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Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia,
Bratislava

usporiadajú

XVII. SLOVENSKÝ
GERIATRICKÝ KONGRES
s medzinárodnou účasťou

a
44. GRESSNEROVE DNI
Hlavná téma
AKÚTNA GERIATRIA
23. – 25. mája 2018

Hotel PATRIA Štrbské Pleso

PROGRAM
Kredity: pasívny účastník – 18 kreditov,
prvý autor – 28 kreditov, spoluautor – 23 kreditov
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SLOVENSKÁ

GERONTOLOGICKÁ
A GERIATRICKÁ SPOLOČNOSŤ

Prof. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.
prezident
Slovenskej gerontologickej
a geriatrickej spoločnosti

Doc. MUDr. František Németh, PhD.
vedecký sekretár
Slovenskej gerontologickej
a geriatrickej spoločnosti

PROGRAMOVÁ KOMISIA
Prof. MUDr. S. Krčméry, CSc.
Prof. MUDr. Š. Koval, PhD.
Prof. MUDr. Š. Krajčík, CSc.
Prof. MUDr. Z. Mikeš, DrSc.
Prim. MUDr. K. Soláriková
Prim. MUDr. K. Stracová

Doc. MUDr. M. Dúbrava, CSc.
Doc. MUDr. F. Németh, PhD.
Prim. MUDr. T. Drobná
Prim. MUDr. L. Gerlich, MPH
Prim. MUDr. P. Jonáš
Prof. MUDr. P. Weber, CSc.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Prof. MUDr. S. Krčméry, CSc.
Doc. MUDr. F. Németh, PhD.
Prof. MUDr. Š. Koval, PhD.

Doc. MUDr. M. Dúbrava, CSc.
JUDr. Michal Tinák
Z. Filčíková

logo PFIZER
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PROGRAM

Streda
23. 5. 2018

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONGRESU

GRESSNEROVA PREDNÁŠKA

13:30

14:00

Predsedajúci: prof. MUDr. S. Krčméry, CSc.

Németh F. (Prešov):
Bolesť hlavy u seniorov

AKÚTNA GERIATRIA I.

14:30 – 17:00

Predsedajúci: doc. MUDr. M. Dúbrava, CSc., prim. MUDr. L. Gerlich, MPH
Čas prednášky – 15 min.

◗

1.

Kiňová S. (Bratislava):
Akútna endokrinológia u seniorov

2.

Krčméry S., Koval Š. (Bratislava, Košice):
Septické stavy v geriatrii

3.

Koval Š. (Košice):
Miesto sociálnej udalosti v akútnej geriatrii

4.

Beňová K., Novotný R. (Prešov):
Hypertenzné krízy vo vyššom veku

5.

Sninčák M., Pella J. (Košice):
Artériová hypertenzia spôsobená a zhoršená liekmi

6.

Olexa P., Koval Š. (Košice):
Špecifiká akútnych kardiovaskulárnych príhod u seniorov

◗

◗

Prestávka

17:00 – 17:15
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VARIA

17:15 – 18:30

Predsedajúci: doc. MUDr. F. Németh, PhD., prim. MUDr. T. Drobná
1.

Prokop P. (Prešov):
DRG v geriatrii

2.

Pauerová E. (Trnava):
Dôsledky nesprávnej starostlivosti o inkontinentného pacienta
(z grantu spoločnosti Hartmann)

3.

Fedorová K., Masár O. (Bratislava):
Vybrané právne problémy súvisiace so starostlivosťou
o geriatrického pacienta

Štvrtok
24. 5. 2018
BLOK ZAHRANIČNÝCH ÚČASTNÍKOV I.

9:00 – 10:00

Predsedajúci: prof. MUDr. S. Krčméry, CSc., prof. MUDr. Z. Mikeš, DrSc.
1.

Leibach A. (Hungary):
Dilemma of statins in elderly

2.

Wirnsberger C. (Austria):
Acute geriatric care in elderly

3.

Bledowski P. (Poland):
Long-term care in Poland 2018

◗

◗

◗

Prestávka

10:00 – 10:15

SYMPÓZIUM SPOLOČNOSTI PFIZER:
10:15 – 11:45
AKÁ ANTIKOAGULAČNÁ A STATÍNOVÁ
TERAPIA JE VHODNÁ PRE SENIOROV ?
Predsedajúci: prof. MUDr. S. Krčméry, CSc.
1.

Collins R. (Ireland):
Is anticoagulation and statin treatment effective and safe for elderly?
Fit for the Aged Therapy

2.

Hlivák P. (Bratislava):
Používame správne dávky NOAK u geriatrických pacientov s FP?
Margóczy R. (Bratislava):
Špecifiká intenzívnej atorvastatínovej liečby vo vyššom veku

3.

◗

◗

◗

Prestávka

11:45 – 12:00
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PANELOVÁ DISKUSIA:
AKÚTNA KARDIOLÓGIA SENIOROV

12:00 – 13:30

Predsedajúci: doc. MUDr. M. Dúbrava, CSc.
Členovia panelu: (NÚSCCH, Bratislava)
Doc. MUDr. E. Goncalvesová, PhD., MUDr. D. Hladíková
MUDr. M. Luknár, PhD., MUDr. P. Hlivák, PhD.

◗

◗

◗

Obed

SYMPÓZIUM SPOLOČNOSTI MSD:
KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ
O GERIATRICKÉHO PACIENTA

13:30 – 14:15

14:15 – 16:15

Predsedajúci: prof. MUDr. S. Krčméry, CSc.

◗

1.

Dúbrava M. (Bratislava):
Polyfarmácia amplifikuje riziko pádov u seniorov

2.

Hatalová K. (Bratislava):
Prečo sa obávame antikoagulačnej liečby u seniorov:
predsudky versus realita

3.

Olexa P. (Košice):
Súčasná hypolidemická liečba u seniorov

4.

Schroner Z. (Košice):
Možnosti liečby pacienta s DM 2. typu a diabetickou nefropatiou

◗

◗

Prestávka

16:15 – 16:30

SYMPÓZIUM SPOLOČNOSTI
BOEHRINGER INGELHEIM:
16:30 – 18:15
PREČO NEPREDCHÁDZAŤ ASPOŇ TOMU,
ČOMU PREDCHÁDZAŤ VIEME ...
Predsedajúci: Doc. MUDr. M. Dúbrava, CSc.

◗

1.

Hlivák P. (Bratislava):
Staronové poznatky o fibrilácii predsiení

2.

Dúbrava M. (Bratislava):
Komorbidity ako modifikátor manažmentu fibrilácie predsiení u seniorov

3.

Vachulová A. (Bratislava):
Vhodný profil pacienta s fibriláciou predsiení pre liečbu dabigratanom

◗

◗

Prestávka

ČLENSKÁ SCHÔDZA SGGS

18:15 – 18:30

18:30 – 19:30
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Piatok
25. 5. 2018
BLOK ZAHRANIČNÝCH ÚČASTNÍKOV II.
– BLOK PREDNÁŠOK Z ČR

8:30 – 10:00

Predsedajúci: prof. MUDr. S. Krčméry, CSc., doc. MUDr. M. Dúbrava, CSc.

◗

1.

Weber P. Meluzínová H. (Brno)
Hypoglykémie – problém terapie diabetu ve stáří

2.

Holmerová I. (Praha)
Gerontologie v ČR 2018

3.

Kubešová H. (Brno)
Akutní zdravotní komplikace křehkého seniora

4.

Brozman M. (Nitra)
Ako sa má v roku 2018 manažovať ložisková ischémia mozgu u seniorov
(aj na Slovensku)

◗

◗

Prestávka

SYMPÓZIUM SPOLOČNOSTI ABBOTT

◗

◗

◗

Prestávka

PREDNÁŠKA SPOLOČNOSTI CELGENE

10:00 – 10:10

10:10 – 11:10

11:10 – 11:20

11:20 – 11:50

Krčméry S. (Bratislava):
Apremilast - malá molekula v liečbe psoriázy

◗

◗

◗

Obed

GERIATRICKÉ OŠETROVATEĽSTVO

11:50 – 12:20

12:20 – 13:40

Predsedajúci: prim. MUDr. K. Stracová, prim. MUDr. T. Drobná
Čas prednášky – 10 min.
1.

Šarkoziová D., Fabianová Z., Kličová M., Bukovcová Z. (Banská Bystrica):
Geriatrické ošetrovateľstvo versus starostlivosť o seniorov v procese zmien
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2.

Zrubáková K., Kovesdiová A., Moraučíková E. (Ružomberok):
Ošetrovateľská starostlivosť o geriatrického pacienta s dysfágiou

3.

Sopková A., Hricišinová G. (Zvolen):
Hypodermoklýza u seniorov

4.

Lomnická A. (Bojnice):
Prevencia pádov u geriatrických pacientov v súvislosti s platnou legislatívou

5.

Novysedláková M., Zrubáková K. (Ružomberok):
Spánok seniorov

6.

Vavrušová H. ( Ružomberok):
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta v pokročilom štádiu
Alzheimerovej choroby

◗

◗

Prestávka

AKÚTNA GERIATRIA II.

13:40 – 13:50

13:50 – 15:10

Predsedajúci: prof. MUDr. Š. Koval, PhD., doc. MUDr. F. Németh, PhD.

1.

Rajnohová E. (Bratislava):
Dekubit – príčina alebo následok akútneho ochorenia?

2.

Leitmann T. (Bratislava):
Diagnostika a liečba demencií v SR – akútny problém?

3.

Olexa P., Koval Š. (Košice):
Ageizmus a iatrogenicita ako príčina akútnych stavov

4.

Majbová L., Dúbrava M. (Bratislava):
Krvácanie u seniorov

UKONČENIE KONGRESU SGGS

15:10
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PARTNERI
SLOVENSKEJ GERONTOLOGICKEJ A GERIATRICKEJ SPOLOČNOSTI
GENERÁLNI PARTNERI

PFIZER
MERCK SHARP & DOHME
PARTNERI
ABBOTT
AMGEN
BOEHRINGER INGELHEIM
BELLA
CELGENE
DIALMED
FRESENIUS-KABI
HARTMANN
KIMBERLY - CLARK
NUTRICIA
PRO – MED SC.
SANOFI
SCHWABE SLOVAKIA
SERVIER
ZENTIVA
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ORGANIZAČNÉ POKYNY
❑ Miesto a čas konania:

Kongresová sála Hotela PATRIA**** Štrbské Pleso, v dňoch 23.-25. mája 2018.
❖❖❖❖❖❖❖❖

❑ Prihlášky na pasívnu účasť:

Registrácia priamo na mieste je možná 23. 5. 2018 od 12.00 hod.,
24. 5. 2018 od 8.00 – 18.00 hod a 25. 5. 2018 od 8.00 hod.
❖❖❖❖❖❖❖❖

❑ Kongresový poplatok:

Hradia účastníci pri registrácii (členovia SGGS 20,- Euro, nečlenovia 30,- Euro,
zdravotné sestry 10,- Euro, jednodňová registrácia 10,- Euro).
Aktívni účastníci (1. autor), dôchodcovia, študenti bez poplatku.
❖❖❖❖❖❖❖❖

❑ Prihlášky na ubytovanie:

Záväzné prihlášky na ubytovanie posielajte e-mailom na recepcia@hotelpatria.sk,
pri rezervácii je nevyhnutné, aby ste uviedli názov kongresu ako rezervačný kód.
Podrobnejšie telefonické informácie môžete získať priamo v Hoteli PATRIA
na tel. čísle 052/784 89 99.
Cena ubytovania v dvojpoteľovej izbe je 88.- Eur na noc pre dve osoby s raňajkami,
v jednoposteľovej izbe 70.00 Eur na noc pre jednu osobu s raňajkami.
V cene je zahrnuté ubytovanie, raňajky podávané švédskymi stolmi, vstup do bazéna
a parkovné.
Uvedené zmluvné ceny platia pre záväzné rezervácie do 31. 3. 2018
alebo do naplnenia kapacity hotela.
Organizačný výbor upozorňuje, že ubytovacia kapacita hotela je limitovaná
a po jej naplnení nebudú organizátori ďalej ubytovanie zabezpečovať.
Preto Vás prosíme o včasnú rezerváciu Vášho ubytovania.
Informácie o iných možnostiach ubytovania na Štrbskom Plese poskytuje internet.
❖❖❖❖❖❖❖❖

❑ Prihlášky farmaceutických firiem:

Prof. MUDr. S. Krčméry, CSc., tel: 02 – 5788 7361, e-mail: skrcmery@milosrdni.sk
II. klinika geriatrie LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Nám SNP 10, 814 65 Bratislava.

Doc. MUDr. F. Németh, PhD., tel: 051 – 70117 310, e-mail: feronemeth@yahoo.com
Klinika geriatrie, FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, 080 01 Prešov.
❖❖❖❖❖❖❖❖

❑ Certifikáty:

Účasť na kongrese je zaradená do systému postgraduálneho vzdelávania.
Pridelený počet kreditov na aktívnu i pasívnu účasť bude oznámený v dostatočnom predstihu.

logo NOVARTIS

*

AKT IVUJT E SRDCE
AKT IVUJT E ŽIVOT
1,2

PODĽA

TRIEDA 1
DP

†

O R Ú Č ANÍ

O

Zmeňte liečbu svojho
symptomatického pacienta
so SZ REF na ENTRESTO®

• Aktivujte srdce
podporou systému natriuretických
peptidov a súčasnou inhibíciou RAAS5,6
• 20% redukcia relatívneho rizika
KV úmrtí a hospitalizácií z dôvodu
srdcového zlyhávania vs enalapril
(P<0,0001; ARR=4,7%)5‡

SK1803798226

HNEĎ AKO
SPOZORUJETE SYMPTÓMY
SRDCOVÉHO ZLYHÁVANIA,
JE ČAS NA ENTRESTO5

• Výrazné zlepšenie kvality života
vs enalapril, vyhodnotené ako redukcia
zhoršovania symptómov SZ a fyzických
obmedzení (P=0,001)7§

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

ARR=redukcia absolútneho rizika; KV=kardiovaskulárny; SZ=srdcové zlyhávanie; SZ REF=srdcové zlyhávanie
s redukovanou ejekčnou frakciou; RAAS=renín-angiotenzín-aldosterónový systém.
*Základný prínos liečby ENTRESTOM u pacientov so SZ REF sa pripisuje sakubitrilu, ktorý inhibuje neprilyzín - enzým ktorý
degraduje natriuretické peptidy, a zároveň blokáde receptora pre angiotenzín II valsartanom. † Podľa odporúčaní ESC HF 2016
a ACC/AHA/HFSA Guideline Update 2016. ‡ Primárny cieľ štúdie. § Sekundárny cieľ štúdie, ktorý vyhodnocuje zmenu
v symptómoch SZ a fyzických obmedzeniach meraných klinickým skóre Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire.

4

3,

Referencie: 1. Fala L. Entresto (sacubitril/valsartan): first-in-class angiotensin receptor neprilysin inhibitor FDA approved for
patients with heart failure. Am Health Drug Benefits. 2015;8(6):330-334. 2. Volpe M, Carnovali M, Mastromarino V. The natriuretic
peptides system in the pathophysiology of heart failure: from molecular basis to treatment. Clin Sci. 2016;130(2):57-77.
3. Ponikowski P, Voors A, Anker SD, et al. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart
J. 2016;37(27):2129-2200. 4. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2016 ACC/AHA/HFSA focused update on new pharmacological
therapy for heart failure: an update of the 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American
College of Cardiology Foundation American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society
of America [published online ahead of print May 20, 2016]. Circulation. doi:10.1161/CIR.0000000000000435. 5. Súhrn charakteristických vlastností lieku ENTRESTO, posledná revízia textu Október 2017, www.ema.europa.eu. 6. McMurray JJV, Packer M, Desai AS,
et al. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with
chronic systolic heart failure. Eur J Heart Fail. 2013;15(9):1062-1073. 7. McMurray JJV, Packer M, Desai AS, et al. Angiotensin–neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014;371(11):993-1004.

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. Entresto 24 mg/26 mg, Entresto 49 mg/51 mg, Entresto 97 mg/103 mg,
Prezentácia: Filmom obalené tablety obsahujúce 24,3 mg sakubitrilu a 25,7 mg valsartanu, 48,6 mg sakubitrilu a 51,4 mg valsartanu,
alebo 97,2 mg sakubitrilu a 102,8 mg valsartanu (ako komplex sodných solí sakubitrilu a valsartanu). Indikácie: Entresto je indikované
dospelým pacientom na liečbu symptomatického chronického zlyhávania srdca so zníženou ejekčnou frakciou. Dávkovanie a spôsob
podávania: Odporúčaná začiatočná dávka Entresta je jedna tableta 49 mg/51 mg dvakrát denne. Dávka sa má zdvojnásobiť po
2-4 týždňoch na cieľovú dávku jednej tablety 97 mg/103 mg dvakrát denne, podľa toho, ako pacient znáša liečbu. U pacientov, ktorí
v súčasnosti neužívajú inhibítor ACE alebo ARB, alebo užívajú nízke dávky týchto liekov, sa odporúča začiatočná dávka 24 mg/26 mg dvakrát
denne a pomalá titrácia dávky (zdvojnásobenie každé 3-4 týždne). Staršia populácia: Dávka sa má upraviť podľa funkcie obličiek staršieho
pacienta. Porucha funkcie obličiek: Nie je potrebná úprava dávky u pacientov s ľahkou poruchou funkcie obličiek. U pacientov so stredne
ťažkou poruchou funkcie obličiek sa má zvážiť začiatočná dávka 24 mg/26 mg dvakrát denne. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie
obličiek sa má Entresto používať s opatrnosťou a odporúča sa začiatočná dávka 24 mg/26 mg dvakrát denne. Porucha funkcie pečene:
U pacientov s ľahkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky. U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa
má Entresto používať s opatrnosťou a odporúčaná začiatočná dávka u nich je 24 mg/26 mg dvakrát denne. Entresto je kontraindikované
u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene, biliárnou cirhózou alebo cholestázou. Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť Entresta
u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov neboli stanovené. Spôsob podávania: Entresto sa môže podávať s jedlom alebo bez
jedla. Kontraindikácie:  Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.  Súbežné užívanie s inhibítormi ACE.  Údaj
o angioedéme súvisiacom s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE alebo ARB v anamnéze.  Dedičný alebo idiopatický angioedém.
 Súbežné užívanie s liekmi obsahujúcimi aliskiren u pacientov s diabetes mellitus alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek (eGFR
<60 ml/min/1,73 m2).  Ťažká porucha funkcie pečene, biliárna cirhóza a cholestáza.  Druhý a tretí trimester gravidity. Upozornenia/
Varovania: Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): Kombinácia Entresta s inhibítorom ACE je kontraindikovaná pre
zvýšené riziko angioedému. Entresto sa nesmie začať podávať skôr ako 36 hodín od užitia poslednej dávky pri liečbe inhibítorom ACE. Ak
sa liečba Entrestom ukončí, liečba inhibítorom ACE sa nesmie začať skôr ako 36 hodín od poslednej dávky Entresta. Kombinácia Entresta
s priamymi inhibítormi renínu, napr. aliskirenom, sa neodporúča. Kombinácia Entresta s liekmi obsahujúcimi aliskiren je kontraindikovaná
u pacientov s diabetes mellitus alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Entresto sa nemá podávať súbežne s iným liekom obsahujúcim
ARB. Hypotenzia: Liečba sa nemá začať, ak STK nie je ≥100 mmHg. Na začiatku liečby alebo počas titrácie dávky Entresta sa má rutinne
kontrolovať tlak krvi. Ak sa objaví hypotenzia, odporúča sa dočasná titrácia nadol alebo ukončenie podávania Entresta. Má sa uvážiť úprava
dávky diuretík, súbežne užívaných antihypertenzív a liečba iných príčin hypotenzie. Deplécia sodíka a/alebo objemu sa má upraviť pred
začiatkom liečby Entrestom. Porucha funkcie obličiek: U pacientov s ľahkou a stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek je vyššie riziko
vzniku hypotenzie. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sú veľmi obmedzené klinické skúsenosti. Zhoršenie funkcie obličiek:
Užívanie Entresta sa môže spájať so znížením funkcie obličiek. Titrácia nadol sa má zvážiť u pacientov, u ktorých sa vyskytne klinicky významný pokles funkcie obličiek. Hyperkaliémia: Liečba sa nemá začať, ak je koncentrácia draslíka v sére >5,4 mmol/l. Odporúča sa sledovať
koncentráciu draslíka v sére, hlavne u pacientov s rizikovými faktormi, napr. poruchou funkcie obličiek, diabetes mellitus či hypoaldosteronizmom, u pacientov s vysokým príjmom draslíka v strave alebo počas liečby antagonistami mineralokortikoidov. Ak sa u pacientov vyvinie
klinicky závažná hyperkaliémia, odporúča sa úprava dávkovania súbežne užívaných liekov, alebo dočasná titrácia nadol alebo ukončenie
podávania Entresta. Angioedém: Ak sa objaví angioedém, podávanie Entresta sa má okamžite ukončiť a má sa podať vhodná liečba
a zabezpečiť sledovanie až do úplného a trvalého vymiznutia prejavov a príznakov. Liek sa nesmie znovu podať. Pacienti s angioedémom
v anamnéze sa nesledovali. Keďže u nich môže byť vyššie riziko angioedému, odporúča sa opatrnosť, ak sa Entresto používa u takýchto
pacientov. Entresto je kontraindikované u pacientov so známymi údajmi o angioedéme súvisiacom s predchádzajúcou liečbou inhibítorom
ACE alebo ARB v anamnéze, alebo s dedičným alebo idiopatickým angioedémom. Pacienti so stenózou obličkových artérií: U pacientov so
stenózou obličkovej artérie je potrebná opatrnosť a odporúča sa sledovanie funkcie obličiek. Pacienti s funkčnou triedou IV podľa klasifikácie
NYHA: Opatrnosť je potrebná na začiatku liečby Entrestom u týchto pacientov vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti u tejto populácie.
Pacienti s poruchou funkcie pečene: Klinické skúsenosti sú obmedzené u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene. U týchto
pacientov sa môže zvýšiť expozícia a bezpečnosť nie je stanovená, preto sa odporúča opatrnosť. Interakcie: Súbežné používanie je kontraindikované: Súbežné užívanie Entresta a inhibítorov ACE je kontraindikované. Liečba Entrestom sa nesmie začať skôr ako 36 hodín od
užitia poslednej dávky inhibítora ACE. Liečba inhibítorom ACE sa nesmie začať skôr ako 36 hodín od poslednej dávky Entresta. Súbežné
užívanie Entresta a liekov obsahujúcich aliskiren je kontraindikované u pacientov s diabetes mellitus alebo u pacientov s poruchou funkcie
obličiek. Súbežné použitie sa neodporúča: Entresto obsahuje valsartan, preto sa nemá podávať súbežne s iným liekom obsahujúcim ARB.
Interakcie vyžadujúce opatrnosť: Opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní so statínmi, sildenafilom, diuretikami šetriacimi draslík (triamteren, amilorid), antagonistami mineralokortikoidov (napr. spironolaktón, eplerenón), doplnkami draslíka, náhradami soli obsahujúcimi draslík,
nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID) vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2 (COX-2), lítiom, inhibítormi OATP1B1,
OATP1B3, OAT3 (napr. rifampicín, cyklosporín), OAT1 (napr. tenofovir, cidofovir) alebo MRP2 (napr. ritonavir) a metformínom (pozri súhrn
charakteristických vlastností lieku). Fertilita, gravidita a laktácia: Nie sú dostupné žiadne údaje o účinku Entresta na fertilitu ľudí. Použitie
Entresta sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity a je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity. Keď sa diagnostikuje gravidita, liečba Entrestom sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba. Nie je známe, či sa Entresto
vylučuje do ľudského mlieka. Pre možné riziko nežiaducich reakcií u dojčených novorodencov/dojčiat sa používanie Entresta neodporúča
počas dojčenia. Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie počas liečby Entrestom boli hypotenzia, hyperkaliémia
a porucha funkcie obličiek. U pacientov liečených Entrestom sa zaznamenal angioedém. Úplný zoznam nežiaducich reakcií, ako aj popis
vybraných nežiaducich reakcií je uvedený v súhrne charakteristických vlastností lieku. Balenie: 14, 20, 28, 56, 168 alebo 196 filmom
obalených tabliet. Registračné čísla: EU/1/15/1058/001-017 Dátum poslednej revízie: Október 2017 Poznámka: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na adrese:
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ÚČINNOSŤ ALEBO BEZPEČNOSŤ?

Zvoľte ELIQUIS pre oboje - účinnosť aj bezpečnosť

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety, Eliquis 5,0 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 2,5 mg alebo 5 mg apixabanu. Charakteristika: Apixaban je
silný, perorálny, reverzibilný, priamy a vysoko selektívny inhibítor faktora Xa. Farmakoterapeutická
skupina: Antitrombotiká, priamy inhibítor faktora Xa, ATC kód: B01AF02. Indikácie: Prevencia venóznych tromboembolických príhod (VTE) u dospelých pacientov, ktorí absolvovali elektívny chirurgický výkon
na nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbu*. Prevencia mozgovej príhody a systémovej embólie
u dospelých pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF) s jedným alebo viacerými rizikovými
faktormi, ako napríklad prekonaná cievna mozgová príhoda alebo tranzitórny ischemický atak (TIA); vek
≥ 75 rokov; hypertenzia, diabetes mellitus; symptomatické srdcové zlyhanie (NYHA trieda ≥ II). Liečba
hlbokej venóznej trombózy (DVT) a pľúcnej embólie (PE) a prevencia rekurentnej DVT a PE u dospelých.
Dávkovanie: Prevencia VTE (VTEp): 2,5 mg apixabanu dvakrát denne perorálne, dĺžka liečby 32 až 38 dní
po náhrade bedrového kĺbu a 10 až 14 dní po náhrade kolenného kĺbu. Prevencia mozgovej príhody a systémovej embólie u pacientov s NVAF: odporúčaná dávka apixabanu je 5 mg dvakrát denne perorálne. Zníženie
dávky: u pacientov s NVAF a s minimálne dvoma nasledujúcimi charakteristikami: vek ≥ 80 rokov, telesná
hmotnosť ≤ 60 kg alebo sérový kreatinín ≥ 1,5 mg/dl (133 mikromol/l) je odporúčaná dávka apixabanu
2,5 mg užívaná perorálne dvakrát denne. Pacienti s klírensom kreatinínu 15-29 ml/min majú dostať dávku
apixabanu 2,5 mg dvakrát denne, a liečba sa má používať s opatrnosťou. Liečba má pokračovať dlhodobo.
U pacientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min alebo u dialyzovaných pacientov sa apixaban neodporúča. Liečba DVT, liečba PE a prevencia rekurentnej DVT a PE (VTEt): odporúčaná dávka apixabanu na liečbu
akútnej DVT a liečbu PE je 10 mg užívaných perorálne dvakrát denne počas prvých 7 dní, po ktorých nasleduje 5 mg užívaných perorálne dvakrát denne, minimálne 3 mesiace. Odporúčaná dávka apixabanu
na prevenciu rekurentnej DVT a PE je 2,5 mg užívaných perorálne dvakrát denne. Ak sa indikuje na prevenciu rekurentnej DVT a PE, dávka 2,5 mg dvakrát denne sa má začať podávať po ukončení 6-mesačnej
liečby apixabanom dávkou 5 mg dvakrát denne alebo iným antikoagulantom. Zmena liečby z parenterálnych antikoagulancií na Eliquis (a naopak) sa môže uskutočniť pri ďalšej plánovanej dávke. Zmena liečby
antagonistom vitamínu K (VKA) na Eliquis: Pri zmene liečby z antagonistu vitamínu K (VKA) na Eliquis sa
má prerušiť liečba warfarínom alebo iná liečba VKA a liečba Eliquisom sa má začať vtedy, keď je medzinárodný normalizovaný index (INR) < 2. Zmena liečby z Eliquisu na liečbu VKA: Pri zmene liečby z Eliquisu
na liečbu VKA sa má pokračovať v podávaní Eliquisu minimálne 2 dni po začatí liečby VKA. Po 2 dňoch
súčasného podávania Eliquisu s liečbou VKA, sa má vyšetriť INR pred ďalšou plánovanou dávkou Eliquisu.
Súčasné podávanie Eliquisu a liečby VKA má pokračovať, pokiaľ sa nedosiahne hodnota INR ≥ 2. Kardioverzia (NVAF): Pacienti môžu apixaban užívať aj počas kardioverzie. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo
alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Klinicky významné aktívne krvácanie. Ochorenie pečene spojené
s koagulopatiou a klinicky významným rizikom krvácania. Lézia alebo ochorenie s významným rizikom
závažného krvácania ako je súčasná alebo nedávna gastrointestinálna ulcerácia, prítomnosť malígnych

novotvarov s vysokým rizikom krvácania, nedávne poranenie mozgu alebo chrbtice, nedávny chirurgický
zákrok na mozgu, mieche alebo očiach, nedávna intrakraniálna hemorágia, známe alebo suspektné ezofagálne varixy, artériovenózne malformácie, vaskulárne aneuryzmy alebo významné intraspinálne alebo
intracerebrálne vaskulárne abnormality. Súbežná liečba s akoukoľvek inou antikoagulačnou látkou, napr.
nefrakcionovaným heparínom, s heparínmi s nízkou molekulárnou hmotnosťou, derivátmi heparínu,
perorálnymi antikoagulanciami (warfarín, rivaroxaban, dabigatran atď.) s výnimkou okolností prechodu
liečby na apixaban alebo z apixabanu, alebo keď sa UFH podáva v dávkach potrebných na udržanie permanentného centrálneho žilového alebo arteriálneho katétra. Osobitné upozornenia: Riziko krvácania:
pri podávaní Eliquisu je potrebné pacientov pozorne sledovať pre príznaky krvácania. V prípadoch, kde je
zvýšené riziko krvácania sa odporúča opatrnosť. Ak sa objaví závažné krvácanie, podávanie Eliquisu sa má
prerušiť. Liečba apixabanom nevyžaduje pravidelné monitorovanie expozície. Z dôvodu zvýšeného rizika
krvácania je súbežná liečba inými antikoagulanciami kontraindikovaná. Súbežné používanie Eliquisu
s protidoštičkovými liečivami zvyšuje riziko krvácania. Opatrnosť je nutná, ak sú pacienti súbežne liečení
nesteroidnými antiflogistikami (NSAIDs), vrátane kyseliny acetylsalicylovej. Hemodialýza nie je účinný prostriedok pri liečbe predávkovania apixabanom. Použitie Eliquisu sa neodporúča u pacientov s protetickými
srdcovými chlopňami. Interakcie: Použitie Eliquisu sa neodporúča u pacientov, ktorým sa súbežne podáva
systémová liečba silnými inhibítormi CYP3A4 a Pgp, ako azolové antimykotiká a inhibítory HIV proteáz.
Súbežné používanie apixabanu so silnými induktormi CYP3A4 a P-gp môže viesť k zníženiu plazmatických
koncentrácií apixabanu, nevyžaduje sa úprava dávky apixabanu, avšak tieto lieky sa majú podávať s opatrnosťou. Antikoagulanciá, inhibítory agregácie trombocytov a NSAIDs: z dôvodu zvýšeného rizika krvácania
je súbežná liečba inými antikoagulanciami kontraindikovaná. Po kombinovanom podaní enoxaparínu
(v jednorazovej dávke 40 mg) s apixabanom (v jednorazovej dávke 5 mg) sa pozoroval aditívny účinok
na aktivitu antifaktora Xa. Látky spájané s ťažkým krvácaním sa neodporúčajú užívať súbežne s Eliquisom:
trombolytiká, antagonisty receptora GPIIb/IIIa, tienopyridíny (napr. klopidogrel), dipyridamol, dextrán
a sulfinpyrazón. Gravidita a laktácia: Neodporúča sa užívať apixaban počas gravidity. Nežiaduce účinky: časté: anémia, epistaxa, kontúzia, hematúria, hematóm, krvácanie do oka, nauzea, rektálne, gingiválne
a gastrointestinálne krvácanie. Uchovávanie: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred podaním lieku sa zoznámte s úplným znením
Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC). Dátum aktualizácie skrátenej informácie o lieku:
Január 2016. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb
House, Uxbridge Business Park, Sanderson Road,Uxbridge, Middlesex UB8 1DH, Veľká Británia. Miestne
zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii: PFIZER Luxembourg SARL, o.z., tel.: +42123355 5500.
Upravené podľa SPC schváleného agentúrou EMA: 16. február 2017.
*týka sa iba Eliquisu 2,5 mg
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Eliquis je jediný inhibítor faktora Xa, ktorý u pacientov
s NVAF preukázal oboje:
• Superioritu v redukcii CMP/ SE vs. warfarín1
• Superioritu v redukcii závažného krvácania vs. warfarín1

Literatúra: 1. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992.
NVAF = nevalvulárna atriálna fibrilácia
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