3. ročník

Neurologický deň
16. jún 2021, Rimavská Sobota

Odborný program

Odborný program
9.00

Registrácia

9.45
Otvorenie podujatia
	Doc. MUDr. Richard Hrubý, PhD., MPH – riaditeľ Svet zdravia,
Nemocnica Rimavská Sobota
	MUDr. Martin Šimo – medicínsky riaditeľ siete Svet zdravia a Procare
	MUDr. Erika Zacharová – primárka Neurologického oddelenia
Svet zdravia, Nemocnica Rimavská Sobota
10.00 – 11.15

Epilepsia
P redsedníctvo: doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.,
doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.
•	Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.: Posledná aktualizácia
klasifikácie epilepsie a epileptických záchvatov 15´
Prednáška podporená spoločnosťou UCB
•	Doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.: Nové trendy v liečbe
fokálnej epilepsie 15´
•	MUDr. Babeta Hofericová: Zdravotná spôsobilosť na
vedenie motorových vozidiel u pacientov s epilepsiou 15´
•	MUDr. Mária Cuninková: Periodické pohyby končatín
v spánku u detí 15´
Diskusia 15´

11.15 – 11.25 Prestávka
11.25 – 12.05	Kazuistiky pacientov s epilepsiou

v klinickej praxi

Predsedníctvo: MUDr. Erika Zacharová, MUDr. Babeta Hofericová
•	MUDr. Erika Zacharová: Management dekompenzovanej
epilepsie a PNES v čase COVID epidémie 10´
• MUDr. Klára Ďurová: Od psychiatra k neurológovi 10´
• MUDr. Jarmila Pančíková: Juvenilná myoklonická epilepsia? 10´
Diskusia 10´
12.05 – 13.00 Obed

Staňte sa členom
UCBCares for Neurology
a získajte všetky výhody:
Spojte sa

s UCB a s Vašimi kolegami
a zdieľajte aktuálne diskutované
odborné témy.

Zistite viac

o epilepsii a Parkinsonovej chorobe
a o tom, ako môžu Vaši pacienti

Inšpirujte

SK-P-OT--2100018

seba aj ostatných, spoznajte skutočné
príbehy pacientov a výsledky novej
liečby alebo diagnostiky.

REGISTRUJTE SA
www.ucbcaresforneurology.sk

Špecializovaný portál
exkluzívne pre neurológov
prináša cenný obsah pre
Vás aj Vašich pacientov:
videozáznamy webinárov
zaujímavé kazuistiky
edukačné materiály
pre pacientov

Odborný program
13.00 – 14.00

Extrapyramídové ochorenia
Predsedníctvo: MUDr. Milan Grofik, PhD., MUDr. Vladimír Haň, PhD.
•	MUDr. Milan Grofik, PhD.: Diagnostika parkinsonských
syndrómov v klinickej praxi 15´
Prednáška podporná spoločnosťou UCB
• MUDr. Andrej Slicho: Diagnostika a liečba dystónií 15´
•	MUDr. Vladimír Haň, PhD.: Praktické aspekty liečby
botulotoxínom pri neurologických ochoreniach 15´
Prednáška podporená spoločnosťou Abbvie
Diskusia 15´

14.00 – 14.15

•	MUDr. Milan Grofik, PhD.: Ako diagnostikovať diabetickú
polyneuropatiu rýchlo a jednoducho
Prednáška podporená spoločnosťou Wörwag Pharma

14.15 – 14.25 Prestávka
14.25 – 15.40

Bolesť hlavy

Predsedníctvo: MUDr. Radovan Junas, MHA, MUDr. Babeta Hofericová
•	MUDr. Ezekiel Pendi Mahundi: Migréna, diagnostika
a liečba 15´
•	MUDr. Babeta Hofericová: Profylaktická liečba migrény 15´
Prednáška podporená spoločnosťou
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
•	MUDr. Radovan Junas, MHA: Klinická skúsenosť
s profylaktickou liečbou migrény 15´
• MUDr. Ľubomíra Martonová: Migréna v klinickej praxi 15´
Diskusia 15´
15.40

Záver podujatia

Jankova oslava narodenín
Nie, migréna ma núti
ľahn
ľahnúť si doma v tme
Áno, zúčastním sa
Áno

Predstavujeme AJOVY®

jediný schválený anti-CGRP liek, ktorý ponúka
flexibilné štvrťročné a mesačné dávkovanie1
Dlhodobo viac dní bez migrény
v porovnaní s placebom s výsledkami
viditeľnými už od 1. týždňa1–4
Bezpečnostný profil porovnateľný
s placebom1–3
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania.
NÁZOV LIEKU: AJOVY 225 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke
AJOVY 225 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere.
ZLOŽENIE: Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 225 mg
fremanezumabu. Fremanezumab je humanizovaná monoklonálna
protilátka produkovaná v bunkách vaječníkov čínskeho škrečka (Chinese
Hamster Ovary, CHO) technológiou rekombinantnej DNA. Úplný zoznam
pomocných látok, pozri časť 6.1. Terapeutické indikácie: AJOVY je
indikovaný na profylaxiu migrény u dospelých, ktorí majú aspoň 4 dni
s migrénou za mesiac. Dávkovanie a spôsob podávania: Liečbu má začať
lekár skúsený v oblasti diagnózy a liečby migrény. Dávkovanie: 225 mg
jedenkrát mesačne (mesačné dávkovanie) alebo 675 mg každé tri mesiace
(štvrťročné dávkovanie). Prínos liečby sa má zhodnotiť do 3 mesiacov
od začiatku liečby. Starší pacienti: Pre pacientov vo veku ≥ 65 rokov sú
k dispozícii obmedzené údaje o používaní fremanezumabu. Na základe
výsledkov populačnej farmakokinetickej analýzy nie je potrebná žiadna
úprava dávky (pozri časť 5.2). Porucha funkcie obličiek alebo pečene:
pri miernej až strednej poruche funkcie obličiek alebo pečene nie je
potrebná žiadna úprava dávky (pozri časť 5.2). Pediatrická populácia:
Bezpečnosť a účinnosť lieku AJOVY u detí a dospievajúcich vo veku menej
ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. Spôsob podávania: Subkutánne
použitie. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Liekové a iné interakcie: neboli
skúmané. Fertilita, gravidita a laktácia: Ako preventívne opatrenie je
vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu AJOVY počas gravidity. Dojčenie: Nie je
známe, či sa fremanezumab vylučuje do ľudského mlieka. O použití AJOVY
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Flexibilné štvrťročné alebo mesačné
dávkovanie, so súbežným perorálnym
podávaním preventívnych liekov
alebo bez nich1
Vo forme naplnenej striekačky
i naplneného pera1
sa počas dojčenia dá uvažovať len vtedy, keď je to klinicky potrebné.
Fertilita: Dostupné predklinické údaje nenaznačujú žiadny účinok na
fertilitu (pozri časť 5.3). Nežiaduce účinky: Často hlásené nežiaduce
liekové reakcie boli lokálne reakcie v mieste podania injekcie (bolesť
[24 %], stvrdnutie [17 %], erytém [16 %] a pruritus [2 %]). Hypersenzitivita,
ostatné viď úplné znenie SPC. Čas použiteľnosti: 2 roky. Špeciálne
upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C–8 °C).
Neuchovávajte v mrazničke. Naplnenú(-é) injekčnú(-é) striekačku(-y)
alebo naplnené injekčné pero(-á) uchovávajte vo vonkajšom obale
na ochranu pred svetlom. Liek AJOVY sa môže uchovávať nechladený
až 24 hodín pri teplote do 25 °C. Liek AJOVY sa musí zlikvidovať, ak
bol mimo chladničky dlhšie ako 24 hodín. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA
O REGISTRÁCII: TEVA GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Nemecko.
REGISTRAČNÉ ČÍSLA: Naplnená injekčná striekačka EU/1/19/1358/001 –
1 naplnená injekčná striekačka, EU/1/19/1358/002 – 3 naplnené injekčné
striekačky, naplnené injekčné pero: EU/1/19/1358/003 – 1 naplnené
injekčné pero, EU/1/19/1358/004 – 3 naplnené injekčné perá. DÁTUM
PRVEJ REGISTRÁCIE: 28. marca 2019. AKTUALIZÁCIA TEXTU: 10/2020.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je hradený z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia. Podrobné informácie o tomto lieku sú
dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://
www.ema.europa.eu.
Teva Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o.
ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
www.teva.sk

Literatúra: 1. AJOVY 225 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke. AJOVY 225 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere – Súhrn charakteristických vlastností lieku, 28. 3. 2019, aktualizácia textu 10/2020. 2. Dodick DW, et al. JAMA
2018;319(19);1999–2008. 3. Silberstein SD, et al. N Engl J Med 2017;377(22);2113-2122. 4. Goadsby PJ, et al. E poster 015 presented
at 13th. European Headache Congress Athenbs, Greece, 30. June 1, 2019
AJO-SK-00095

(fremanezumab)

injekce 225 mg/1,5 ml

Neurologický deň
16. jún 2021
Rimavská Sobota, Csillagház,
Daxnerova ulica 489/36
Odborný garant:
MUDr. Erika Zacharová – primárka neurologického oddelenia
Organizátor: Slovenská lekárska komora
Pod záštitou: Svet zdravia, a. s.,
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota
Kredity: Odborné podujatie je zaradené
do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia
potvrdenie o účasti so 4 kreditmi CME.
Organizačné zabezpečenie:
Solen, s. r. o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava,
tel: +421 2 5413 1365, mail: kongres@solen.sk.

Ideálna kombinácia pre patogenetickú
terapiu diabetickej polyneuropatie

Prvý krok
Thiogamma® Turbo-Set

sol inf 10x50 ml/600 mg

Hotový infúzny roztok kyseliny tiokovej
pripravený na i. v. podanie, s praktickým uškom
na zavesenie fľaše a s nepriehľadným obalom
na ochranu pred svetlom

Druhý krok
Thiogamma® 600 oral
kyselina tioktová 600 mg

Filmom obalené tablety s rýchlou
a uniformnou biologickou dostupnosťou

Skrátená informácia o lieku: Thiogamma® Turbo-Set.
Liečivo a lieková forma: Jedna infúzna fľaša s obsahom 50 ml infúzneho roztoku obsahuje 1167,70 mg acidum thiocticum meglumínovej soli (zodpovedá 600 mg acidum thiocticum).
Indikácie: Liek sa používa na liečbu diabetickej polyneuropatie spojenej s poruchami citlivosti a bolesťou. Dávkovanie a spôsob podávania: Pri ťažkých poruchách citlivosti
sprevádzajúcich ťažkú diabetickú polyneuropatiu sa podáva denne 600 mg kyseliny tioktovej (toto množstvo zodpovedá obsahu jednej infúznej fľaše Thiogamma Turbo-Set) po dobu
2-4 týždňov. Ďalšie informácie pozri Súhrn charakteristických vlastností lieku Thiogamma® Turbo-Set. Kontraindikácie: Liek je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na
kyselinu tioktovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Poznámka: Deťom a mladistvým sa liek nepodáva pre nedostatok klinických skúseností. Nežiaduce účinky: Pozri Súhrn
charakteristických vlastností lieku Thiogamma® Turbo-Set. Bezpečnostné opatrenia: Gravidita a laktácia: Všeobecnou zásadou farmakoterapie je, že liek sa počas gravidity a
laktácie môže používať po dôkladnom vyhodnotení pomeru rizika a prínosu. Preto tehotné a dojčiace ženy môžu podstúpiť liečbu kyselinou tioktovou, ak lekár zváži ich striktnú indikáciu,
aj keď reprodukčné toxikologické štúdie nepreukázali nežiaduci vplyv na fertilitu a skorý vývoj embrya a nezistili sa u lieku embryotoxické vlastnosti. Nie je známe, či sa liek vylučuje do
materského mlieka. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Druh obalu a obsah balenia: 10
infúznych fľiaš s obsahom 50 ml infúzneho roztoku a 10 ochranných svetlo neprepúšťajúcich obalov. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Böblingen,
Nemecko. Registračné číslo: 87/0280/02-S. Dátum revízie textu: 08/2020. Spôsob výdaja: Na lekársky predpis.
Skrátená informácia o lieku: Thiogamma® 600 oral
Liečivo a lieková forma: Acidum thiocticum 600 mg v 1 filmom obalenej tablete. Indikácie: Poruchy citlivosti pri diabetickej polyneuropatii. Dávkovanie a spôsob podávania:
Dospelým sa pri poruchách citlivosti pri diabetickej polyneuropatii podáva 1 filmom obalená tableta lieku Thiogamma 600 oral denne, toto množstvo zodpovedá odporúčanej dennej
dávke 600 mg kyseliny tioktovej. Ďalšie informácie: pozri Súhrn charakteristických vlastností lieku Thiogamma® 600 oral. Kontraindikácie: Thiogamma® 600 oral je kontraindikovaný
u pacientov s precitlivenosťou na kyselinu tioktovú. Nežiaduce účinky: Nie je popísaný výskyt nežiaducich účinkov po užití lieku s obsahom kyseliny tioktovej. Avšak nie je možné
vylúčiť výskyt nežiaducich účinkov, ktoré boli popísané po intravenóznom podaní kyseliny tioktovej aj po užití filmom obalených tabliet. Ďalšie informácie: pozri Súhrn charakteristických
vlastností lieku Thiogamma® 600 oral. Bezpečnostné opatrenia: Gravidita a laktácia: Nie sú dostupné údaje o bezpečnosti užívania lieku počas tehotenstva, preto liečba s
liekom Thiogamma® 600 oral môže počas tehotenstva pokračovať len po porade s lekárom. Nie je známe, či kyselina tioktová prestupuje do materského mlieka.
Počas laktácie sa liek neodporúča užívať. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Liek neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlo
a obsluhovať stroje. Veľkosť balenia: 30, 60, 90 alebo 100 filmom obalených tabliet. Držiteľ rozhodnutia o registrácií: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,
Böblingen, Nemecko. Registračné číslo: 87/0348/98-S. Dátum poslednej revízie textu: 9/2020. Spôsob výdaja: Na lekársky predpis.
Pred predpísaním lieku si prečítajte prosím, Súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na www.sukl.sk, alebo na adrese:

Woerwagpharma, s. r. o., P. O. BOX 194, 830 00 Bratislava 3, tel. 02/ 44 88 99 20, info@woerwagpharma.sk, www.woerwagpharma.sk
THIOINZ0621

Mentálna sviežosť
Selektívne zvyšuje prietok krvi mozgom1
Zlepšuje metabolizmus glukózy
a kyslíka v mozgu1

NÁZOV A LIEKOVÁ FORMA PRÍPRAVKU: CAVINTON FORTE - 30 x 10 mg, 90x10 mg, biele ploché tablety diskového tvaru so zrezanými okrajmi, s označením „10 mg“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.
ÚČINNÁ LÁTKA: vinpocetinum. TERAPEUTICKÉ INDIKÁCIE: CAVINTON FORTE je indikovaný na liečbu následkov cirkulačných porúch centrálneho nervového systému. Používa sa na liečbu psychických a neurologických
príznakov obehových porúch CNS (poruchy pamäti, afázia, apraxia, motorické poruchy, závraty, bolesti hlavy, atď.) Je indikovaný pri všetkých formách akútnej a chronickej insuficiencie mozgových ciev, ako napr.
pri tranzitórnych ischemických príhodách, prechodných ischemických neurologických poruchách, progresívnom ikte, kompletnom ikte, pri postapoplektických stavoch, pri multiinfarktovej demencii, pri cerebrálnej
artérioskleróze, pri posttraumatických stavoch, hypertenznej encefalopatii, vertebrobazilárnej insuficiencii, a.i. V oftalmológii sa môže použiť na liečbu vaskulárnych porúch chorioidey a sietnice vyvolaných artériosklerózou
alebo cievnym spazmom, na liečbu degenerácie makuly a sekundárneho glaukómu vyvolaného parciálnymi trombózami a cievnymi uzávermi. V otológii je indikovaný na liečbu porúch sluchu vaskulárneho alebo toxického
(iatrogénneho) pôvodu, senzorineurálnej straty sluchu, závratov labyrintového pôvodu vrátane Meniérovej choroby a tinnitu. V gynekológii sa používa u žien s ťažkosťami v klimaktériu (návaly horúčavy, potenie, bolesti hlavy,
závraty, a pod.). Liek je určený pre dospelých a mladistvých. SPÔSOB PODÁVANIA A DÁVKOVANIE: Zvyčajné dávkovanie je trikrát denne 1 tableta, t.j. denná dávka je 30 mg. Tablety sa užívajú po jedle. Terapeutický účinok
lieku sa zvyčajne dostaví o týždeň, maximálny terapeutický účinok však možno očakávať o 3 mesiace, pričom výraznejšie zlepšenie klinického stavu možno pozorovať po 6-12 mesiacoch liečby. Nie je potrebná úprava dávkovania
u pacientov s renálnym alebo hepatálnym ochorením. KONTRAINDIKÁCIE: Precitlivenosť na vinpocetín alebo iné zložky lieku. Gravidita, laktácia. OSOBITNÉ UPOZORNENIA: Nie je dostatok skúseností s používaním
u detí. V prípade predĺženia QT intervalu alebo súčasného používania liekov, ktoré predlžujú QT interval, sa odporúča kontrola EKG. V prípade intolerancie laktózy treba zvážiť obsah laktózy v lieku: každá tableta obsahuje 83 mg
laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek. LIEKOVÉ A INÉ INTERAKCIE: Interakcie
vinpocetínu s inými liečivami dosiaľ nie sú známe. Predpokladá sa, že môže vzácne zosilňovať účinky liekov, ktoré rozširujú cievy alebo znižujú krvný tlak. Dosiaľ sa nepozorovali interakcie vinpocetínu s týmito súbežne
podávanými liekmi: beta-blokátory (napr. chloranolol, pindolol), digoxín, acenokumarol, glibenklamid, imipramín, klopamid, alfa-metyldopa, hydrochlorotiazid. Iba vo výnimočných a ojedinelých prípadoch bolo
popísané zosilnenie hypotenzného účinku alfa-metyldopy vinpocetínom. FERTILITA, GRAVIDITA A LAKTÁCIA: Používanie vinpocetínu počas gravidity a dojčenia a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú
spoľahlivú antikoncepčnú metódu, je kontraindikované. OVPLYVNENIE SCHOPNOSTI VIESŤ MOTOROVÉ VOZIDLÁ A OBSLUHOVAŤ STROJE: Účinok vinpocetínu na tieto schopnosti sa nesledoval.
NEŽIADUCE ÚČINKY: CAVINTON FORTE sa zvyčajne dobre znáša, môže však niekedy vyvolať prechodný pokles krvného tlaku, pocit slabosti, závrat, bolesti hlavy, zrýchlenie pulzu, začervenanie, búšenie
srdca. Môžu sa objaviť zažívacie ťažkosti (nevoľnosť, pálenie záhy, sucho v ústach), vzácne aj poruchy spánku (ospalosť alebo nespavosť), prípadne kožné vyrážky. Prípadný výskyt nežiaducich účinkov
alebo iných nezvyčajných reakcií oznámte ošetrujúcemu lekárovi. Špeciálne opatrenia na likvidáciu: Žiadne zvláštne požiadavky DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII: Gedeon Richter
Ltd., Budapešť, Maďarsko. REGISTRAČNÉ ČÍSLO: 06/0039/02-S. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU: apríl 2020. DÁTUM PRÍPRAVY MATERIÁLU: máj 2020. Pred použitím si
podrobne prečítajte SPC. Určené pre odbornú verejnosť.
Literatúra: 1. SPC lieku Cavinton Forte 2. Valikovics A., Ideggyogy Sz. 2007 Jul 30;60(7-8):301-10
Podrobnú informáciu o prípravku získate na adrese: Gedeon Richter Slovakia s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava.
Tel: 02/50 20 58 01, richtergedeon@richterg.sk
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Signifikantne zlepšuje kognitívne funkcie2

Neurologický deň
partneri

vystavovatelia

Organizačné zabezpečenie:

