruchy rastu u nízkych detí, ktoré sa narodili malé
na svoj gestačný vek

5

Praderov-Williho syndróm na zlepšenie rastu a stavby tela

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU. GENOTROPIN 5,3 mg; GENOTROPIN 12 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Zloženie: Každá náplň
obsahuje 5,3 mg alebo 12 mg somatropínu. Po rekonštitúcii je koncentrácia somatropínu 5,3 mg/ml alebo 12 mg/ml. Lieková forma: Prášok
a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Charakteristika: Somatropín je účinný metabolický hormón s dôležitými funkciami v metabolizme lipidov, sacharidov
a proteínov. U detí s nedostatočnou produkciou endogénneho rastového hormónu somatropín stimuluje lineárny rast a zvyšuje rýchlosť rastu. U dospelých ako aj u detí somatropín udržuje fyziologickú stavbu tela tým, že zvyšuje zadržiavanie dusíka a stimuluje rast kostrového svalstva a mobilizuje
telesný tuk. Farmakoterapeutická skupina: Hormóny hypofýzy a hypotalamu a analógy; somatropín a analógy, ATC kód: H01AC01. Terapeutické
indikácie: Pediatrická populácia: poruchy rastu zapríčinené nedostatočnou sekréciou rastového hormónu (growth hormone deficiency, GHD), poruchy rastu pri Turnerovom syndróme, chronickej renálnej insuficiencii, poruchy rastu (aktuálne výškové SDS (skóre smerodajnej odchýlky) je <-2,5
a výškové SDS podľa výšky rodičov je <-1) u nízkych detí, ktoré sa narodili malé na svoj gestačný vek (SGA) s pôrodnou hmotnosťou a/alebo výškou
menej ako -2 SD a ktoré nedobiehajú v raste vrstovníkov do 4 a viac rokov veku (HV SDS < 0 počas posledného roku) a Praderov-Williho syndróm
(PWS) na zlepšenie rastu a stavby tela. Dospelí: substitučná liečba u dospelých so zreteľným deficitom rastového hormónu. Dávkovanie: Dávkovanie a
schéma podávania sa musia stanoviť individuálne. Poruchy rastu pri nedostatočnej sekrécii rastového hormónu u detí: všeobecne sa odporúča dávka
0,025 - 0,035 mg/kg telesnej hmotnosti/deň alebo 0,7 - 1,0 mg/m2 plochy povrchu tela za deň. Praderov-Williho syndróm na zlepšenie rastu a stavby
tela u detí: všeobecne sa odporúča dávka 0,035 mg/kg telesnej hmotnosti denne alebo 1,0 mg/m2 plochy povrchu tela za deň. Poruchy rastu pri
Turnerovom syndróme: odporúčané dávkovanie je 0,045 - 0,050 mg/kg telesnej hmotnosti/deň alebo 1,4 mg/m2 plochy povrchu tela za deň. Poruchy
rastu pri chronickej renálnej insuficiencii: odporúča sa dávka 1,4 mg/m2 plochy povrchu tela za deň (približne 0,045 - 0,050 mg/kg telesnej hmotnosti/deň). Poruchy rastu u detí, ktoré sa narodili malé na svoj gestačný vek (SGA): zvyčajná odporúčaná dávka je 0,035 mg/kg telesnej hmotnosti/
deň (1 mg/m2 plochy povrchu tela za deň), až kým sa nedosiahne finálna výška. Deficit rastového hormónu u dospelých pacientov: u pacientov, ktorí
pokračujú v substitučnej liečbe rastovým hormónom po deficite rastového hormónu v detstve, je odporúčaná dávka pri obnovení liečby 0,2 – 0,5 mg/
deň. U pacientov s deficitom rastového hormónu, ktorý vznikol v dospelosti, má liečba začať nízkou dávkou 0,15 - 0,30 mg za deň. Túto dávku treba
postupne zvyšovať podľa individuálnej potreby pacienta. Spôsob podávania: Injekcia sa podáva subkutánne. Kontraindikácie: precitlivenosť na
liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok; potvrdená aktivita nádoru; podpora rastu u detí s uzatvorenými epifyzálnymi rastovými štrbinami;
vážne akútne ochorenie, komplikácie po operácii na otvorenom srdci, operácii brucha, viacnásobnej úrazovej traume, akútnom respiračnom zlyhaní
a podobnými stavmi. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Ako veľmi zriedkavá nežiaduca udalosť sa vyskytuje myozitída, ktorá môže

(somatropín)

Dlhodobá liečba
liekom Genotropin®
má pozitívny vplyv
na metabolizmus lipidov,
svalovú silu a telesnú
výkonnosť.1
súvisieť s konzervačnou prísadou metakrezolom. Somatropín môže znižovať citlivosť na inzulín. Rastový hormón zvyšuje extratyreoidálnu konverziu T4
na T3, ktorá môže viesť k zníženiu sérovej koncentrácie T4 a zvýšeniu sérovej koncentrácie T3. U všetkých pacientov sa odporúča sledovať funkciu
štítnej žľazy. Liečba somatropínom môže viesť k inhibícii 11βHSD-1 a zníženiu koncentrácií kortizolu v sére. U pacientov liečených somatropínom
môže byť odhalený skoršie nediagnostikovaný centrálny (sekundárny) hypoadrenalizmus a môže sa vyžadovať náhrada glukokortikoidmi. Ak žena,
ktorá používa somatropín, začne s perorálnou estrogénovou liečbou, dávku somatropínu môže byť potrebné zvýšiť, aby sa hladiny sérového IGF-1
udržali v rozsahu primeranom veku. Naopak, ak žena používajúca somatropín preruší perorálnu estrogénovú liečbu, dávka somatropínu sa môže znížiť,
aby sa predišlo nadbytku rastového hormónu a/alebo vedľajším účinkom. V prípadoch deficitu rastového hormónu ako následku liečby malígneho
ochorenia sa odporúča pozorne sledovať príznaky možného relapsu malígneho ochorenia. Pri silných alebo opakujúcich sa bolestiach hlavy, zrakových
problémoch, pri nevoľnosti a/alebo vracaní sa odporúča vyšetrenie očného pozadia z hľadiska edému papily. V prípade potvrdenia edému papily sa
musí zvážiť diagnóza benígnej intrakraniálnej hypertenzie a v indikovaných prípadoch sa liečba rastovým hormónom musí prerušiť. Liekové a iné
interakcie: Súbežná liečba glukokortikoidmi inhibuje účinky podporujúce rast somatropínu. Podávanie somatropínu môže zvýšiť klírens látok metabolizovaných izoenzýmami cytochrómu P450. Nežiaduce účinky: Veľmi časté: reakcia v mieste podania injekcie, artralgia, periférny edém; časté:
parestézia, benígna intrakraniálna hypertenzia, myalgia, syndróm karpálneho tunela, muskuloskeletálna stuhnutosť. Fertilita, gravidita a laktácia:
Somatropín sa neodporúčajú používať počas gravidity a u žien vo fertilnom veku nepoužívajúcich antikoncepciu. Potrebná je opatrnosť pri podávaní
liekov obsahujúcich somatropín dojčiacim ženám. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Žiadny vplyv. Uchovávanie: Podmienky na uchovávanie pred rekonštitúciou: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C) alebo maximálne jeden mesiac pri teplote do 25°C. Podmienky na
uchovávanie po rekonštitúcii: Uchovávajte v chladničke (2°C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Náplne alebo naplnené perá GoQuick uchovávajte
vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. 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 Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC). Dátum aktualizovania
skrátenej informácie o lieku: máj 2021. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles,
Belgicko. Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii: PFIZER Luxembourg SARL, o.z., tel.: +421 2 3355 5500. Upravené podľa
SPC schváleného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv dňa 20.5.2021.
REFERENCIE: 1. Genotropin® (somatropín) Súhrn charakteristických vlastností lieku. Máj 2021; www.sukl.sk/; navštívené 9.5.2022.

PFIZER Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421 2 3355 5500, www.pfizer.sk

PP-GEN-SVK-0101, Dátum schválenia: máj 2022

IDACIO®
A FRESENIUS KABI
MI POMáHAJú

Fresenius Kabi, s. r. o., org. zl.
Lakeside Park, Tomášikova 64
831 04 Bratislava
Slovenská republika
BS008-2(5/2022)–SK

ZLEPšIť žIVOT
S AUTOIMUNITNýM
OCHORENíM

Tel.: +421 232 101 621
E-mail: czech-info@fresenius-kabi.com

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Idacio®
NÁZOV LIEKU: Idacio 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.
Idacio 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere. Idacio 40 mg/0,8 ml injekčný
roztok na pediatrické použitie. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE
ZLOŽENIE: Každá 0,8 ml jednodávková naplnená injekčná striekačka/naplnené
pero/injekčná liekovka obsahuje 40 mg adalimumabu. LIEKOVÁ FORMA:
Injekčný roztok (injekcia). Číry, bezfarebný roztok. TERAPEUTICKÉ INDIKÁCIE:
Reumatoidná artritída: stredne ťažká až ťažká aktívna reumatoidná artritída
u dospelých; liečba ťažkej aktívnej a progresívnej reumatoidnej artritídy
u dospelých, ktorí neboli v minulosti liečení metotrexátom. Liek je možné
podávať v monoterapii v prípade neznášanlivosti metotrexátu. Polyartikulárna
juvenilná idiopatická artritída: v kombinácii s metotrexátom indikovaný na liečbu
aktívnej polyartikulárnej juvenilnej idiopatickej artritídy u pacientov vo veku od
2 rokov. Artritída spojená s entezitídou: liečba aktívnej artritídy spojenej
s entezitídou u pacientov vo veku 6 rokov a starších. Axiálna spondylartritída:
Ankylozujúca spondylitída (AS): liečba dospelých pacientov s ťažkou aktívnou
ankylozujúcou spondylitídou. Axiálna spondylartritída bez rádiografického
dôkazu AS.: liečba dospelých pacientov s ťažkou axiálnou spondylartritídou
bez rádiografického dôkazu AS, ale s objektívnymi príznakmi zápalu so zvýšeným
CRP a/alebo MRI. Psoriatická artritída: liečba aktívnej a progresívnej formy
psoriatickej artritídy u dospelých pacientov. Psoriáza: liečba stredne ťažkej až
ťažkej chronickej ložiskovej psoriázy u dospelých pacientov, ktorí sú kandidátmi
na systémovú liečbu. Ložisková psoriáza u pediatrických pacientov: liečba ťažkej
chronickej ložiskovej psoriázy u detí a dospievajúcich vo veku od 4 rokov.
Hidradenitis suppurativa (HS): liečba aktívnej stredne ťažkej až ťažkej hidradenitis
suppurativa (acne inversa) u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov.
Crohnova choroba: liečba stredne ťažkej až ťažkej aktívnej Crohnovej choroby
u dospelých pacientov; liečba stredne ťažkej až ťažkej aktívnej Crohnovej
choroby u pediatrických pacientov (vo veku od 6 rokov). Ulcerózna kolitída:
liečba stredne ťažkej až ťažkej aktívnej ulceróznej kolitídy u dospelých pacientov.
Ulcerózna kolitída u pediatrických pacientov (vo veku od 6 rokov): na liečbu
stredne ťažkej až ťažkej aktívnej ulceróznej kolitídy. Uveitída: liečba neinfekčnej
intermediárnej, posteriórnej uveitídy a panuveitídy u dospelých pacientov.
Uveitída u pediatrických pacientov: liečba chronickej neinfekčnej anteriórnej
uveitídy u pediatrických pacientov vo veku od 2 rokov, ktorí mali nedostatočnú
odpoveď na konvenčnú liečbu alebo ju netolerujú, alebo u ktorých je konvenčná
liečba nevhodná. DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA: Reumatoidná
artritída: 40 mg adalimumabu jednej dávke každý druhý týždeň podávané
subkutánnou injekciou. U pacientov, u ktorých došlo pri monoterapii k zníženiu
odpovede na Idacio 40 mg každý druhý týždeň, môže byť prospešné zvýšenie
dávkovania na 40 mg adalimumabu každý týždeň alebo 80 mg každý druhý
týždeň. Ankylozujúca spondylitída, axiálna spondylartritída bez rádiografického
dôkazu AS a psoriatická artritída: 40 mg adalimumabu, podávaného
subkutánnou injekciou v jednej dávke každý druhý týždeň. Klinická odpoveď
na liečbu sa dosiahne zvyčajne v priebehu 12 týždňov liečby. Polyartikulárna
juvenilná idiopatická artritída vo veku od 2 rokov: Odporúčaná dávka je založená
na telesnej hmotnosti, 10 kg až < 30 kg: 20 mg každý druhý týždeň, ≥ 30 kg:
40 mg každý druhý týždeň. Klinická odpoveď sa zvyčajne dosiahne v priebehu
12 týždňov liečby. Artritída spojená s entezitídou: Odporúčaná dávka vo veku
od 6 rokov je založená na telesnej hmotnosti, 15 kg až < 30 kg: 20 mg každý
druhý týždeň, ≥ 30 kg: 40 mg každý druhý týždeň. Psoriáza: Odporúčané
dávkovanie u dospelých pacientov je úvodná dávka 80 mg podaných subkutánne,
po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky sa podáva 40 mg subkutánne
každý druhý týždeň. Pokračovanie liečby po 16 týždňoch sa má starostlivo
zvážiť u pacienta, u ktorého nedošlo počas tejto doby k odpovedi. Ložisková
psoriáza u pediatrických pacientov: Odporúčaná dávka vo veku od 4 do 17 rokov

je založená na telesnej hmotnosti, 15 kg až < 30 kg: úvodná dávka 20 mg, potom
nasleduje 20 mg každý druhý týždeň po uplynutí jedného týždňa od úvodnej
dávky; ≥ 30 kg: úvodná dávka 40 mg, potom nasleduje 40 mg každý druhý
týždeň po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky. Pokračovanie liečby po
16 týždňoch sa má starostlivo zvážiť u pacienta, ktorý v tomto časovom intervale
na liečbu neodpovedal. Hidradenitis suppurativa: Odporúčaný dávkovací režim
u dospelých je počiatočná dávka v 1. deň 160 mg (podávaná ako štyri 40 mg
injekcie v jeden deň alebo dve 40 mg injekcie za deň počas dvoch po sebe
nasledujúcich dní), po ktorej nasleduje 80 mg o dva týždne na 15. deň (podávaná
ako dve 40 mg injekcie v jeden deň). O dva týždne neskôr (29. deň) pokračovať
s dávkou 40 mg jedenkrát za týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň (podávaná
ako dve 40 mg injekcie v jeden deň). Ak by bolo potrebné liečbu prerušiť,
podávanie Idacia 40 mg jedenkrát za týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň
je možné znovu zaviesť. Hidradenitis suppurativa u dospievajúcich (vo veku od
12 rokov, s hmotnosťou aspoň 30 kg): Odporúčaná dávka je 80 mg v týždni
0 nasledovaná dávkou 40 mg každý druhý týždeň od 1. týždňa, podávaná
subkutánnou injekciou. U dospievajúcich pacientov s nedostatočnou odpoveďou
na dávku 40 mg každý druhý týždeň možno zvážiť zvýšenie dávkovania na
40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý druhý týždeň. Crohnova choroba:
Odporúčaný úvodný dávkovací režim u dospelých so stredne ťažkou až ťažkou
aktívnou Crohnovou chorobou je 80 mg v týždni 0 nasledovaný 40 mg v týždni
2. V prípade, že je potrebná rýchlejšia odpoveď na liečbu, môže sa s vedomím
možnosti výskytu vyššieho rizika nežiaducich účinkov na začiatku liečby použiť
režim 160 mg v týždni 0 a 80 mg v týždni 2. Niektorí pacienti, u ktorých došlo
k poklesu odpovede na dávku 40 mg každý druhý týždeň, môžu mať prínos
zo zvýšenia dávkovania na 40 mg Idacia každý týždeň alebo 80 mg každý
druhý týždeň. Crohnova choroba u pediatrických pacientov: Odporúčaná dávka
vo veku od 6 do 17 rokov je založená na telesnej hmotnosti: < 40 kg: 40 mg
v týždni 0 a 20 mg v týždni 2; udržiavacia dávka 20 mg každý druhý týždeň;
v prípade, že je potrebná rýchlejšia odpoveď na liečbu s vedomím možnosti
vyššieho rizika nežiaducich udalostí: 80 mg v týždni 0 a 40 mg v týždni 2;
≥ 40 kg: 80 mg v týždni 0 a 40 mg v týždni 2, udržiavacia dávka 40 mg každý
druhý týždeň; v prípade, že je potrebná rýchlejšia odpoveď na liečbu s vedomím
možnosti vyššieho rizika nežiaducich udalostí:160 mg v týždni 0 a 80 mg
v týždni 2. Pacienti s nedostatočnou odpoveďou môžu mať úžitok zo zvýšenia
dávkovania: < 40 kg: 20 mg každý týždeň, ≥ 40 kg: 40 mg každý týždeň alebo
80 mg každý druhý týždeň. Ulcerózna kolitída: Odporúčaná úvodná dávka
u dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou ulceróznou kolitídou je
160 mg v týždni 0 (podaná ako štyri 40 mg injekcie v jeden deň alebo ako dve
40 mg injekcie denne počas dvoch po sebe nasledujúcich dní) a 80 mg v týždni
2 (podaná ako dve 40 mg injekcie v jeden deň). Po úvodnej liečbe je odporúčaná
dávka 40 mg každý druhý týždeň subkutánnou injekciou. Niektorí pacienti,
u ktorých došlo k poklesu odpovede na dávku Idacia 40 mg každý druhý týždeň,
môžu mať prínos zo zvýšenia dávkovania na 40 mg Idacia každý týždeň alebo
80 mg každý druhý týždeň. Počas udržiavacej liečby je možné znižovať dávky
kortikosteroidov. Ulcerózna kolitída u pediatrických pacientov: < 40 kg: 80 mg
v týždni 0 (podané ako dve 40 mg injekcie v jeden deň) a 40 mg v 2. týždni
(podané ako jedna 40 mg injekcia). Udržiavacia dávka: 40 mg každý druhý
týždeň. ≥ 40 kg: 160 mg v týždni 0 (podané ako štyri 40 mg injekcie v jeden
deň alebo dve 40 mg injekcie počas dvoch po sebe nasledujúcich dní) a 80 mg
v 2. týždni (podané ako dve 40 mg injekcie v jeden deň). Udržiavacia dávka:
80 mg každý druhý týždeň. Uveitída: Odporúčané dávkovanie u dospelých
pacientov je úvodná dávka 80 mg, potom 40 mg podávaných každý druhý
týždeň po uplynutí jedného týždňa od úvodnej dávky. Uveitída u pediatrických
pacientov: Odporúčaná dávka vo veku od 2 rokov je založená na telesnej
hmotnosti: < 30 kg: 20 mg každý druhý týždeň v kombinácii s metotrexátom;
≥ 30 kg: 40 mg každý druhý týždeň v kombinácii s metotrexátom. Keď sa liečba

Idaciom začína, je možné podať úvodnú dávku 40 mg u pacientov < 30 kg alebo
80 mg u pacientov ≥ 30 kg jeden týždeň pred začiatkom udržiavacej liečby.
Idacio môže byť k dispozícii aj v iných formách v závislosti od individuálnych
liečebných potrieb. Prínosy a riziká pokračujúcej dlhodobej liečby sa majú
pravidelne vyhodnocovať. Spôsob podávania: Idacio sa podáva subkutánnou
injekciou. KONTRAINDIKÁCIE: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok. Aktívna tuberkulóza alebo iné závažné infekcie, ako je
sepsa a oportúnne infekcie. Stredne ťažké až ťažké srdcové zlyhanie (trieda
III/IV podľa NYHA). OSOBITNÉ UPOZORNENIA A OPATRENIA PRI
POUŽÍVANÍ: Pacienti používajúci antagonisty TNF sú náchylnejší na vznik
závažných infekcií a bolo pozorovaných viac prípadov malignít, vrátane lymfómov.
Pri použití adalimumabu boli tiež hlásené fatálne a život ohrozujúce infekcie
(vrátane sepsy, oportúnnych infekcií a TBC). Pred začatím liečby Idaciom musia
byť všetci pacienti vyšetrení na aktívnu aj neaktívnu („latentnú“) tuberkulóznu
infekciu. V prípade diagnózy latentnej tuberkulózy sa musí ešte pred začatím
liečby Idaciom začať vhodná antituberkulózna preventívna liečba v súlade
s lokálnymi odporúčaniami. U pacientov dostávajúcich antagonisty TNF, vrátane
adalimumabu, ktorí sú chronickí nosiči vírusu hepatitídy B (HBV; t.j. majú
pozitívny povrchový antigén), sa vyskytla reaktivácia hepatitídy B. Existuje
známe spojenie medzi intermediárnou uveitídou a centrálnymi demyelinizačnými
poruchami. U pacientov s neinfekčnou intermediárnou uveitídou sa má pred
začatím liečby Idaciom a pravidelne počas nej vykonávať neurologické vyšetrenie
na posúdenie existujúcich alebo rozvíjajúcich sa centrálnych demyelinizačných
porúch. LIEKOVÉ A INÉ INTERAKCIE: Kombinovať liek Idacio s anakinrou
a abataceptem sa neodporúča. FERTILITA, GRAVIDITA ALAKTÁCIA: Ženy
vo fertilnom veku majú zvážiť používanie primeranej antikoncepcie, aby sa
predišlo gravidite, a pokračovať v jej používaní aspoň päť mesiacov po poslednom
podaní Idacia. Adalimumab sa má používať počas tehotenstva, iba ak je to
jednoznačne potrebné. Idacio sa môže používať počas dojčenia. OVPLYVNENIE
SCHOPNOSTI VIESŤ VOZIDLÁ A OBSLUHOVAŤ STROJE: Idacio môže
mať mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Po podaní
Idacia sa môže vyskytnúť závrat a porucha zraku. NEŽIADUCE ÚČINKY:
Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami sú infekcie (napr. zápal nosohltana,
infekcia horných dýchacích ciest a zápal prinosových dutín), reakcie v mieste
vpichu injekcie (erytém, svrbenie, krvácanie, bolesť alebo opuch), bolesť hlavy
a muskuloskeletálna bolesť. U adalimumabu boli hlásené závažné nežiaduce
reakcie. Antagonisty TNF, ako je adalimumab, pôsobia na imunitný systém a ich
používanie môže ovplyvniť obranyschopnosť organizmu voči infekciám
a nádorovým ochoreniam. Pri použití adalimumabu boli tiež hlásené fatálne
a život ohrozujúce infekcie (vrátane sepsy, oportúnnych infekcií a TBC), reaktivácia
HBV a rôzne malignity (vrátane leukémie, lymfómu a HSTCL). Boli hlásené aj
závažné hematologické, neurologické a autoimunitné reakcie. Patria k nim
zriedkavé hlásenia pancytopénie, aplastickej anémie, centrálne a periférne
prípady demyelinizácie a hlásenia lupusu, lupusu podobných stavov
a Stevensovho-Johnsonovho syndrómu. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA
UCHOVÁVANIE: Uchovávajte v chladničke (2 °C–8 °C). Neuchovávajte
v mrazničke. Uchovávajte vo vonkajšej škatuľke na ochranu pred svetlom.
Naplnená injekčná striekačka/naplnené pero/injekčná liekovka sa môžu
uchovávať pri teplote do maximálne 25 °C jednorazovo až 28 dní. DRŽITEĽ
ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII: Fresenius Kabi Deutschland Gmb, ElseKröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Nemecko. DÁTUM REVÍZIE
TEXTU: 03/2022. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením
predpisovania. Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu
charakteristických vlastností lieku uvedenom na webovej stránke Štátneho
ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk alebo dostupnom u lokálneho zástupcu:
Fresenius Kabi s.r.o., o.z., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, tel.: +421 2 3210 1621.
tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania
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5 mg tablety

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU: XELJANZ 5 mg filmom obalené tablet; XELJANZ 10 mg filmom obalené tablet; XELJANZ 11 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; XELJANZ 1 mg/ml perorálny roztok. Indikácie: Tofacitinib v kombinácii s metotrexátom (MTX) je indikovaný na liečbu stredne ťažkej až ťažkej aktívnej reumatoidnej artritídy (RA) u dospelých pacientov, ktorí nedostatočne odpovedajú na jeden alebo
viaceré chorobu modifikujúce antireumatické lieky (DMARDs) alebo ktorí ich netolerujú. Tofacitinib v kombinácii s MTX je indikovaný na liečbu aktívnej psoriatickej artritídy (PsA) u dospelých pacientov, ktorí
nedostatočne odpovedajú na predchádzajúcu liečbu DMARD, alebo ktorí ju netolerujú. Tofacitinib je indikovaný na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou ulceróznou kolitídou (UC),
ktorí nedostatočne odpovedali, prestali odpovedať alebo netolerovali konvenčnú liečbu alebo biologický liek. Tofacitinib je indikovaný na liečbu aktívnej polyartikulárnej juvenilnej idiopatickej artritídy (pJIA) a
juvenilnej psoriatickej artritídy (PsA) u pacientov vo veku 2 a viac rokov, ktorí nedostatočne odpovedali na predchádzajúcu liečbu DMARDs. Tofacitinib je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s aktívnou
ankylozujúcou spondylitídou (AS), ktorí nedostatočne odpovedali na konvenčnú liečbu. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, aktívna tuberkulóza, závažné infekcie
(ako je sepsa, alebo oportúnne infekcie), ťažká porucha funkcie pečene, gravidita a laktácia. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Vzhľadom na zvýšené riziko závažných infekcií, infarktu myokardu
a malignít sa má tofacitinib u pacientov starších ako 65 rokov používať iba vtedy, ak nie sú k dispozícii žiadne vhodné liečebné alternatívy.* Tofacitinib sa nesmie používať u pacientov s RA v kombinácii s biologickými liekmi a silými imunosupresívami ako sú azatioprín, 6-merkaptopurín, cyklosporín a takrolimus. Boli hlásené závažné a niekedy až život ohrozujúce infekcie Nesmie sa začať podávať u pacientov s
aktívnymi infekciami vrátane lokalizovaných infekcií. Liečba sa musí prerušiť, ak sa u pacienta rozvinie závažná infekcia, oportúnna infekcia alebo sepsa. Pred podaním a počas podávania musia byť pacienti
vyšetrení a testovaní na latentnú alebo aktívnu TBC infekciu podľa príslušných usmernení. Pacienti s latentnou TBC, ktorých test je pozitívny, musia byť pred podaním liečení štandardnou antimykobakteriálnou
liečbou. Boli pozorované prípady reaktivácie vírusov a reaktivácie herpes vírusu (napr. herpes zoster). Vplyv na reaktiváciu chronickej vírusovej hepatitídy nie je známy. Skríning na vírusovú hepatitídu sa musí
vykonať pred začiatkom liečby v súlade s klinickými usmerneniami. Odporúča sa nezačať s dávkovaním u pacientov s absolútnym počtom lymfocytov nižším ako 750 buniek/mm3, s absolútnym počtom neutrofilov nižším ako 1 000 buniek/mm3 a s hladinou hemoglobínu nižšou ako 9 g/dl. Prerušenie dávkovania alebo trvalé ukončenie liečby môže byť potrebné pri manažmente laboratórnych abnormalít súvisiacich s dávkou vrátane lymfopénie, neutropénie a anémie. Tofacitinib môže ovplyvniť obranyschopnosť hostiteľa voči malignitám. V randomizovanej štúdii na sledovanie bezpečnosti lieku po registrácii u pacientov s RA vo veku 50 rokov a viac s najmenej jedným ďalším kardiovaskulárnym rizikovým faktorom bola s tofacitinibom v porovnaní s inhibítormi TNF pozorovaná zvýšená incidencia malignít okrem NMSC,
najmä rakoviny pľúc a lymfómu. Rakovina pľúc a lymfóm u pacientov liečených tofacitinibom boli pozorované aj v iných klinických štúdiách a po uvedení lieku na trh. U pacientov starších ako 65 rokov, u pacientov, ktorí v súčasnosti fajčia alebo v minulosti fajčili, a u pacientov s inými malígnymi rizikovými faktormi (napr. súčasná malignita alebo malignita v anamnéze, iná ako úspešne liečená NMSC), sa má tofacitinib používať, iba ak nie sú k dispozícii žiadne vhodné liečebné alternatívy. U pacientov užívajúcich tofacitinib boli pozorované závažné nežiaduce kardiovaskulárne udalosti (MACE). U pacientov starších ako
65 rokov, u pacientov, ktorí v súčasnosti fajčia alebo v minulosti fajčili a u pacientov s inými kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi, sa má tofacinitib používať iba ak nie sú k dispozícii vhodné liečebné alternatívy.* U pacientov liečených tofacitinibom boli hlásené prípady NMSC. U pacientov liečených tofacitinibom boli pozorované závažné venózne tromboembolizmy (VTE), vrátane pľúcnej embólie (PE), z ktorých
niektoré boli fatálne a trombózy hlbokých žíl. V klinickej štúdii s tofacitinibom bolo pozorované zvýšené riziko VTE v porovnaní s inhibítormi TNF, ktoré bolo závislé od dávky. Tofacitinib 10 mg dvakrát denne na
udržiavaciu liečbu sa neodporúča u pacientov s ulceróznou kolitídou, ktorí majú známe rizikové faktory pre VTE, okrem prípadov, keď nie je k dispozícii žiadna vhodná alternatívna liečba. Zaznamenali prípady
intersticiálnej choroby pľúc (z ktorých niektoré mali fatálne následky), boli hlásené prípady gastrointestinálnych perforácií, úloha inhibície JAK pri týchto udalostiach nie je známa. Po uvedení lieku na trh boli v
súvislosti s podávaním tofacitinibu hlásené prípady hypersenzitivity spôsobenej liekom. Alergické reakcie zahŕňali angioedém a urtikáriu; vyskytli sa závažné reakcie. V prípade výskytu akejkoľvek závažnej
alergickej alebo anafylaktickej reakcie musí byť podávanie tofacitinibu okamžite prerušené. U niektorých pacientov bol zvýšený výskyt zvýšenia hladiny pečeňových enzýmov. Ak existuje podozrenie na liekom
vyvolané poškodenie pečene, podávanie sa musí prerušiť, kým sa táto diagnóza nevylúči. Vyskytli sa zvýšenia lipidových parametrov (celkový, LDL aj HDL cholesterol). Hodnotenie lipidových parametrov sa musí
vykonávať 8 týždňov po začiatku liečby. Pacientom sa má poskytovať starostlivosť podľa klinických usmernení pre kontrolu hyperlipidémie. Odporúča sa nepodávať živé očkovacie látky súčasne s tofacitinibom.
Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami s galaktózovou intoleranciou, lapónskym deficitom laktázy alebo s glukózo-galaktózovou malabsorbciou tento liek nesmú užívať.
Nežiaduce účinky: nazofaryngitída, faryngitída, pneumónia, chrípka, herpes zoster, sinusitída, bronchitída, infekcia močových ciest, pyrexia, anémia, bolesť hlavy, hypertenzia, kašeľ, bolesť brucha, vracanie,
hnačka, nauzea, gastritída, dyspepsia, periférny edém, rakovina pľúc*, nemelanómová rakovina kože, dyslipidémia, hyperlipidémia, zvýšený cholesterol a LDL cholesterol v krvi, infarkt myokardu*, venózny
tromboembolizmus, vyrážka, artralgia, únava, zvýšená hladina kreatínfosfokinázy v krvi. Interakcie: Súčasné podávanie so silnými induktormi CYP (napr. rifampicín) môže viesť k zníženiu klinickej odpovede
alebo k jej strate. Súčasné podávanie silných induktorov CYP3A4 s tofacitinibom sa neodporúča. Dostupné liekové formy: Filmom obalená tableta, tableta s predĺženým uvoľňovaním, perorálny roztok. Dávkovanie a spôsob podávania: RA a PsA: Odporúčaná dávka je 5 mg perorálne dvakrát denne, táto dávka sa nesmie prekročiť. RA a PsA: 11 mg jedenkrát denne perorálne, táto dávka sa nesmie prekročiť. UC:
Odporúčaná dávka je 10 mg perorálne dvakrát denne na indukčnú liečbu počas 8 týždňov a 5 mg dvakrát denne počas udržiavacej liečby. pJIA a juvenilná PsA: Odporúčaná dávka je založená na hmotnosti: 10
- < 20 kg: 3,2 mg (3,2 ml perorálneho roztoku) dvakrát denne, 20 - < 40kg: 4 mg (4 ml perorálneho roztoku) dvakrát denne, > 40 kg: 5 mg (5 ml perorálneho roztoku alebo 5 mg filmom obalená tableta)
perorálne dvakrát denne. Osobitné skupiny pacientov: U pacientov vo veku 75 rokov a starších je k dispozícii iba obmedzené množstvo údajov. Tofacitinib sa nesmie používať u pacientov s ťažkou poruchou
funkcie pečene. Bezpečnosť a účinnosť tofacitinibu u detí vo veku menej ako 2 roky s polyartikulárnou JIA a juvenilnou PsA neboli stanovené. K dispozícii nie sú vžiadne údaje. Bezpečnosť a účinnosť tofacitinibu
u detí vo veku menej ako 18 rokov s inými indikáciami (napr. ulceróznou kolitídou) neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje. Ženám vo fertilnom veku sa musí odporučiť používanie účinnej antikoncepcie počas liečby tofacitinibom a aspoň 4 týždne po poslednej dávke.
* Všimnite si, prosím, zmeny v Súhrne charakteristických vlastností lieku
Táto skrátená informácia o lieku je určená osobám oprávneným predpisovať alebo vydávať lieky.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku sa zoznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC). Dátum aktualizovania skrátenej informácie o lieku: február
2022. Upravené podľa SPC schváleného Európskou agentúrou pre lieky (EMA) dňa 15. novembra 2021. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles,
Belgicko. Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii: PFIZER Luxembourg SARL, o.z., tel.: +421 2 3355 5500
▼Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce
reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, 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/ alebo na SVK.AEReporting@pfizer.com

Literatúra: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Xeljanz, November 2021.

RA – Reumatoidná artritída, PsA – Psoriatická artritída, AS – Ankylozujúca spondylitída, UC – Ulcerózna kolitída, JIA – Juvenilná idiopatická artritída
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LÍDER VO VÝSKUME BIOLOGICKY
PODOBNÝCH LIEKOV
VIAC AKO 15-ROČNÁ SKÚSENOSŤ
S BIOLOGICKOU LIEČBOU V KLINICKEJ
PRAXI V EÚ
1

VIAC AKO 12-ROČNÉ SKÚSENOSTI
S POUŽÍVANÍM BIOLOGICKY
PODOBNÝCH LIEKOV V KLINICKEJ
PRAXI NA SLOVENSKU
2
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SPINÁLNA MUSKULÁRNA ATROFIA (SMA)
SPINÁLNA MUSKULÁRNA ATROFIA
Je autozomálne recesívne dedičné ochorenie charakterizované progresívnou degeneráciou dolných motoneurónov v predných miechových rohoch.
Molekulárno-genetickou podstatou je homozygotná mutácia v géne SMN1 (survival of motor neuron).

Vyskytuje
sa približne
u 1 z 10 000
živonarodených detí1

KLASIFIKÁCIA SMA2, 3
Na základe závažnosti klinických príznakov, veku
manifestácie ochorenia, rýchlosti progresie ochorenia
a prognózy rozlišujeme:
Vek nástupu ťažkostí

Výskyt

prenatálne/pôrod

<5%

SMA typ I
(Werdnig-Hoffmanova choroba)

0 – 6 mesiac

≈ 45 %

SMA typ II
(Dubowitzova choroba)

6 – 18 mesiac

≈ 20 %

> 18 mesiac

≈ 30 %

> 21 rok

<5%

SMA typ 0

SMA typ III
(Kugelberg-Walanderova choroba)

Približne 1 Z 54 ĽUDÍ je nositeľom
tejto genetickej mutácie4

SMA typ IV

•
•
•

Progredujúca slabosť priečne pruhovaného svalstva
Šľachovo-okosticová areflexia
Hypotónia svalstva

45 %

SMA TYP 0

SMA TYP I

20 %

30 %

SMA TYP II

SMA TYP III

5%
SMA TYP IV

PREJAVY OCHORENIA5
Novartis Slovakia s.r.o.
Žižkova 22B, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 5070 6111 / www.novartis.sk

5%

•
•

Atrofia svalov
Fascikulácie
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