12. KONFERENCE
Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP
ve spolupráci se Sekcí ambulantních gynekologů
ČGPS ČLS JEP a SSG ČR
OREA HOTEL PYRAMIDA, PRAHA
29. 11.–1. 12. 2019
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Generální partner

Hlavní partneři

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ:

Adamed Czech Republic s.r.o.
AeskuLab k.s.
Aesthe-Med s.r.o.
AMIREX Medical s.r.o.
ARDEZ Pharma, spol. s.r.o.
AURA Medical s.r.o
AXONIA, a.s.
Bioptická laboratoř s.r.o.
BIOVIT IMPEX CO. ČR, s.r.o.
BP Healthcare s.r.o.
BTL zdravotnická technika, a.s.
CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.
DYNEX TECHNOLOGIES spol. s.r.o.
Electric Medical Service s.r.o.
Egis Praha spol. s.r.o.
EXELTIS Czech, s.r.o.
Gedeon Richter Maerketing ČR., s.r.o.
GHC Genettics s.r.o.
HEATON
LAB MARK a.s.
Maxdorf s.r.o.
MEDAX Systems s.r.o.
MEDIBAY s.r.o.
MEDICI-H s.r.o.
MEDPLUS s.r.o.
MeWAdia s.r.o.
NIMOTECH, s.r.o.
Orion Diagnostica
QUINTESENCE s.r.o.
ROUGIER s.r.o.
RQL s.r.o.
S&D Pharma CZ, spol. s.r.o.

PREZIDENT KONFERENCE:

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

PŘEDSEDA VĚDECKÉ RADY:

MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.

VĚDECKÁ RADA:

MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc., doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.,
as. MUDr. Anna Havránková, prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.,
MUDr. Tomáš Malík, MUDr. Michal Mihula,
doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc., MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.,
MUDr. Petr Sudek, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.,
as. MUDr. Anna Havránková, MUDr. Tomáš Malík,
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

Akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16 a je zapsána v Systému celoživotního vzdělávání lékařů.
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ODBORNÝ PROGRAM
PÁTEK 29. 11. 2019
XXXIV. KAŇKŮV PRAŽSKÝ ONKOLOGICKÝ DEN
GYNEKOLOGŮ POŘÁDANÝ VE SPOLUPRÁCI
S GYNEKOLOGICKO-PORODNICKOU KLINIKOU
3. LF UK A FN KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
Koordinátoři
Kaňkova dne:

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

9.00–9.10

ZAHÁJENÍ K AŇKOVA DNE
Slovo koordinátorů Lukáše Roba a Bohuslava Svobody,
úvod do problematiky konference.
Slovo předsedy ČGPS ČLS JEP Vladimíra Dvořáka.

Předsedající:
Místo konání:

Lukáš Rob, Bohuslav Svoboda (Praha)
Kongresový sál – přízemí
GYNEKOLOGICKÉ ZHOUBNÉ NÁDORY A FOLLOW UP
– spolupráce onkogynekologických center a registrujících
gynekologů při dispenzarizaci onkogynekologických klientek

9.10

Lukáš Rob (Praha)
Zásady strategie z pohledu onkogynekologického centra / 5 min.
Aleš Skřivánek (Olomouc), Jan Nový (Plzeň)
Zásady strategie spolupráce z pohledu registrujícího gynekologa / 5 min.

9.20–10.40

ZHOUBNÉ NÁDORY DĚLOŽNÍHO HRDLA – MANAGEMENT A KOMPLIK ACE
Michael Halaška (Praha)
Současný terapeutický management časná stadia – „komplikace“ / 20 min.
Follow up – strategie spolupráce / 5 min.
Lukáš Rob (Praha)
Současný terapeutický management fertilitu zachovávajících operací / 15 min.
Follow up – strategie spolupráce / 5 min.
Martina Kubecová (Praha)
Současný terapeutický management pokročilých stadií – „komplikace radioterapie” / 15 min.
Follow up – strategie spolupráce / 5 min.
Panelová diskuze / 15 min.
Lukáš Rob, Bohuslav Svoboda, Michael Halaška, Aleš Skřivánek, Jan Nový

10.40–11.00

PŘESTÁVK A – COFFEE BREAK – 1. PATRO, PŘÍZEMÍ, SÁL MOON

11.00–12.00

ZHOUBNÉ NÁDORY DĚLOŽNÍHO HRDLA – MANAGEMENT A KOMPLIK ACE
Michael Halaška (Praha)
Současný terapeutický management endometria „komplikace“ / 15 min.
3
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Klaudia Regináčová (Praha)
Adjuvantní radioterapie karcinomů endometria „komplikace“ / 10 min.
Michael Halaška (Praha)
Follow up – strategie spolupráce / 5 min.
Michael Halaška (Praha)
Současný terapeutický management sarkomů těla děložního / 5 min.
Follow up – strategie spolupráce / 5 min.
Panelová diskuze / 15 min.
Lukáš Rob, Bohuslav Svoboda, Michael Halaška, Aleš Skřivánek, Jan Nový
12.00–13.00

PŘESTÁVK A – OBĚD – RESTAURACE BOHEMIA V 1. PATŘE

13.00–13.40

ZHOUBNÉ NÁDORY VULV Y – MANAGEMENT A KOMPLIK ACE
Tomáš Pichlík (Praha)
Současný terapeutický management – „komplikace“ / 20 min.
Follow up – strategie spolupráce / 5 min.
Panelová diskuze / 15 min.
Lukáš Rob, Helena Robová, Martina Kubecová, Aleš Skřivánek, Jan Nový

13.40–15.00

ZHOUBNÉ NÁDORY OVARIA – MANAGEMENT A KOMPLIK ACE
Helena Robová (Praha)
Současný terapeutický management epiteliálních zhoubných
nádorů tubo-ovariálních / 20 min.
Klaudia Regináčová (Praha)
Chemoterapie a management komplikací v průběhu léčby a dispenzarizace / 15 min.
Helena Robová (Praha)
Follow up – strategie spolupráce / 5 min.
Helena Robová (Praha)
Fertilitu zachovávající operace u ovariálních borderline a ZN ovarií / 15 min.
Follow up – strategie spolupráce / 5 min.
Panelová diskuze / 20 min.
Lukáš Rob, Helena Robová, Martina Kubecová, Aleš Skřivánek, Jan Nový

15.00–15.35

GESTAČNÍ TROFOBLASTICK Á NEMOC – MANAGEMENT A KOMPLIK ACE
Lukáš Rob (Praha)
Molární těhotenství / 10 min.
Follow up – strategie spolupráce / 5 min.
Lukáš Rob (Praha)
Maligní formy GTN / 10 min.
Follow up – strategie spolupráce / 5 min.
Panelová diskuze / 5 min.
Lukáš Rob, Helena Robová, Martina Kubecová, Aleš Skřivánek, Jan Nový

16.30

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SSG ČR
POUZE PRO ČLENY SSG ČR!
4
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SOBOTA 30. 11. 2019
9.00–12.30
Předsedající:
Místo konání:

DOPOLEDNÍ BLOK
Vladimír Dvořák, Jiří Ondruš
Kongresový sál – přízemí
Vladimír Dvořák, Ladislav Dušek, Ondřej Májek (Brno, Praha)
Výsledky screeningu karcinomu hrdla děložního v ČR / 25 min.
Diskuse
Giovanni Miniello (Bari, Italy)
Deductive Colposcopy in Cervico-Vaginal Infections / 25 min.
Diskuse
Jiří Ondruš (Ostrava)
Est modus in rebus - jak dále ve screeningu ca. děložního hrdla v ČR / 30 min.
Diskuse
Vladimír Dvořák jr., Jiří Ondruš (Olomouc, Ostrava)
High grade cervikální léze u žen s negativní HPV DNA testací
– možná rizika změny screeningového testu či intervalu / 10 min.
Diskuse
Michal Mihula (Ostrava)
Kazuistiky nejen z ambulance onkogynekologické prevence / 20 min.
Diskuse
Jozef Jendrušák (Banská Bystrica)
Je očkovanie proti HPV naozaj bezpečné? / 15 min.
Diskuse
Radovan Turyna
Mikro CT analýza konizátů a kontrola kvality v kolposkopii / 20 min.
Diskuse

11.35–12.30

SYMPOSIUM HPV COLLEGE, VE SPOLUPRÁCI S MSD
“Eradikace karcinomu děložního hrdla v ČR - utopie nebo realita?”
Vladimír Dvořák (Brno)
Prevence karcinomu děložního hrdla u nás a ve světě
– současný stav a perspektivy / 30 min.
Diskuse
Vít Weinberger (Brno)
Staging a operační léčba karcinomu děložního hrdla / 30 min.
Diskuse

12.30–14.00

PŘESTÁVK A – OBĚD – RESTAURACE BOHEMIA V 1. PATŘE

5
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14.00–16.05
Předsedající:
Místo konání:

ODPOLEDNÍ BLOK
Aleš Skřivánek, Tomáš Malík, Vladimír Dvořák (Olomouc, Vsetín, Brno)
Kongresový sál – přízemí
Borek Sehnal (Praha)
Reálná data o signigikantním snížení incidence CIN v regionech
s plošnou HPV vakcinací / 10 min.
Diskuse
Aleš Skřivánek, Vladimír Dvořák, O. Ngo (Olomouc, Brno, Praha)
EU.TOPIA: představení projektu / 10 min.
Diskuse
Vladimír Dvořák (Brno)
Kontrola kvality center kolposkopické expertízy. Je čas začít? / 10 min.
Diskuse
Simona Kubíčková, Vladimír Dvořák, Markéta Trnková, Vladimír Dvořák jr.
(Brno, Praha, Olomouc)
Vyhodnocení integrace HPV do lidského genomu – možný nový biomarker
závažnosti a klinického významu cervikálních lézí – nová data / 10 min.
Diskuse
Tomáš Pichlík (Praha)
Screening HPV a jak dál? / 15 min.
Diskuse
Aleš Skřivánek (Olomouc)
Deflagyn – nová naděje pro pacientky, čekající na kontrolní vyšetření.
Výsledky studie SAM:001 / 15 min.
Diskuse
Jan Krejsek (Hradec Králové)
Lokální a systémová odpověď na infekci papilomaviry, víceúrovňová
strategie obranného zánětu / 15 min.
Diskuse
Bořek Sehnal (Praha)
Možnosti konzervativního postupu u těžké dlaždicobuněční cervikální léze / 10 min.
Diskuse
Kateřina Maxová (Praha)
Vulvovaginální atrofie / 10 min.
Diskuse
Hana Jaworek (Olomouc)
Infekce lidskými papilomaviry u mužů / 10 min.
Diskuse
Monika Džundová (Praha)
Porovnání prevalence cervikální, anální a orální HPV infekce u žen
s a bez těžké cervikální léze / 10 min.
Diskuse

20.00–1.00

GALAVEČER
V průběhu večera vystoupí kapela ARTUR.
Občerstvení je zajištěno formou rautu.
Vstup na základě vstupenky.

6
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NEDĚLE 1. 12. 2019
9.00-11.00
Předsedající:
Místo konání:

DOPOLEDNÍ BLOK
Vladimír Dvořák, Jiří Ondruš
Kongresový sál – přízemí

Marian Hajdúch, Vladimíra Koudeláková, Hana Jaworek,
Peter Vanek (Olomouc)
Rakovina děložního hrdla: PREvence prostřednictvím
samoodběru a vyšetření přítomnosti lidského papilomaviru
(projekt KOPRETINA). / 15 min.
Diskuse
Iva Kinkorová Luňáčková (Plzeň)
Využití imunohistochemického markeru p16 při hodnocení
prekanceróz děložního hrdla / 15 min
Diskuse
PANEL:

Radovan Turyna, Vladimír Dvořák, Lukáš Rob, Jiří Ondruš,
Marek Pluta, Aleš Skřivánek, Tomáš Malík, Markéta Trnková,
Jaroslava Dušková / 90 min

• MANAGEMENT ABNORMÁLNÍCH V ÝSLEDKŮ SCREENINGU
K ARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA
• PŘÍPRAVA NOVÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO MANAGEMENT ABORMÁLNÍCH
V ÝSLEDKŮ CYTOLOGIE, SPRÁVNOU KOLPOSKOPICKOU PRA XI A JEJÍ AUDIT
11.00

Závěr konference

7
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
DATUM KONÁNÍ:

29. 11.–1. 12. 2019

MÍSTO KONÁNÍ:

OREA Hotel Pyramida****, Bělohorská 24, Praha 6, www.hotelpyramida.cz

PŘEDNÁŠKOVÉ PROSTORY:

Kongresový sál

REGISTRACE:

28. 11. 2019
29. 11. 2019
30. 11. 2019
1. 12 . 2 019

1. patro hotelu Pyramida od 17.00–21.00
1. patro hotelu Pyramida od 7.30–18.30
1. patro hotelu Pyramida od 8.00–16.00
1. patro hotelu Pyramida od 8.45–10.00

Při registraci obdrží každý účastník certifikát, jmenovku, odborný program a aktuální informace.

BAREVNÉ OZNAČENÍ JMENOVEK
LÉKAŘ

LÉKAŘ – JEDNODENNÍ VSTUP

PORODNÍ ASISTENTKA

HOST

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
VYSTAVOVATEL

VYSTAVOVATEL

JEDNACÍ JAZYK
Čeština, slovenština, angličtina – bez simultánního překladu.

AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA
Dataprojekce z PC.

V ÝSTAVA
V rámci konference bude probíhat v přiléhajících prostorách Kongresové haly expozice farmaceutických
firem, zdravotnické techniky a odborné literatury.
NOVĚ byl výstavní prostor rozšířen o výstavní sál MOON, který navazuje na foyer hlavního přednáškové sálu.

UBYTOVÁNÍ OREA HOTEL PYRAMIDA
Je zajištěno dle přihlášek účastníků.
Check-in:
od
14.00 hod.
Check-out:
do
11.00 hod.
Snídaně:
6.30–10.30 hod.
Ukončení pobytu oznamte laskavě v recepci hotelu.

PARKOVÁNÍ OREA HOTEL PYRAMIDA
Možnost parkovat na hlídaném hotelovém parkovišti.
Cena parkovného činí 400 Kč/auto/den.

OBČERSTVENÍ
V pátek 29.11.2019 a v sobotu 30.11.2019 bude coffee break podáván v přízemí ve výstavním sále MOON
(u Kongresového sálu) a v 1. patře hotelu Pyramida (u Registrace účastníků).
Pátek 29. 11. 2019
Coffee break 10.40-11.10
Sobota 30. 11. 2019
Coffee break 10.30-11.00

Občerstvení je zahrnuto v ceně registračního poplatku.
OBĚDY
Nabízíme možnost zakoupit si na pátek 29. 11. 2019 a sobotu 30. 11. 2019 obědové menu v ceně
350 Kč/menu. Obědy je možné zakoupit při registraci. Budou podávány v restauraci Bohemia
v 1. patře od 11.30 do 14.30. V opačném případě si každý účastník zajistí stravování individuálně.

GALAVEČER
Bude se konat v Kongresovém sále v sobotu 30. 11. 2019 od 20.00–1.00 hod.
Vystoupí kapela ARTUR. Občerstvení je zajištěno formou rautu.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc
T: +420 724 277 964, +420 720 998 678
F: +420 585 234 444
E: info@g-agency.eu
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POZNÁMKY
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POMOZTE JE CHRÁNIT PŘED RAKOVINOU
A ONEMOCNĚNÍMI ZPŮSOBENÝMI HPV
10
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Zkrácená informace o přípravku
Gardasil® 9 injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, 9valentní očkovací látka proti lidskému papilomaviru (rekombinantní, adsorbovaná)
Složení: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje přibližně: Papillomaviri humani typus 6 proteinum L1 – 30 μg, Papillomaviri humani typus 11 proteinum L1 – 40 μg,
Papillomaviri humani typus 16 proteinum L1 – 60 μg, Papillomaviri humani typus 18 proteinum L1 – 40 μg, Papillomaviri humani typus 31 proteinum L1 –
20 μg, Papillomaviri humani typus 33 proteinum L1 – 20 μg, Papillomaviri humani typus 45 proteinum L1 – 20 μg, Papillomaviri humani typus 52 proteinum
L1 – 20 μg, Papillomaviri humani typus 58 proteinum L1 – 20 μg. Amorfní aluminium-hydroxyfosfát-sulfát jako adjuvans (0,5 mg Al). Indikace: Aktivní imunizaci jedinců ve věku od 9 let proti následujícím HPV onemocněním: premaligní léze a cervikální, vulvální, vaginální a anální karcinomy způsobené HPV typy
obsaženými v očkovací látce; genitální bradavice (Condyloma acuminata) způsobené speciﬁckými HPV typy. Dávkování a způsob podání: Jedinci ve věku
9 až 14 let včetně v době podání první injekce: Přípravek Gardasil 9 lze podat podle dvoudávkového schématu (0, 6–12 měsíců). Druhá dávka se má podat 5 až
13 měsíců po první dávce. Pokud je druhá dávka podána dříve než 5 měsíců po první dávce, vždy se má podat třetí dávka. Přípravek Gardasil 9 lze podat podle
třídávkového schématu (0, 2, 6 měsíců). Druhá dávka se má podat nejméně jeden měsíc po první dávce a třetí dávka se má podat nejméně 3 měsíce po druhé
dávce. Všechny tři dávky mají být podány v průběhu jednoho roku. Jedinci ve věku 15 let a starší v době podání první injekce: Přípravek Gardasil 9 se má podat podle třídávkového schématu (0, 2, 6 měsíců). Druhá dávka se má podat nejméně jeden měsíc po první dávce a třetí dávka se má podat nejméně 3 měsíce po druhé
dávce. Všechny tři dávky mají být podány v průběhu jednoho roku. Doporučuje se, aby jedinci, kteří dostanou jako 1. dávku přípravek Gardasil 9, dokončili 3dávkové očkovací schéma přípravkem Gardasil 9. Potřeba posilovací dávky nebyla stanovena. Jedinci dříve očkovaní v 3dávkovém schématu kvadrivalentní očkovací
látkou proti HPV typům 6, 11, 16 a 18 mohou dostat 3 dávky přípravku Gardasil 9. Bezpečnost a účinnost přípravku Gardasil 9 u žen ve věku 27 let a více nebyla
studována. Očkovací látku je nutno aplikovat intramuskulární injekcí (preferuje se oblast deltového svalu horní paže nebo horní anterolaterální oblast stehna).
Očkovací látka nesmí být smíchána s žádnou jinou očkovací látkou ani roztokem v jedné injekční stříkačce. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky
nebo na kteroukoli pomocnou látku. Jedinci s hypersenzitivní reakcí po předchozí aplikaci přípravku Gardasil 9 nebo Gardasil/Silgard nesmí dostat přípravek
Gardasil 9. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Musí být k dispozici odpovídající lékařská péče a dohled pro případ vzácných anafylaktických
reakcí po podání očkovací látky. Zejména u dospívajících může v důsledku psychogenní reakce na vpich jehly dojít po jakémkoli očkování, nebo dokonce i před
ním, k synkopě (mdlobám), někdy doprovázené pádem. Očkovaní jedinci mají být sledováni přibližně 15 minut po podání očkovací látky. U jedinců s akutním
závažným febrilním onemocněním je třeba očkování odložit. Stejně jako u jakékoli očkovací látky nemusí očkování přípravkem Gardasil 9 zajistit ochranu všem
očkovaným. Očkovací látka chrání pouze proti onemocněním, která jsou způsobená typy HPV, na které je očkovací látka zaměřena. Přípravek Gardasil 9 nezabrání lézím způsobeným typem HPV obsaženým v očkovací látce u jedinců již inﬁkovaných tímto HPV typem v době očkování. Nejsou k dispozici žádné údaje
ohledně použití přípravku Gardasil 9 u jedinců s poruchou imunitní odpovědi. Jedinci s poruchou imunitní odpovědi v důsledku užívání účinné imunosupresivní
léčby, genetické poruchy, infekce virem lidské imunodeﬁcience (HIV) nebo dalších příčin nemusí na očkovací látku reagovat. U jedinců s trombocytopenií nebo
jakoukoli jinou poruchou srážlivosti musí být tato očkovací látka aplikována s opatrností kvůli možnému krvácení po intramuskulární aplikaci. Nejsou k dispozici
žádné údaje týkající se bezpečnosti, imunogenity nebo účinnosti, které by podpořily zaměnitelnost přípravku Gardasil 9 s bivalentní nebo kvadrivalentní očkovací látkou proti HPV. Interakce: Bezpečnost a imunogenita u jedinců, kteří dostali imunoglobuliny nebo krevní deriváty v průběhu 3 měsíců před očkováním
nebyla v klinických studiích hodnocena. Použití s dalšími očkovacími látkami: Gardasil 9 může být podán současně s kombinovanou posilovací (booster) očkovací
látkou obsahující diftérii (d) a tetanus (T) buď s pertusí [acelulární komponenta] (ap) a/nebo s poliomyelitis [inaktivovaná] (IPV) (očkovací látky dTap, dT-IPV,
dTap-IPV). Fertilita, těhotenství a kojení: Použití přípravku Gardasil 9 není doporučeno v průběhu těhotenství. Očkování musí být odloženo až po ukončení těhotenství. Přípravek Gardasil 9 lze během kojení aplikovat. Nežádoucí účinky: Nejčastějšími nežádoucími účinky pozorovanými po aplikaci přípravku
Gardasil 9 byly reakce v místě aplikace injekce (84,8 % očkovaných jedinců v průběhu 5 dnů po některé z očkovacích návštěv) a bolest hlavy (13,2 % očkovaných
jedinců v průběhu 15 dnů následujících po některé z očkovacích návštěv). Pro více informací ohledně nežádoucích účinků si pozorně přečtěte plné znění SPC
přípravku. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku ve vnější krabičce, aby byl
přípravek chráněn před světlem. Přípravek Gardasil 9 musí být po vyjmutí z lednice podán, co nejdříve je to možné. Stabilitní údaje naznačují, že složky očkovací
látky jsou stabilní po dobu 72 hodin, pokud jsou uchovávány při teplotách od 8 °C do 25 °C nebo od 0 °C do 2 °C. Po uplynutí této doby musí být přípravek
Gardasil 9 použit nebo zlikvidován. Tyto informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky v případě dočasného teplotního výkyvu. Léková forma:
Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Čirá tekutina s bílou sraženinou. Držitel rozhodnutí o registraci: MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès,
69007 Lyon, Francie. Registrační číslo: EU/1/15/1007/001–004. Datum revize textu: 1. 4. 2019.
Pro kohortu dívek a chlapců od dovršeného 13. do dovršeného 14. roku částečně hrazeno z prostředků veřejného
zdravotního pojištění. Pro ostatní pacientky a pacienty není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Přípravek je vázán na lékařský předpis. Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, s úplným souhrnem
údajů o přípravku.

© Copyright Merck Sharp & Dohme s.r.o., 2019. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika
Tel.: +420 233 010 111, e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com, www.msd.cz
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MÁM RÁDA RUTINU SVÝCH

VŠEDNÍCH DNŮ,

S VÝJIMKOU

ANTIKONCEPCE
PO VYJMUTÍ SE FERTILITA
NAVRACÍ K NORMÁLU1

5letý Pearlův index1*

NÍZKÁ DENNÍ
DÁVKA LNG1

VHODNÉ PRO ŽENY, KTERÉ JEŠTĚ
NERODILY, I KTERÉ JIŽ RODILY1

PP-KYL-CZ-0035-1

0.29

BEZ OBSAHU
ESTROGENŮ1

* Pearlův index v prvním roce: 0,16 (95% CI 0,02–0,58). 5letý Pearlův index: 0,29
(95% CI 0,16-0,50). Četnost selhání byla přibližně 0,2 % za rok. Kumulativní četnost
selhání byla přibližně 1,4 % za 5 let.
obsažená v 5letém IUS

nežádoucí účinky užívání hormonální antikoncepce. Deprese může být těžká a je známým
rizikovým faktorem sebevražedného chování a sebevražd. Ženám je třeba doporučit,
aby se v případě změn nálady a příznaků deprese obrátily na svého lékaře, a to včetně
období krátce po zahájení léčby.* Fertilita, těhotenství a kojení: Použití přípravku
Kyleena neovlivňuje současnou ani budoucí fertilitu. Po vyjmutí IUS se ženská fertilita
vrací k normálu. U těhotných žen je zavádění přípravku Kyleena kontraindikováno.
Zkrácené informace o léčivém přípravku Kyleena™
Název přípravku: Kyleena. Léková forma: Intrauterinní inzert. Složení: Levonorgestrelum Obecně se jeví, že v případě, kdy je 6 týdnů po porodu použita metoda pouze na bázi
19,5 mg v 1 intrauterinním inzertu. Indikace: Kontracepce po dobu až 5 let. Dávkování progestogenu, není zde žádné negativní ovlivnění růstu nebo vývoje dítěte. Nitroděložní
a způsob podání: Přípravek Kyleena je zaváděn do děložní dutiny a je účinný až po dobu systém, který uvolňuje levonorgestrel, neovlivňuje ani kvantitu ani kvalitu mateřského
5 let. Přípravek Kyleena může být od ostatních intrauterinních systémů odlišen, protože mléka. Interakce: Metabolismus levonorgestrelu může být zvýšen současným užíváním
obsahuje stříbrný kroužek, který je viditelný na ultrazvuku, a modře zbarvená vlákna pro léků, které indukují mikrosomální enzymy, např. fenytoin, barbituráty, primidon, karbamavyjmutí. T-tělo přípravku Kyleena obsahuje síran barnatý, který umožňuje jeho zobrazení zepin, rifampicin, oxakarbazepin, topiramát, felbamát, griseofulvin a přípravky obsahující
při rentgenovém vyšetření. Přípravek Kyleena se zavádí do děložní dutiny během 7 dnů třezalku tečkovanou. Pokud jsou podávány s pohlavními hormony, mnohé HIV / HCV
od počátku menstruace. Přípravek Kyleena může být vyměněn za nový systém kdykoli proteázové inhibitory a nenukleozidové inhibitory reverzní transkriptázy mohou zvýšit
během cyklu. Přípravek Kyleena také může být zaveden kdykoli po potratu v prvním nebo snížit plazmatickou koncentraci progestinu. Silné a středně silné inhibitory CYP3A4
trimestru. Po porodu je nutno odložit zavedení až po kompletní involuci dělohy, vždy jako jsou azolová antimykotika (např. ﬂukonazol, itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol),
však až po ukončení šestinedělí. Jestliže dochází k involuci dělohy pomaleji, je nutno verapamil, makrolidy (např. klarithromycin, erythromycin), diltiazem a grapefruitová šťáva
zvážit odložení zavedení až na 12. týden po porodu. Kontraindikace: Těhotenství, mohou zvýšit plazmatickou koncentraci progestinu. Nežádoucí účinky: velmi časté:
současné nebo rekurentní infekce v oblasti pánve, stavy spojené se zvýšeným rizikem bolest hlavy, bolest břicha / bolest v oblasti pánve, akné / seborea, změny krvácení včetně
infekce v oblasti pánve, současná cervicitida nebo vaginitida, poporodní endometritida silnějšího a slabšího menstruačního krvácení, špinění, méně časté krvácení a amenorea,
nebo inﬁkovaný potrat během posledních 3 měsíců, cervikální intraepiteliální neoplazie ovariální cysty, vulvovaginitida; časté: depresivní nálada/deprese, migréna, nauzea,
do odeznění, zhoubné bujení dělohy nebo děložního hrdla, tumory citlivé na progest- alopecie, infekce horní části pohlavního ústrojí, dysmenorea, bolest prsou / diskomfort,
agen, např. nádory prsu, abnormální děložní krvácení neznámé etiologie, vrozené nebo expulze tělíska (úplná a částečná), genitální výtok; méně časté: hirsutismus, perforace
získané anomálie dělohy včetně myomů, akutní onemocnění jater nebo tumory jater, dělohy*. Ostatní klinicky významné nežádoucí účinky byly hlášeny s nižší četností.
hypersenzitivita na léčivou látku nebo pomocné látky. Zvláštní upozornění a opatření: Podmínky uchovávání: Žádné zvláštní podmínky uchovávání. Držitel rozhodnutí o rePřed zavedením musí být žena informována o přínosu a riziku přípravku Kyleena, a to gistraci: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Německo. Registrační
i o známkách a příznacích perforace a riziku ektopického těhotenství. Přibližně u poloviny číslo: 17/460/16-C. Datum poslední revize textu: 25. 4. 2019. Výdej přípravku je
těhotenství, která nastanou během užívání přípravku Kyleena, se dá očekávat, že budou vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního
mimoděložní. Je třeba klást důraz na nacvičení správné techniky zavádění. Vyšetření pojištění. Před předepsáním léčivého přípravku si pečlivě přečtěte úplnou informaci
pacientky je nutné za 4 až 6 týdnů po zavedení z důvodu kontroly vláken a ujištění, o přípravku. Souhrn údajů o přípravku i s informacemi, jak hlásit nežádoucí účinky
že systém je ve správné poloze. Je třeba poučit pacientku, jak má kontrolovat vlákna najdete na www.bayer.cz nebo obdržíte na adrese BAYER, s. r. o., Siemensova 2717/4,
přípravku Kyleena a že je třeba, aby kontaktovala svého lékaře, pakliže vlákna nena- 155 00 Praha 5, Česká republika.
hmatá. Může dojít k perforaci nebo penetraci děložního těla nebo hrdla nitroděložním * Všimněte si, prosím, změny (změn) v informacích o léčivém přípravku.
systémem nejčastěji během zavádění. Systém se v takovém případě musí odstranit, 14MA-KYL-CZ-0002-1
může být zapotřebí chirurgický zákrok. Depresivní nálada a deprese jsou dobře známé 06/2019
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Patentovaná odběrová zkumavka RCCM
(Roche Cell Collection Medium)
Komplexní řešení pro cervikální screening
Zkumavka RCCM umožňuje gynekologovi provést 3 kroky
najednou, bez nutnosti opakovat cytologický stěr:
1) uchovat a transportovat odebrané buňky
2) připravit PAP cytologické preparáty
3) připravit cytologii CINtec® PLUS

Skladování a transport
Po odběru lze uchovávat stěry ve zkumavkách RCCM při teplotách 15° – 30 °C
po dobu až 6 měsíců od data odběru, což poskytuje laboratořím možnost
archivace vzorků pro další testování.

Speciální odběrový set zahrnuje:
Zkumavku RCCM
Šroubovací víčko
Kartáčový štěteček

Pro více informací kontaktujte zástupce společnosti Roche, Diagnostics Division nebo navštivte webové stránky
http://molecular.roche.com
cobas® a CINtec® PLUS jsou obchodní značky společnosti Roche. Všechny ostatní názvy produktů a ochranné známky
jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů.
Roche s.r.o., Diagnostics Division, Budova FIVE, Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika
Tel.: +420 220 382 500, www.roche-diagnostics.cz, © 2019 Roche

PROGRAM_PYRAMIDA_2019.indd 15

14.11.2019 17:37:16

Generální partner

7.

SPOLEČNÝ KONGRES
ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS

Karlovy Vary
Hotel Thermal
4.–7. 6. 2020
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