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POŘADATELÉ A VÝBORY

Pořadatelé

Česká gastroenterologická společnost

Slovenská gastroenterologická spoločnosť

Česká asociace sester

Česká hepatologická společnost

Vědecký sekretariát 
(odborný program)
IV. interní klinika VFN a 1. LF UK
prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc.
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Tel.: +420 224 962 093
E-mail: klukas@vfn.cz
www.gastropraha2015.cz 

Organizační výbor
prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc. – Prezident kongresu
doc. MUDr. Zdena Zádorová, CSc.
doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 
MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.

Programový výbor
MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.
MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, Ph.D.
doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
MUDr. Jana Koželuhová
MUDr. Ivana Líbalová
prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc.
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF
prim. MUDr. Vladimír Nosek
MUDr. Jan Šperl, CSc.
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Bc. Anděla Tichá
prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D.
doc. MUDr. Zdena Zádorová, CSc.
prim. MUDr. Ing. Filip Závada, Ph.D.
doc. MUDr. Zuzana Zelinková, Ph.D.

Technický sekretariát 
(registrace, ubytování, sponzoring, výstava, technická organizace akce)
GUARANT International / Gastro Praha 2015
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: gastropraha2015@guarant.cz
Web: www.guarant.cz
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PROGRAMOVÝ PŘEHLED 

ČTVRTEK 12. 11. 2015

ČAS ZENIT NADIR LEO+VIRGO TYCHO+KEPLER
09:00–09:50 Slavnostní zahájení kongresu  

 
 
 09:50–10:20 Mařatkova přednáška

10:20–10:40 Přestávka na kávu
10:40–12:00 Odborné plenární zasedání. Jak pokročil náš obor?   
12:00–13:30 Polední přestávka Satelitní sympozium TAKEDA Satelitní sympozium EGIS
13:30–15:00 Sekce A1: Idiopatické střevní 

záněty
Sekce B1: Pankreas Sekce C1: Volná sdělení I. Sekce D1: Střevní mikrobiom

15:00–15:30 Přestávka na kávu
15:30–17:00 Sekce E1: Biologická léčba ISZ Sekce F1: Hepatologie Sekce G1: Workshop 

ambulantních gastroenterologů
Sekce H1: Mini-invazivní 

endoterapie

PÁTEK 13. 11. 2015

ČAS ZENIT NADIR TYCHO+KEPLER LEO+VIRGO
08:30–10:00 Sekce A2: Kolorektální 

karcinom
Sekce B2: Endoskopický 

videomaratón
Sekce C2: Sekce sester I. – 

výživa
Sekce D2: Volná sdělení II.

10:00–10:30 Přestávka na kávu
10:30–12:00 Sekce E2: Funkční poruchy – 

Je funkční porucha diagnózou 
primární nebo diagnózou 

z nouze?

Sekce F2: Onemocnění horního 
trávicího traktu

Sekce G2: Sekce sester II. – 
spolupráce endoskopického 

týmu

Sekce H2: Volná sdělení III.

12:00–13:30 Polední přestávka / Posterová sekce (Meridian) Satelitní sympozium ABBVIE Satelitní sympozium NOVARTIS
13:30–15:00 Plenární zasedání ČGS    
15:00–15:30 Přestávka na kávu
15:30–17:00 Sekce CH2: Nádory podjaterní 

krajiny
Sekce I2: Hereditární neoplázie 

trávicího traktu
Sekce J2: Volná sdělení IV. Sekce K2: Volná sdělení V.

17:30 Výjezdní satelitní sympozium MSD 

SOBOTA 14. 11. 2015

ČAS ZENIT NADIR
08:30–10:00 Videomaratón Workshop PS IBD
10:00–10:30 Přestávka na kávu
10:30–12:00 Kontroverzní otázky v klinické praxi
12:00–12:20 Zakončení kongresu
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PODROBNÝ PROGRAM 

ČTVRTEK 12. 11. 2015

09:00–09:50 Slavnostní zahájení kongresu ZENIT+NADIR
Předsedající: K. Lukáš, T. Zima, M. Lukáš, L. Jurgoš, J. Horák, A. Tichá

Proslov rektora – garanta kongresu
70 let České gastroenterologické společnosti
Vyhlášení literárních cen České gastroenterologické společnosti
Křest nových knih
 

09:50–10:20 Mařatkova přednáška ZENIT+NADIR
Předsedající: K. Lukáš

Jaké jsou nežádoucí události ve screeningu kolorektálního karcinomu a jak jim předcházet?
plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. (Praha)

 
10:20–10:40 Přestávka na kávu
 
10:40–12:00 Odborné plenární zasedání. Jak pokročil náš obor? ZENIT+NADIR
 Předsedající: M. Lukáš, Z. Zádorová, R. Keil

 Gastrointestinální onkologie 
T. Hucl (Praha)

 Gastrointestinální endoskopie 
J. Martínek (Praha)

 Idiopatické střevní záněty 
T. Hlavatý (Bratislava)

 Klinický výzkum: Esophageal infl ammation 
M. Vieth (Bayreuth, Německo) 

 
12:00–13:30 Polední přestávka / Satelitní sympozia
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13:30–15:00 Sekce A1–D1 ZENIT

 A1: Idiopatické střevní záněty
 Předsedající: M. Lukáš, M. Huorka

State of the art lecture: Role of e-health in IBD patients 
N. Pedersen (Kodaň, Dánsko)
Laparoskopické operace u ISZ 
M. Kasalický (Praha)
Postavenie probiotik v liečbě ISZ 
M. Huorka (Bratislava)
Anemie a ISZ
T. Douda (Hradec Králové)
Vplyv liečby na minerálnu kostnú denzitu u ISZ 
A. Krajčovičová (Bratislava)

B1: Pankreas NADIR
Předsedající: J. Špičák, R. Hyrdel

Screening sporadického karcinomu pankreatu 
M. Frič (Praha)
Cystické léze pankreatu: Diagnostika, sledování, léčba 
T. Hucl (Praha)
Cystické léze pankreatu – chirurgická léčba
M. Oliverius (Praha)
Technologické novinky v diagnostice a léčbě pankreatopatií 
J. Špičák (Praha)
Diabets mellitus a karcinom pankreatu nebo karcinom pankreatu a diabetes mellitus? 
M. Zavoral (Praha)
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C1: Volná sdělení I.* LEO+VIRGO
Předsedající: L. Jurgoš, V. Procházka

Endoskopická sleeve gastroplastika v léčbě obezity – první zkušenosti v ČR (ID 99)
E. Machytka (Ostrava)
Short-term results of colorectal endoscopic submucosal dissection (ID 41)
O. Urban (Ostrava)
Biodegradabilní stenty v léčbě benigních stenóz žlučových cest (ID 57)
J. Petrtýl (Praha)
Endosonografi cké drenáže žlučových cest a pankreatu (ID 103)
K. Mareš (Praha)
Použití metalických stentů při transgastrické nekrektomii (ID 75)
M. Řehoř (Jablonec nad Nisou)
Prediktory částečné vs. kompletní symptomatické odpovědi u pacientů s achalázií jícnu po POEM (ID 82)
Z. Vacková (Praha)
Preliminary results of the EndoBarrier study: Effi cacy and factors predicting a sub-optimal effect (ID 101)
M. Beneš (Praha)
Endoskopická léčba versus observace pacientů s Barrettovým jícnem s nízkým stupněm dysplázie (ID 94)
M. Voška (Praha)
Efektivita střevní přípravy – porovnání roztoku sulfátových solí a polyethylenglykolu (ID 95)
T. Grega (Praha)

D1: Střevní mikrobiom TYCHO+KEPLER
Předsedající: J. Bureš, J. Cyrany

State-of-the-art: Střevní mikrobiom – zapomenutý orgán
J. Bureš (Hradec Králové)
Současné možnosti léčby klostridiové kolitidy
P. Vítek (Frýdek-Místek)
Střevní mikrobiota a kolorektální karcinom
D. Kohoutová (Hradec Králové)
Fekální bakterioterapie
P. Drastich (Praha)
Syndrom bakteriálního přerůstání v tenkém střevě
J. Cyrany (Hradec Králové)

 
15:00–15:30 Přestávka na kávu
 

*Nejlepší přednáška bude na konci sekce oceněna.
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15:30–17:00 Sekce E1–H1

E1: Biologická léčba ISZ ZENIT
Předsedající: M. Bortlík, T. Hlavatý

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby ISZ?
M. Bortlík (Praha)
Miera relapsov u ISZ pacientov v hlbokej remisii po vysadení antiTNFa liečby: prospektívna open-label štúdia
T. Hlavatý (Bratislava)
Vliv biologik na výsledky chirurgické léčby ISZ
O. Ryska (Hořovice)
Prvý rok skúseností s biosimilárnym infl iximabom u ISZ
A. Krajčovičová (Bratislava)
Přínos farmakokinetického monitorování pro optimalizaci biologické léčby ISZ
T. Vaňásek (Hradec Králové)

F1: Hepatologie NADIR
Předsedající: J. Horák, T. Fejfar

Klinicky významná portální hypertenze 
T. Fejfar (Hradec Králové)
Hepatorenální syndrom
J. Horák (Praha)
Metabolické nemoci jater 
M. Jirsa (Praha)

G1: Workshop ambulantních gastroenterologů LEO+VIRGO
Předsedající: I. Líbalová, A. Jungwirtová

Nové Rámcové smlouvy na dobu neurčitou a úhradové dodatky na rok 2016, zvýšení ceny práce lékaře
I. Líbalová (Praha)
Aktuální problémy screeningu kolorektálního karcinomu
T. David (Praha)
Ambulantní specialista a psychologické aspekty provozování privátní praxe
J. Hloušková (Praha)
Ambulantní specialista a zdraví pacientů (i provozovatele zdravotnického zařízení
Z. Králová (Praha)
Ambulantní specialista a osobní, partnerský a rodinný život
A. Jungwirthová, J. Hloušková (Praha)
Diskuse
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H1: Mini-invazivní endoterapie TYCHO+KEPLER
Předsedající: R. Keil, Z. Zádorová

Laparoskopické resekce jater
J. Froněk (Praha)
Endosonografi cké drenáže žlučových cest a pankreatu
K. Mareš (Praha)
Transanální operace Wolfovým rektoskopem
P. Hladík (Praha)
Apollo systém: terapeutické možnosti
R. Keil (Praha)
Komplikace laparoskopické cholecystektomie
V. Třeška (Plzeň)
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PÁTEK 13. 11. 2015

08:30–10:00 Sekce A2–D2

A2: Kolorektální karcinom ZENIT
Předsedající: O. Urban, V. Mandys

Co je nového ve screeningu kolorektálního karcinomu v roce 2015 
Š. Suchánek (Praha)
Kvalita screeningové koloskopie a jak ji sledovat
I. Mikoviny-Kajzrlíková (Frýdek-Místek))
Limity endoskopické slizniční resekce v kolon a rektu
O. Urban (Ostrava)
Histologické vyšetření endoskopických resekátů z kolon a rekta 
V. Mandys (Praha)
Histopatologické a funkční výsledky u pacientů po resekcích rekta pro časný karcinom
J. Örhalmi (Hradec Králové)

B2: Endoskopický videomaratón NADIR
Předsedající: P. Vítek, B. Pekárek

Endoskopické ošetření Dieulafoy léze jejuna
M. Hanousek, P. Falt, P. Fojtík, O. Urban (Ostrava)
ERC pomocí jednobalónkového enteroskopu u pacientů s Roux-Y-anastomózou
B. Kianička, P. Dítě, H. Nechutová, J. Vaníček, P. Piskač (Brno)
Využití EUS navigované choledochoduodenostomie v léčbě biliární obstrukce
M. Kraus, P. Kovala, M. Kremer (Ostrava)
Veľká lokálna reziduálna neoplázia so stenózou po TEM- endoskopické riešenie
B. Pekárek, R. Doval, Ľ. Žitňan, J. Májek, J. Pechan (Bratislava)
Od extrakce PEG k endoskopické submukózní disekci
J. Cyrany (Hradec Králové)
Jícnové píštěle a stenty 
S. Rejchrt, T. Douda (Hradec Králové)
Endoskopická resekce časného adenokarcinomu jícnu
A. Buriánová, P. Vítek, V. Hořava jr., J. Kuchař, Ju. Chalupa, J. Ürge (Havířov, Frýdek-Místek) 
Zavedení PEG kombinovanou (laparoskopickou a endoskopickou) technikou
J. Bureš, J. Örhalmi (Hradec Králové)
Laparoskopicky asistovaná endoskopická resekce karcinoidu bulbu duodena
P. Vítek, M. Chrostek, J. Kuchař, P. Řeha, I. Mikoviny Kajzrlíková, V. Hořava jr. (Frýdek-Místek)
Endoskopická septotomie Zenkerova divertiklu
P. Fojtík, M. Hanousek, P. Falt, O. Urban (Ostrava)
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C2: Sekce sester I. – výživa TYCHO+KEPLER
Předsedající: A. Tichá, A. Baloghová, M. Gabrielová, L. Pracná

Zahájení 
A. Tichá (České Budějovice)
Parenterální výživa, enterální výživa
R. Neubauerová (České Budějovcie)
Endoskopická dilatace stenóz GIT
E. Berková (Frýdek-Místek)
POEM – terapeutický výkon
B. Malá (Praha)
První humánní studie – nový polykací, samo-vyprazdňovací a vyloučitelný intragastrický balon v léčbě obezity
M. Nociarová (Ostrava)
Co tíží současnou endoskopii
P. Bašová (Jablonec nad Nisou)

D2: Volná sdělení II.* LEO+VIRGO
Předsedající: J. Koželuhová, M. Zakuciová

Comparison of three different immunoassays for monitoring of CT-P13 (Infl iximab) therapy in IBD (ID 96)
D. Ďuricová (Praha)
Long-term functional outcome and quality of life after restorative proctocolectomy (ID 71)
M. Kostrejová (Praha)
Biosimilars v léčbě nemocných s ISZ (ID 44)
M. Konečný (Olomouc)
Výskyt kožních nežádoucích projevů biologické terapie u ISZ pacientů (ID 97)
K. Jůzlová (Praha)
Dlouhodobá efektivita anti-TNF terapie u idiopatických střevních zánětů – vlastní zkušenosti (ID 83)
V. Zbořil (Brno)
Primární neodpovídavost na anti-TNF terapii – vlastní zkušenosti (ID 90)
L. Kučerová (Brno)
Manifestace anoperianální fi stulace v průběhu biologické léčby ISZ (ID 105)
L. Prokopová (Brno)
Enterální by-pass na principu tlakové anastomosy pomocí magnetického implantabilního zařízení (ID 98)
E. Machytka (Ostrava)
Perzistentní/rekurentní im u pacientů po rfa není rizikovým faktorem rekurence neoplazie (ID 61)
J. Krajčíová (Praha)

 
10:00–10:30 Přestávka na kávu
 

*Nejlepší přednáška bude na konci sekce oceněna.
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10:30–12:00 Sekce E2–H2

E2: Funkční poruchy – Je funkční porucha diagnózou primární nebo diagnózou z nouze? ZENIT
Předsedající: A. Hep, M. Kaščák, K. Lukáš

Obecně o dyspepsii
K. Lukáš (Praha)
Funkční poruchy a mikrobiom
P. Hrabák (Praha)
Funkční poruchy provázející příjem potravy
P. Kohout (Praha)
Solární syndrom a neurodigestivní astenie – existují vůbec?
A. Hep (Brno)
Mohou být bolesti v oblasti trávicího traktu jen funkční?
M. Kaščák (Trenčín)

F2: Onemocnění horního trávicího traktu NADIR
Předsedající: J. Martínek, L. Jurgoš

State of the art: Barrett‘s LGD: innocent bystander or relevant fi nding?
M. Vieth (Bayreuth, Německo)
Endoskopická léčba Barrettova jícnu a časného adenokarcinomu
J. Martínek (Praha)
Eosinofi lní ezofagitida: protonové inhibitory, suspenze steroidů nebo jiná léčba? 
B. Kunčák (Levice)
Kdy indikovat manometrii jícnu
Z. Vacková (Praha)
Kdy (ne)indikovat fundoplikaci
A. Pazdro, T. Haruštiak (Praha)

G2: Sekce sester II. – spolupráce endoskopického týmu TYCHO+KEPLER
Předsedající: A.Tichá, A. Baloghová, M. Gabrielová, L. Pracná

Metodika komunikace s pozůstalými
R. Grossová (Brno)
Dilatace stenóz v trávicím traktu
M. Veselá, P. Jurigová, Š. Suchánek (Praha)
Direktní PEG
P. Absolonová (Brno)
Endosonografi e
M. Gabrielová (Zlín)
Zásady použití elektrokoagulační a řezací jednotky
L. Wisnievski (Praha)
Terapeutické výkony v digestivní endoskopii
L. Válková (Ostrava)
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H2: Volná sdělení III.* LEO+VIRGO
Předsedající: Z. Zádorová, V. Kojecký

Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s kardiovaskulárním rizikem (ID 92)
T. Grega (Praha)
Molekulární typování kolorektálních nádorů z pohledu gastroenterologa (ID 91)
P. Mináriková (Praha)
Klinické vyšetření KRAS mutací v EUS-FNA preparátech pacientů s pankreatickou masou (ID 109)
B. Bunganič (Praha)
Endoskopická histologizace diminutivních polypů tračníku. Jsme připraveni na změnu? (ID 79)
R. Procházka (Železný Brod)
Neuroendokrinní tumor žlučových cest – vzácná diagnosa (ID 89)
J. Pintová (Jablonec nad Nisou)
Totální gastrektomie a rizikové faktory dehiscence anastomózy (ID 58)
M. Šnajdauf (Praha)
Cystické nádory pankreatu – dianostika a léčba (ID 66)
K. Rupert (Plzeň)
Endoskopická vs. chirurgická léčba „high-risk“ karcinomů jícnu (ID 69)
M. Kollár (Praha)
Diabetes mellitus asociovaný s karcinomem pankreatu – výsledky spektroskopie krevní plasmy (ID 102)
B. Bunganič (Praha)

 
12:00–13:30 Polední přestávka / Satelitní sympozia
 
12:30–13:30 Posterová sekce** MERIDIAN
 Předsedající: J. Hoch, M. Kment

13:30–15:00 Plenární zasedání ČGS ZENIT
 Předsedající: M. Lukáš, O. Urban, F. Závada, J. Cyrany
 
15:00–15:30 Přestávka na kávu
 

*Nejlepší přednáška bude na konci sekce oceněna.
** Nejlepší poster bude na konci sekce oceněn.
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15:30–17:00 Sekce CH2–K2

CH2: Nádory podjaterní krajiny ZENIT
Předsedající: Z. Zádorová, R. Keil

Karcinom pankreatu
R. Gürlich (Praha)
Nádory Vaterovy papily
Z. Zádorova (Praha)
Stenty u nádorů podjaterní krajiny
R. Keil (Praha)
Onkologická terapie
M. Kubecová (Praha)

I2: Hereditární neoplázie trávicího traktu NADIR
Předsedající: J. Cyrany, A. Novotný

State-of-the-art: Role hereditárních syndromů v indukci karcinomu pankreatu 
P. Dítě (Brno)
Přínos nové generace sekvenování pro diagnostiku dědičných nádorových syndromů gastrointestinálního traktu
L. Foretová (Brno)
Chemoprevence hereditárního kolorektálního karcinomu
R. Hainer (Praha)
Registr pacientů s familiární adenomovou polypózou – výsledky centra
J. Cyrany (Hradec Králové)
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J2: Volná sdělení IV.* TYCHO+KEPLER
Předsedající: J. Černoch, P. Kohout

Karcinom pankreatu – rizikové faktory a časné symptomy (ID 88)
K. Kmochová (Praha)
The effi cacy of treatment of local residual neoplasia under standardized conditions (ID 42)
O. Urban (Ostrava)
Gentamicin submucosal lavage during per oral endoscopic myotomy (POEM): Is it necessary? (ID 80)
J. Bayer (Praha)
Vodní výměna zvyšuje záchyt adenomů a hyperplastických polypů v pravé části tračníku (ID 74)
P. Falt (Ostrava)
Screeningové kolonoskopie u seniorů nad 70 let (ID 50)
I. Mikoviny Kajzrlíková (Frýdek-Místek)
Alfa1-antitrypsin ve stolici – marker enteropatie se ztrátou proteinů (ID 84)
Z. Vaníčková (Praha)
Invaginace střevní u pacientů s potravinovou alergií, intolerancí či celiakií (ID 55)
V. Compeľ (České Budějovice)
Variabilita snížení bolesti během koloskopie s vodní výměnou mezi jednotlivými endoskopisty (ID 59)
P. Falt (Ostrava)
Pilotní studie – první zkušenosti s konfokální laserovou endomikroskopií v diagnostice GI léz (ID 81)
M. Kollár (Praha)

K2: Volná sdělení V.* LEO+VIRGO
Předsedající: V. Mandys, Z. Beneš

Graft versus host disease je vzácná, potenciálně letální komplikace po transplantaci jater (ID 53)
I. Hejlová (Praha)
Hraniční indikace k laparoskopickým operacím v oblasti hiátu (ID 73)
V. Drahoňovský (Praha)
Trakce krční páteře vede k signifi kantním změnám tlaků horního i dolního jícnového svěrače (ID 68)
J. Šťovíček (Praha)
Cornelia de Lange syndrom (ID 63
M. Černá (Ústí nad Labem)
Je dlouhodobá léčba inhibitory protonové pumpy riziková? Observační studie (ID 46)
R. Kroupa (Brno)
Kdy je a kdy není nutná biopsie k diagnóze celiakie u dětí (ID 43)
J. Nevoral (Praha)
Ulcus simplex recti -pohled chirurga (ID 64)
L. Horák (Praha)
Perorální endoskopická myotomie (POEM). Prospektivní vyhodnocení 102 případů (ID 65)
P. Štirand (Praha)
Pane doktore: „Mám celiakii?“ Diagnostické problémy (ID 56)
V. Compeľ (České Budějovice)

17:30  Satelitní sympozium

*Nejlepší přednáška bude na konci sekce oceněna.
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SOBOTA 14. 11. 2015
 
08:30–10:00 Videomaratón ZENIT
 Předsedající: V. Nosek, J. Záň

Extrakce hrudního drénu z tračníku
J. Stehlík, M. Černá (Ústí nad Labem)
Obtížná diagnostika těžké proktosigmoiditidy ve vyšším věku 
M. Lukáš, M. Lukáš jr., I. Vítková, R. Gurlich, M. Bortlík (Praha)
Nová generace cholangioskopie: digitální spyglass – diagnostický a léčebný přínos
R. Husťak, J. Ušák, D. Kudlová, F. Závada, J. Martínek (Trnava)
Endosonografi cky prováděná gangliolýza v rámci rutinního vyšetření pacientů s karcinomem pankreatu
B. Bunganič, M. Laclav, Š. Suchánek, M. Zavoral (Praha)
Bouveretův syndrom – endoskopické řešení vysokého ileu
V. Kadlec, M. Široký, P. Vyhnálek (Pardubice)
TBC terminálního ilea
V. Křížová, K. Mareš (Praha) 
Objemná, symptomatická duplikatorní cysta duodena
V. Nosek, M. Řehoř (Jablonec nad Nisou )
Ampulektomie
J. Hajer, Z. Zádorová (Praha)
Jícnová a žaludeční ESD v léčbě časných neoplázií
J. Krajčiová, M. Kollár, J. Špičák, J. Martínek (Praha)
Radiofrekvenční ablace ve žlučových cestách
P. Volšanský, F. Neumann (Kolín) 

08:30–10:00 Workshop PS IBD NADIR
 Předsedající: J. Koželuhová, V. Zbořil

Časná indikace k operaci u Crohnovy choroby 
Z. Šerclová, O. Ryska (Hořovice)
Záchranná terapie UC 
P. Drastich (Praha)
Nová biologika v aktualizovaných doporučeních podávání biologické léčby
L. Hrdlička (Praha)
Současná pozice imunosupresiv
V. Zbořil (Brno)

 
10:00–10:30 Přestávka na kávu
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10:30–12:00 Kontroverzní otázky v klinické praxi ZENIT+NADIR
 Předsedající: L. Jurgoš, F. Závada

 
Načasování kolonoskopických kontrol po endoskopickém řešení neoplastických lézí tračníku
J. Stehlík (Ústí nad Labem) vs. J. Cyrany (Hradec Králové)
Transanální chirurgie nebo endoskopická submukózní disekce? 
R. Procházka (Jablonec nad Nisou) vs. O. Urban (Ostrava)
Kolorektální karcinom s povrchovou submukózní invazí – je endoskopická terapie kurativní? 
I. Tachecí (Hradec Králové) vs. K. Kamarádová (Hradec Králové)
 

12:00–12:20 Zakončení kongresu
 Předsedající: K. Lukáš, Z. Zádorová, R. Keil, M. Lukáš, L. Jurgoš, J. Horák, A. Tichá Č
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POSTEROVÁ SEKCE

PÁTEK 13. 11. 2015, 12:30–13:30 HOD., MERIDIAN

Předsedající: J. Hoch, M. Kment
• Autoři všech posterů by měli být přítomni u svých posterů ve výše uvedené době.
• Organizační výbor kongresu na závěr sekce vyhlásí vítěze soutěže o nejlepší poster.
 
Seznam posterů
P-01 ASYMPTOMATICKÝ KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM – KAZUISTIKA (ID 70)
Sychra P1, Procházka V1, Konečný M1, Roubalová L2

1II.interní klinika gastroenterologická a hepatologická FN OLomouc; 2Oddělení klinické biochemie FN Olomouc a UP Olomouc
 
P-02 LARYNGOFARYNGEÁLNY REFLUX A CITLIVOSŤ KAŠĽOVÉHO REFLEXU (ID 100)
Bánovčin P1, Ďuríček M1, Demetrer M1, Kollárik M2, Hyrdel R1

1Interná klinika Gastroenterologická JLF UK, Martin, SR; 2Ústav patologickej fyziológie JLF UK v Martine, SR
 
P-03 INTRAMURÁLNÍ BRONCHOGENNÍ CYSTA JÍCNU – KASUISTIKA (ID 45)
Šafránek J, Zedníková I, Fremundová L, Daum O
FN Plzeň

P-04 PRIMÁRNÍ MALOBUNĚČNÝ NEUROENDOKRINNÍ KARCINOM JÍCNU (ID 48)
Válková K, Stehlík J, Černá M
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

P-05 ZKUŠENOSTI S METODOU QUICKREAD PŘI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU(ID 54)
Švestka T, Krechler T, Brůha R, Žák A
IV. interní klinika, 1. LF UK a VFN Praha

P-06 PŘEDPOVĚĎ EFEKTU CHEMOTERAPIE U NEMOCNÝCH S KARCINOMEM ŽALUDKU POMOCÍ mikroRNA (ID 108)
Šmíd D1, Skalický T1, Kubačková D1, Doležal J1, Pešta M2, Daum O3

1Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň; 2Ústav biologie, Lékařská fakulta v Plzni; 3Ústav patologické anatomie, Fakultní nemocnice Plzeň

P-07 VLIV KVALITY STŘEVNÍ PŘÍPRAVY NA DETEKCI ADENOMŮ (ID 93)
Bártková A, Liberda M, Holubová L
Nemocnice Valašské Meziříčí

P-08 MEDIKAMENTÓZNA PREVENCIA post-ERCP PANKREATITÍDY (PEP) (ID 78)
Husťak R1,3, Ušák J1, Kudlová D1, Závada F1,2, Martínek J1,4

1Gastroenterologická ambulancia, Fakultná nemocnica Trnava, SR; 2Oddělení gastroenterologie, Pŕibram; 31. LF UK Praha; 4Klinika 
hepatogastroenterologie, Praha
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P-09 POEM – NAŠE SKÚSENOSTI (ID 60)
Demeter M1,2, Bánovčin P1,2, Kunda R3, Ďuríček M1,2, Hyrdel R1,2

1Interná klinika – Gastroenterologická, UNM Martin, SR; 2Jesseniova LF UK, Martin, SR; 3Department of Surgical Gastroenterology, 
University hospital Aarhus, Denmark

P-10 VODOU ASISTOVANÁ KOLOSKOPIE-POSTŘEHY Z PRAXE (ID 51)
Straka L1,2

1Uherskohradišťská nemocnice a.s., Uherské Hradiště; 2Gastro Alžběta s.r.o., Uherské Hradiště

P-11 POTRAVINOVÁ ALERGIE V AMBULANCI GASTROENTEROLOGA (ID 52)
Compeľ V
Privátní GE a interní ambulance, České Budějovice

P-12 AKTIVITY STREDISKA DPV PRI GASTROENTEROLOGICKEJ KLINIKE SZU A UNB POČAS JEHO 3 ROČNEJ EXISTENCIE (ID 76)
Ondrejkovičová M, Fojtová A, Bátovský M
UN Bratislava, SR

P-13 FEKÁLNÍ INKONTINENCE V DOMOVECH PRO SENIORY (ID 72)
Ihnát P, Kozáková R, Peteja M, Zonča P
Lékařská fakulta Ostravskě University, Ostrava

P-14 PŘÍTOMNOST PSC NEMÁ VLIV NA HLADINY MARKERŮ PORUCHY STŘEVNÍ BARIÉRY U PACIENTŮ S IBD (ID 49)
Drastich P1, Bajer L1, Kverka M2, Coufal S2, Březina J1, Beneš M1, Tlaskalová – Hogenová H2, Špičák J1

1KH IKEM, Praha; 2MBÚ AV ČR, Praha

P-15 PSC – IBD A UC JSOU ASOCIOVÁNY S RŮZNOU KOMPOZICÍ MIKROBIOTY (ID 47)
Bajer L1, Mrázek J2, Kverka M3, Dvořák J3, Kostovčík M3, Tlaskalová – Hogenová H3, Březina J1, Špičák J1, Drastich P1

1KH IKEM, Praha; 2UŽFG AV ČR, Praha; 3MBÚ AV ČR, Praha

P-16 MORBUS CROHN – GENETICKÉ FAKTORY A PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ (ID 67)
Kupka T1, Martínek L3, Šimová J4, Klvaňa P1, Bojková M1, Svoboda P1, Dvořáčková J5, Uvírová M4, Dítě P1

1Interní klinika Fakultní nemocnice Ostrava a LF OU v Ostravě; 2Lékařská fakulta OU, Ostrava – Zábřeh; 3Chirurgická klinika LF UK v Praze a FN Motol, 
Praha; 4Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o. p. s. – pobočka Ostrava-Vítkovice; 5Ústav patologie Fakultní nemocnice Ostrava a LF OU v Ostravě

P-17 SUPLEMENTACE VITAMÍNU D U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S IBD
Čopová I, Hradský O, Zárubová K, Souček O, Matysková J, Šumník Z, Bronský J
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
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SATELITNÍ SYMPOZIA 

ČTVRTEK 12. 11. 2015

polední přestávka (12.00–13.30), Tycho+Kepler
Biosimilární infl iximab u pacientů s idiopatickými střevními záněty: 2 roky zkušeností v ČR
Předsedající: MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Biosimilární infl iximab v léčbě CN a UC – klinický multicentrický monitoring v ČR
doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. (Praha)
Biosimilární infl iximab v léčbě naivních pacientů s CN a UC
MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. (Praha)
Biosimilární infl iximab v léčbě IBD: zahraniční a vlastní zkušenosti
MUDr. Dana Ďuricová, Ph.D. (Praha)

polední přestávka (12.00–13.30), Leo+Virgo
Je střevní selektivita v biologické léčbě IBD realita nebo fi kce?
Předsedající: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Anti-integrinová léčba α4β7: bezpečnost a specifi cita imunosupresivního účinku
Doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D. (Praha)
Vedolizumab: od klinických studií ke klinické praxi
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (Praha)
Vedolizumab: první zkušenosti z klinické praxe
Doc. MUDr. Zuzana Zelinková, Ph.D. (Bratislava)

PÁTEK 13. 11. 2015

polední přestávka (12.00–13.30), Tycho+Kepler
Biologická léčba idiopatických střevních zánětů – kdy, jak, proč? 
Předsedající: MUDr. Karel Lukáš, CSc.

Kdy a jakou léčbu zvolit?
doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. (Praha)
Kdy a proč a jak změnit preparát?
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (Praha)
Kdy a jak a proč ukončit léčbu?
MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. (Ostrava)
Kdy a jak postupovat při rekurenci? 
prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc. (Praha)
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polední přestávka (12.00–13.30), Leo+Virgo
Mezioborová spolupráce v léčbě pacientů s GIST a NEN
Předsedající: doc. MUDr. Zdena Zádorová, Ph.D. (Praha)

Histologická klasifikace NEN a GIST
prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. (Praha)
Současné možnosti terapie neuroendokrinních nádorů – 
teorie versus praxe
prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA (Praha)
Endosonografická diagnostika GIST
doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. (Praha)
GIST z pohledu onkologa – současné léčebné možnosti
prim. MUDr. Zdeněk Linke (Praha)

výjezdní satelitní symposium
(autobusy budou přistaveny v 17:30 před hotelem Clarion)
Novinky v léčbě UC

Přínos monitorování farmakokinetiky infl iximabu v terapii IBD
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (Praha)
Časná biologická terapie IBD v klinické praxi
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc. (Brno)
Optimální pacient na Simponi
MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. (Ostrava)
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PLÁN PROSTOR A VÝSTAVY

Stav ke dni 28. 10. 2015
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SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

1 Zentiva společnost skupiny Sanofi 
2 Takeda Pharmaceuticals s.r.o.
3 PRO.MED CS a.s.
4 Ipsen Pharma o.s.
5 BGP Products s.r.o.
6 Tillots Pharma s.r.o.
7 Egis s.r.o.
8 Olympus s.r.o.
9 MSD s.r.o.
10 AbbVie s.r.o.
11 Ferring Pharmaceuticals CZ, s.r.o.
12 Novartis Oncology
13 Janssen-Cilag s.r.o.
14 Česká gastroenterologická společnost
14 Beninská gastroenterologická společnost
15 Alfa Wasermann Czech s.r.o.
16 Suppmed s.r.o.
17 AAR s.r.o.
18 Linde Gas a.s.
19 TOPNATUR s.r.o.
20 Advamed s.r.o.
21 Promedica Praha Group a.s.
22 Ella CS s.r.o.
23 MedVed s.r.o.
24 Ewopharma Ltd.
25 4 Life Pharma s.r.o.
26a MediGreen s.r.o.
26b Radix s.r.o.
27 Imedex s.r.o., Medial s.r.o.
28 ARID s.r.o.
29 Dr.Schar
30 S.A.B. Impex s.r.o.
31 JEMO Trading s.r.o.
32 Ambit Media, a.s.
33 Boston Scientifi c s.r.o.
34 Medinet s.r.o.
35 Berlin-Chemie / A. Menarini s.r.o. 
36 Hospira, a Pfi zer Company
37 Medical Tribune CZ, s.r.o.
38 ILCO z.s.
39 Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.
40 Pacienti IBD z.s.
41 Grada Publishing a.s.
42 Mladá fronta a.s.

MÍSTO KONÁNÍ

33. český a slovenský gastroenterologický kongres se koná v hotelu 
Clarion Congress Hotel Prague.

Adresa: Freyova 33, Praha 9 190 00
www.clarioncongresshotelprague.com

GPS souřadnice: 50°6‘38.627“N, 14°30‘7.154“E
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REGISTRACE

Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce 
kongresových materiálů, pozvánek na společenské akce a potvrzení 
o účasti na kongresu bude probíhat u registrační přepážky. Zde budou 
rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky kongresu.

Registrační přepážka bude otevřena následovně: 

Středa, 11. listopadu 2015 16:00–19:00
Čtvrtek, 12. listopadu 2015 07:30–17:00
Patek, 13. listopadu 2015 08:00–17:30
Sobota, 14. listopadu 2015 08:00–12:30

KREDITY

Lékaři 
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č. 16 České 
lékařské komory. Kongres byl zařazen do kreditního systému ČLK. 
Potvrzení o účasti bude vydáváno u registrační přepážky od soboty, 
14. 11. 2015 od 12:00 hodin.

Sestry 
Potvrzení o účasti na konferenci s uvedením počtu získaných kreditních 
bodů bude vydáváno u registrační přepážky od pátku, 13. 11. 2015 
od 12:00 hodin.

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

Uvítací recepce
Datum: čtvrtek 12. listopadu 2015 od 19:00 hod.
Místo konání: Clarion Congress Hotel Praha, Freyova 33, Praha 9
Vstupné: v ceně registračního poplatku

Uvítací recepce pro všechny účastníky kongresu proběhne ve čtvrtek 
12. listopadu 2015 od 19:00 ve třetím patře hotelu Clarion Congress Hotel 
Praha. Účast je zahrnuta v registračním poplatku. Vstup na recepci bude 
umožněn pouze s platnou účastnickou jmenovkou.

Součástí večera bude vystoupení jazzového dua Iris nejde s Davem.
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OBECNÉ INFORMACE

Přípravna pro řečníky / předání podkladů k přednáškám 
Přípravna pro řečníky se nachází v salonku QUADRANT ve 3.patře hotelu. 
Přijďte prosím do přípravny nejméně 1,5 hodiny před začátkem Vaší 
sekce.  V této místnosti technici nahrají Vaši prezentaci do prezentačního 
systému, vyzkouší a zkontrolují, zda se zobrazuje správně. Berte prosím 
na vědomí, že nahrání přímo v sále o přestávce před Vaší sekcí není 
z technických důvodů možné.

Přípravna pro řečníky bude otevřena následovně:

Středa, 11. listopadu 2015 16:00–19:00
Čtvrtek, 12. listopadu 2015 07:30–17:00
Patek, 13. listopadu 2015 07:30–17:30
Sobota, 14. listopadu 2015 08:00–12:00

Jednací jazyky 
Jednacími jazyky kongresu jsou čeština, slovenština a angličtina. 
Tlumočení není zajištěno.

Jmenovky 
Každý účastník obdrží při registraci na místě jmenovku, kterou je povinen 
nosit po celou dobu konání kongresu. V případě ztráty bude za vystavení 
náhradní jmenovky účtován poplatek 300 Kč.

Lékař
Nelékařský zdravotnický pracovník
Člen výboru
Vystavovatel
Organizátor

Výstava 
Kongres je doprovázen výstavou farmaceutických, laboratorních a dalších 
fi rem působících v oboru gastroenterologie. Vstup na výstavu je zahrnut 
v registračním poplatku. 

Stravování 
V čase kávových přestávek bude podáváno občerstvení ve foyer 
jednotlivých sálů. Toto občerstvení je zahrnuto v registračním poplatku. 
Obědy si účastníci zajišťují individuálně. Nejbližší možnost stravování je 
v přilehlé Galerii Fénix.

Oblečení
Na odborná jednání kongresu není vyžadováno formální oblečení.

Doprava
Clarion Congress Hotel je snadno dostupný linkou B metra (žlutá linka) 
do stanice Vysočanská. Doprava z hotelů a penzionů vzdálenějších 
od místa konání nebude organizátory zajišťována, účastníci mohou využít 
individuální dopravu či dopravu MHD.

Parkování v místě konání kongresu
Parkování není zahrnuto v registračním poplatku a náklady na něj si hradí 
každý účastník sám. Nákupní galerie Fénix disponuje 600 místy.

Otevírací doba parkoviště: 6:50–22:00. 
Parkování zdarma: 3 hodiny během týdne a 5 hodin o víkendu.
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POZNÁMKY
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Generální partner
33. českého a slovenského
gastroenterologického kongresu

Srdečně 
Vás zveme na 

satelitní 
sympozium

12. 11. 2015 
od 12.00

Egis Praha, spol. s r.o., Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1
www.egispraha.cz



SÍLA, KTERÁ TRVÁ
První subkutánní anti-TNF se 4týdenní úèinností  

1,2*

UC = ulcerózní kolitida

1

Zkrácená informace o léèivém pøípravku. Simponi 50 mg injekèní roztok v pøedplnìném peru a Simponi 50 mg injekèní roztok v pøedplnìné injekèní støíkaèce
Léèivá látka: Golimumabum, lidská IgG1  Indikace: 

Psoriatická artritida 

Dávkování a zpùsob podání:  

Kontraindikace: 
 Interakce:

Nádorová onemocnìní 

Hematologické reakce:

Alergické reakce: 

Operace: Zvláštní populace:

 Léková forma:
 

Datum poslední revize textu:

2. 

, ® ® ® 
®



JEDNODUŠE JEDEN

JEDNOU DENNĚ*
(1 - 0 - 0)

Komplexní terapie UC
(mírná až střední forma)

 * Udržovací terapie UC

Zkrácená informace o přípravku Pentasa Sachet 2 g.
Název přípravku: Pentasa Sachet 2 g, granule s prodlouženým uvolňováním. Složení: 2 g mesalazinu v 1 sáčku. Indikace: Léčba mírné až středně závažné ulcerózní kolitidy (UC) nebo Crohnovy 
choroby. Kontraindikace: Přecitlivělost na mesalazin, salicyláty nebo na kteroukoli pomocnou složku přípravku. Závažná jaterní či renální insufi cience. Dávkování: UC: akutní fáze: až 4 g denně v jedné 
dávce nebo rozděleně ve 2 dávkách, udržovací léčba: 2 g 1x denně. Crohnova choroba: až 4 g denně rozdělené ve 2 dávkách. Granule se nesmí kousat, obsah sáčku vsypat přímo do úst a zapít. Dávkování 
u dětí 6-18 let: Dětem s hmotností do 40 kg se obvykle podávají poloviční dávky než dospělým, nad 40 kg lze podávat stejnou dávku jako dospělým. Akutní fáze: individuální dávkování, počáteční denní dávka 
30 – 50 mg/kg v rozdělených dávkách, maximálně 4 g/den. Udržovací léčba: individuální dávkování, počáteční denní dávka 15 – 30 mg/kg v rozdělených dávkách, maximálně 2 g/den. Zvláštní upozornění: 
Při alergii na sulfasalazin je třeba zvýšené opatrnosti (nebezpečí alergie na salicyláty). Během léčby nutno monitorovat renální funkce, především v počátku terapie. Při poruše jaterních funkcí je třeba 
opatrnosti, při poruše renálních funkcí se léčba nedoporučuje. Vzácně hlášeny případy mesalazinem vyvolané kardiální hypersenzitivity, velmi vzácně krevní dyskrazie- při podezření na tyto reakce nutno léčbu 
okamžitě přerušit, stejně jako při výskytu akutních projevů nesnášenlivosti (křeče v břiše, akutní bolest břicha, silná bolest hlavy, horečka, vyrážka). Speciální skupiny pacientů: U starších pacientů není 
nutné redukovat dávku. Nepodávat dětem do 6 let. Těhotenství a laktace: Během těhotenství a laktace léčba možná pouze pokud její přínos převáží možná rizika, zkušenosti jsou omezené. Mesalazin 
prostupuje placentární bariérou a vylučuje se do mateřského mléka, u novorozenců léčených matek zaznamenány leuko- a trombocytopenie a anemie, u kojenců nelze vyloučit alergické reakce (průjem). 
Nežádoucí účinky: Časté: Bolesti hlavy a břicha, průjem, nauzea a zvracení, vyrážka. Vzácné: Závratě, myo- a perikarditida, pankreatitida. Velmi vzácné: Změny v krevním obraze, pankolitida, periferní 
neuropatie, alergické reakce, plicní fi bróza, hepatotoxicita, reverzibilní alopecie, bolesti svalů a kloubů, reakce podobné SLE, nefrotoxicita, oligospermie. Hypersenzitivita, léková horečka. Předávkování: 
Monitorovat renální funkce, léčba symptomatická. Interakce: Současné podání jiných nefrotoxických látek jako jsou NSAID a azathioprin může zvyšovat riziko renálních nežádoucích reakcí. Podání 
mesalazinu s azathioprinem, 6-merkatopurinem nebo thioguaninem může zvyšovat riziko myelosuprese. Podmínky uchovávání: Chránit před světlem. Držitel rozhodnutí o registraci: Ferring- Léčiva, a.s., 
ČR. Registrační číslo: 29/669/07-C. Datum poslední revize textu: 29.10.2014. Výdej vázán na lékařský předpis. Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před 
předepsáním se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou obdržíte na adrese: FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy.

FERRING
PHARMACEUTICALS
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EVIS EXERA III
Advancing the Art of Endoscopy.
In the pursuit of the perfect endoscopy system, Olympus introduces EVIS EXERA III  
as the next milestone towards improved clinical outcomes.

For more information, please visit www.olympus.cz

OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU
Evropská 176/16, 160 41 Praha 6, tel.: +420 221 985 111, e-mail: info@olympus.cz, www.olympus.cz





Dosažení klinické remise u 42 % pacientů s UC a 39 % pacientů s CD1

Cíleným mechanismem účinkuse liší od anti-TNF přípravků1

Jednotná dávka pro všechny pacienty: 300 mg i.v. infuze v týdny 0, 2, 6 a pak každých 8 týdnů11

První a jediný biologický přípravek  
se selektivním účinkem ve střevě1,2

PRECIZNOST V LÉČBĚ
Entyvio 300 mg: první a jediný biologický přípravek se selektivním účinkem ve střevě 

pro pacienty s ulcerózní kolitidou (UC) nebo Crohnovou chorobou (CD) 1,2

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
Panorama Business Center, Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2, www.takeda.cz

Zkrácené informace o léčivém přípravku
     Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.   

p p

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. Složení: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných 
látek viz SPC. Indikace: Ulcerózní kolitida: Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou, u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii, nebo na antagonistu 
tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF ), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Crohnova choroba: Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní :
Crohnovou chorobou, u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii, nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF ), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou
léčbu netolerují. Dávkování a způsob podání: Ulcerózní kolitida: Doporučená dávka je 300 mg podávaných intravenózní infuzí v týdny nula, dva a šest a pak každých osm týdnů. Pokud se neprokáže léčebný 
přínos do týdne 10, je zapotřebí pečlivě znovu posoudit pokračující léčbu. Někteří pacienti, u nichž došlo k poklesu odpovědi, mohou mít prospěch ze zvýšení frekvence podávání přípravku na každé čtyři týdny. 
Pokud bude léčba přerušena a bude zapotřebí léčbu přípravkem Entyvio obnovit, je možné zvážit podávání každé čtyři týdny. Crohnova choroba: Doporučená dávka je 300 mg podávaných intravenózní infuzí 
v týdny nula, dva a šest a pak každých osm týdnů. Pacienti s Crohnovou chorobou, u nichž nedošlo k odpovědi na léčbu, mohou mít prospěch z dávky přípravku Entyvio v týdnu 10. U pacientů, kteří na léčbu reagují, 
pokračujte od týdne 14 v terapii každých osm týdnů. Pokud se neprokáže léčebný přínos do týdne 14, v léčbě pacientů s Crohnovou chorobou by se nemělo pokračovat. Někteří pacienti, u nichž došlo k poklesu
odpovědi, mohou mít prospěch ze zvýšení frekvence podávání přípravku Entyvio 300 mg na každé čtyři týdny. Pokud bude léčba přerušena a bude zapotřebí léčbu přípravkem Entyvio obnovit, je možné zvážit 
podávání každé čtyři týdny. Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. U pacientů s poruchou funkce ledvin neboo 
jater nebyl zkoumán. Přípravek Entyvio je určen pouze k intravenóznímu podání jako intravenózní infuze po dobu 30 minut. Před podáním je zapotřebí jej rekonstituovat a dále naředit (viz SPC). Kontraindikace:e:
HyHypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokálálníníníí 
leuleuele koencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: Všechny pacienty je třeba sledovat během každé infuze a dále přibližně jednu hodinu (u prvních dvou infuzí dvě hodiny) po ukončení infuze. Byly hlášeny reaakkcececee 
sosouououvisvisející s infuzí (IRR) a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby vedolizumabem musí být paacicieeentntntnti 
vyšvyššššetřtře enieni na tuberkulózu podle místní praxe. Pokud vznikne podezření na PML, léčba vedolizumabem se musí přerušit; pokud se potvrdí, léčba se musí trvale zastavit. Nejsou k dispozici žádné údaje z klinickýchh ststuudiudiu í 
o so souubououbběžněžně ém m používání vedolizumabu s biologickými imunosupresivy. Proto se používání přípravku Entyvio u takových pacientů nedoporučuje. Pacienti podstupující léčbu vedolizumabem mohou pokrkrračačačočovat 
v očkočkovánvánvávání ní neživými vakcínami. Očkování vakcínou proti chřipce by se mělo provádět injekčním podáním ve shodě s rutinní klinickou praxí. Ostatní živé vakcíny lze podávat souběžně s vedolizumabbeemm ppouze 
v případěaděěě, žž, že pe přínosy jasně převažují nad riziky. Indukce remise Crohnovy choroby může u některých pacientů trvat až 14 týdnů. Vedolizumab podávaný pacientům bez souběžné léčby kortikosteroidydyy mmůmůmm žež být 
méně úúčinčinnýnýý ný v iv indun kci remise Crohnovy choroby než u pacientů, kteří již užívají souběžně kortikosteroidy. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů (azathioprin, 6 mmerererkerkkaptapaptopurin 
a ma ethotrexáexáexát)t) t)t) ) a aa aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Účinek vedolizumabu na farmakokinetiku běžně společně podávaných léčivých látet k nneebebybyll zkoumán. . 
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ŽivŽivé vakcínyí , zzejmjmjmmejménaéna perorální živé vakcíny, je nutno s přípravkem Entyvio používat s opatrností.
y y ý ý

Těhotenství a kojení: U žen ve fertilním věku se důrazně doporučuje, aby používaly adekkvátváttnní ní aantntikoncepcpci 
k k zababránění poččetíetííí aaaaa pokpokp račovaly v jejím užívání nejméně 18 týdnů od poslední léčby přípravkem Entyvio. Přípravek Entyvio lze v těhotenství použít pouze tehdy, když přínosy jasně ppřevvevažažuužuažujjí jí nadn jakýmmkkoli
popottp encnce iáli ním rizikkemem proprprororopr mamam tkut  a dítě. Protože se protilátky z těla matky (IgG) vylučují do mateřského mléka, doporučuje se, aby rozhodnutí, zda přerušit kojení nebo přerušit/zdržet se léčbčbby py py py přířípravr kem Ennttyvio o 
braab lo oloo v úúv vahva u přínos s kojkojeníeníeníeníen prprp o do ddítě a a přínos léčby pro ženu. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:

y ( g ) y j ,
 Přípravek Entyvio může mít malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat ststttstrrojrojrojee, e, prop tože uu mmaléhhoo 

počočtu u pacpacp ienentů byly hlášášenyenyy zázázázávravravratě.tě. Nežádoucí účinky: Velmi časté: Nasofaryngitida, bolest hlavy, artalgie. Časté:
p

 Bronchitida, gastroenteritida, infekce horních cest dýchacích, chřipřipppkkaka,ka, ssisinusn itida, fafaryngititididaa, :
parp eststéziézié e, e hyphyph erte enze, orofaryngyngggeáleáleáe ní ní bolbo est, ucpaný nos, kašel, anální absces, anální fisura, nauzea, dyspepsie, zácpa, abdominální distenze, flatulence, hemoroidy, vyrážka, , pruprupruritrittus,us ekzém, eeryrytém,m, nooččníční 
pocppocpo ení, aaknéknék , ssvalvalv ovéo spazmy, bolesttt zazaaadd, , svasvalovlová slabost, únava, bolest v končetinách, pyrexie. Ostatní viz SPC. Ve studiích s vedolizumabem byly hlášeny závažné infekce,ce,, ktktktk eréeré zaz hrnují tubeerkulózuózu, s, sepepse 
(ně(něněktektk ré fatfatálnálná í),)í sasas lmolm nelovou sepsi, listerteererte ioviovioio ou ou o menmeningitidu a cytomegalovirovou kolitidu. Výsledky z klinického programu do dnešního dne nenaznačují zvýšené riziko o mo mo malialignig ty při léčběbě vev dololizizuzumamabem, 
avša ak kkak počpop et malalma igngnig itit bylbyl malý a dlouhoddobábá exexxpozpozpozpo iceiceic bybylala omeo zená. Dlouhodobá hodnocení bezpečnosti probíhají. Doba použitelnosti: 3 rroky. Z mikrobioologglogickkckéhéhoéhoéhoého hlhlhlediskas  má být it innfuzníí rrooztztoztokk použit 
okaokaok mžiitě.tě.ětětě DoD ba b a pa podmmod ínkkín y uy uchovávání přípravkku pu po no nnařeařeařeaředěnděndění pí pí ředřed popoužitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně byy neměla býbýt dt elšlší ní nežežž 24 24 hoddhodh innnnnn připřipřipřipř teteteteploplooplotětě 22 °C aC až 8 °C, 12 hhododin přii tetepepllototěě 20 °C až
25 5 °C.°C  Zvlv ášáštáštšttní n požžadaaad vkyyvky nana popodmíd nky uchovávání: Injekkčníčční llalaaahvihvihvihvičkučkučkuč ucucu hovhováveávejtejte vv chlchladnadničcč e (e (2 °C- 8 °8 C)C) v kkrabrabičcičce,e,e, abyaby bybyl pl přípřípřípřípraravraraavek ekek ekek e chrhchrchrrhráněáněáněněáněnn pn pn předředřeedřed svsvsvě lětlětlětlem.em ReReR konkonstituovaný neboebo nařededěěnýěný roroztok chraňtetee 
přepřepř d md mmd razra em. DržDrDD itel rozhhozhodndnodnutítíutíut o o regregistraci: Takeda Pharma A/S, Dyyybbenbebenb daldalaldal AlAlAAllele le le 10,10,1010, 26262630 30 30 30 TaaTaaTaastrstrstrup,up,up,p DáDáDánsknsknsko. o. o. RegRegegRegiistististračračračračnnníní čísssčísč lo:lo:lo:oo: EUEEUU/1//1/1/ /14/414/4/9239232 /00//00/0001.1. DatDD um poslední revize: 20. 88. 2. 20015.
PříPPP prapraavekekve nenen ní hrararazenenzez  z prostřstředkdkků vvů veřeeřeřejnénéj ho ho zdravotního pojištění a je vydáváán ppouzouzeeee na llléékékaékk řskř ký pýý předř de pispis. 
PřeřeP d pd d ředředře epsepse áníán m se se se sseznezee amte ss úpúplnýlnýým zm zm zněněnněnímím SouSouhrnu údajů o přípravku.
RefRefefR ereeeee ncncenc : 1: 1: 1. SPCPCSP EnEnE tyvt io 30030030000 mg. 2. PePederde sensen J JJ etet.et. alal. WWorlorld Jd J GaGastroenterol 2014; 20(1): 64-77.))
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Odhalte cestu k vyléčení�*

u pacientů s chronickou hepatitidou C
Prokázaná účinnost u širokého spektra pacientů s chronickou hepatitidou C G1, G4

a ko-infekcí HIV, nezávislá na pokročilosti onemocnění a na odpovědi na předchozí léčbu.1–8

Vysoká účinnost i u obtížně léčitelných pacientů (jak v režimu bez inter-
feronu [IFN free], tak v režimu trojkombinace
**).1–8

Jednoduché dávkování jedna tobolka jednou denně
s ověřeným bezpečnostním profi lem.1

léčivé přípravky mohou mít klinicky významné účinky na farmakokinetiku simepre-
viru prostřednictvím CYP3A4. Proto se nedoporučuje současné podávání přípravku 
OLYSIO s látkami, které jsou středními nebo silnými inhibitory nebo induktory CYP
3A4. Jaterní vychytávání simepreviru je zprostředkováno OATP1B1. Inhibitory OATP1B1 
mohou vyvolat mírné zvýšení plazmatických koncentrací simepreviru.
***Koncentrace le-
dipasviru a simepreviru jsou zvýšené, pokud je simeprevir podáván současně s ledipas-
virem. Současné podávání se nedoporučuje. Pro úplnou informaci viz Souhrn údajů 
o přípravku (SPC). Fertilita, těhotenství a kojení: Odpovídající a dobře kontrolované 
studie se simeprevirem u těhotných žen nejsou k dispozici. Přípravek OLYSIO by měl 
být používán v těhotenství nebo u žen ve fertilním věku pouze tehdy, pokud předpo-
kládaný přínos léčby převýší riziko. Pacientky ve fertilním věku musí používat účinnou 
formu antikoncepce. Není známo, zda se simeprevir nebo jeho metabolity vylučují do 
lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené novorozence/děti nelze vyloučit. Je tře-
ba se rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/zastavit léčbu přípravkem OLYSIO 
při zvážení přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby pro matku. Účinky na schopnost 
řídit a obsluhovat stroje: OLYSIO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schop-
nost řídit nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: Během prvních 12 týdnů léčby 
byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky (incidence ≥ 5 %) nauzea, vyrážka, pru-
ritus, dyspnoe, zvýšení hladiny bilirubinu a fotosenzitivní reakce. Ukončení léčby sime-
previrem v důsledku nežádoucích účinků nastalo u 0,9 % pacientů léčených simepre-
virem s peginterferonem alfa a ribavirinem. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchová-
vejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Druh obalu a obsah 
balení: Matný promačkávací blistr obsahující 7 tobolek. Velikost balení 7 nebo 28 to-
bolek. Na trh nemusí být uvedeny všechny velikosti balení. Doba použitelnosti: 2 roky. 
Držitel rozhodnutí o registraci: Janssen Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 
B-2340 Beerse, Belgie. Registrační čísla: EU/1/14/924/001 (7 tobolek), EU/1/14/924/
002 (28 tobolek). Datum revize textu: 06/2015. Přípravek je vázán na lékařský předpis 
a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Dříve, než začnete přípravek předepiso-
vat, seznamte se, prosím, s úplnou informací o přípravku (SPC), která je dostupná na 
vyžádání. Úplná informace o přípravku je k dispozici v Souhrnu údajů o přípravku nebo 

na adrese: Janssen-Cilag s.
r.
o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, Tel: +420 227 
012 254, fax: +420 227 012 328; www.janssen-cilag.cz. Podrobné informace o tomto 
přípravku jsou uveřejněny také na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (EMA) http://www.ema.europa.eu.

 ***Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.

* vyléčení z hepatitidy C bylo defi nováno jako trvalá virologická odpověď (SVR) s ne-
detekovatelnou hladinou HCV RNA (< 25 IU/ml) na konci léčby a 24 týdnů po plánova-
ném ukončení léčby (EOT) ve studii fáze IIb a HCV RNA < 25 IU/ml nebo nedetekova-
telná 12 týdnů po plánovaném EOT ve studii fáze lll

** peginterferon alfa a ribavirin

Reference:
 1. OLYSIO® Souhrn údajů o přípravku, 06/2015
 2. Jacobson IM, et al. Hepatology. 2013; 58 (Supp 1): 756A–757A.
  Abstract 1122.
 3. Forns X et al, Gastroenterology, 2014, epub. http://dx.doi.org/10.1053/
  j.gastro.2014.02.051.
 4. Zeuzem S, et al, Gastroenterology, 2014, epub. http://dx.doi.org/10.1053/
  j.gastro.2013.10.058.
 5. Dieterich D, et al. CROI 2014. Oral abstract 24.
 6. Moreno C, et al. EASL 2014. Poster P1319.
 7. Sulkoski M et al. J Hepatol. 2014; 60: S1–22. Oral presentation O7.
 8. Lawitz E et al. J Hepatol. 2014; 60: S523–S537. Abstract O165.
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Zkrácená informace o léčivém přípravku OLYSIO 150�mg tvrdé tobolky
Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových 

informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, kte-
ré se u Vašich pacientů vyskytnou. Název přípravku: OLYSIO 150 mg tvrdé tobolky. Účin-
ná látka: simeprevirum Terapeutické indikace: Přípravek OLYSIO je indikován v kom-
binaci s dalšími léčivými přípravky pro léčbu chronické hepatitidy C (CHC) u dospělých 
pacientů. Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka přípravku OLYSIO je jedna 
150
mg tobolka jednou denně s jídlem po dobu 12 týdnů. Přípravek OLYSIO je nutno 
používat v kombinaci s jinými léčivými přípravky pro léčbu CHC. Před zahájením léčby 
u pacientů s genotypem HCV 1a se doporučuje provést testování na NS3 Q80K poly-
morfi smus. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomoc-
nou látku. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Účinnost přípravku OLYSIO 
nebyla studována u pacientů nesoucích HCV genotypy 2, 3, 5 nebo 6. Nejsou k dispo-
zici žádná klinická data o použití přípravku OLYSIO u opakované léčby pacientů, u kte-
rých selhala léčba zahrnující HCV inhibitor proteázy NS3-4A. ***Dekompenzace jater 
a selhání jater včetně fatálních případů, byly hlášeny z postmarketingového sledová-
ní u pacientů léčených přípravkem OLYSIO v kombinaci s peginterferonem alfa a riba-
virinem a v kombinaci se sofosbuvirem. Proto je nutné u pacientů, u nichž je zvýšené 
riziko dekompenzace jater nebo selhání jater, sledovat jaterní funkce před léčbou pří-
pravkem OLYSIO v kombinaci a pokud je klinicky indikováno, tak i v průběhu léčby. 

***Byly hlášeny případy bradykardie při užívání přípravku OLYSIO v kombinaci se sofos-
buvirem a současně podávaným amiodaronem. Amiodaron lze použít pouze u pacien-
tů, kteří užívají přípravek OLYSIO v kombinaci se sofosbuvirem, pokud jiná antiarytmi-
ka nejsou tolerována nebo jsou kontraindikována. Je-li současné použití amiodaronu 
považováno za nezbytné, je doporučeno pacienty pečlivě sledovat před zahájením 
léčby přípravkem OLYSIO v kombinaci se sofosbuvirem. Kvůli dlouhému eliminač-
nímu poločasu amiodaronu je nutné náležitě sledovat i pacienty, kteří ukončili léčbu 
amiodaronem v uplynulých měsících a zahajují léčbu přípravkem OLYSIO v kombinaci 
se sofosbuvirem. Pro úplnou informaci viz Souhrn údajů o přípravku (SPC). Interak-
ce: Primární enzym, který se účastní biotransformace simepreviru je CYP3A4 a další 



  Synchronizovaná pasáž minimikropelet s tráveninou 1

 Uvolňování aktivních enzymů v digestivní fázi 1

 Minimikropelety TM – patentovaná technologie 2

Léčba pankreatické 
exokrinní insufi cience
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BGP Products Czech Republic s.r.o., Evropská 2591/33d, Dejvice, 160 00 Praha 6, tel.: 222 004 400, e-mail: info@bgp-products.cz

Základní informace o p ípravku:
Název p ípravku: Kreon® 10 000, Kreon® 25 000. Složení: Pancreatinum 150 mg resp. 300 mg v jedné tobolce. Léková forma: Tvrdá želatinová tobolka s enterosolventními peletami (minimikropeletami ). Indikace: Lé ba pankreatické 
exokrinní insu  cience u d tí a dosp lých pacient . Kontraindikace: Hypersenzitivita na lé ivou látku nebo na jakoukoli pomocnou látku p ípravku. Dávkování: Dávkování je zam eno na individuální pot eby a závisí na závažnosti onemoc-
n ní a na složení stravy. Tobolky se mají polykat celé, s dostate ným množstvím tekutiny. Užívají se b hem jídla nebo ihned po n m. Pokud polknutí tobolky iní obtíže, nap . d tem i starším lidem, lze tobolky otev ít a minimikropelety p idat 
k m kkému jídlu nebo je podat s tekutinou. Zvláštní upozorn ní: U pacient  s cystickou  brózou, kte í užívali p ípravky s vysokými dávkami pankreatinu, bylo hlášeno zúžení ileocekálních oblastí a tlustého st eva (  brotizující kolonopatie). 
Jako preventivní opat ení mají být neobvyklé abdominální p íznaky nebo jejich zm ny vyšet eny léka em. Interakce: Studie interakcí nebyly provád ny. T hotenství a kojení: p ípravek m že být užíván, pokud je to nezbytné, a to v dávkách, 
které jsou dostate né k zabezpe ení odpovídajícího nutri ního stavu. Nežádoucí ú inky: velmi asté: abdominální bolest, asté: nausea, zvracení, zácpa, pr jem a abdominální distenze, mén  asté: vyrážka. Velikost balení: 50 tobolek. 
Podmínky uchovávání: P i teplot  do 25°C, v dob e uzav ené lahvi ce, aby byl p ípravek chrán n p ed vlhkostí. Po otev ení nepoužívejte déle než 6 m síc . Registra ní ísla: Kreon® 10 000: 49/937/97-C, Kreon® 25 000: 49/186/84-C. 
Držitel rozhodnutí o registraci: Mylan Healthcare GmbH, Freundallee 9A, 30173 Hannover, N mecko. Zp sob výdeje: P ípravek m že být vydán i bez léka ského p edpisu. Zp sob hrazení: Pokud je p ípravek vydán na léka ský p edpis, 
je hrazen z ve ejného zdravotního pojišt ní. Datum revize textu: 7. 9. 2015 

D íve než p ípravek p edepíšete, seznamte se, prosím, s úplným souhrnem údaj  o p ípravku.



První biosimilární monoklonální protilátka (mAb)

INFLECTRATM je první biosimilární mAb. Její účinnost, bezpečnost a kvalita 
je srovnatelná s referenčním infliximabem1,2. Umožňuje zvýšení dostupnosti léčby.  

Získejte novou 
perspektivu

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací   
o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádou-
cí účinky. Zkrácená informace o léku: Inflectra 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 
Složení: Jedna injekční lahvička obsahuje 100 mg infliximabum. Po rozpuštění obsahuje jeden ml roztoku  
10 mg infliximabum. Indikace: Revmatoidní artritida. V kombinaci s methotrexátem k redukci známek a příznaků, 
jakož  i zlepšení fyzické funkce u dospělých pacientů s aktivní chorobou, jestliže odpověď na antirevmatická léči-
va modifikující chorobu (DMARD), včetně methotrexátu, není postačující, u dospělých pacientů s těžkou, aktivní   
a progresivní chorobou, dříve neléčených methotrexátem nebo ostatními DMARD. Crohnova choroba u dospě-
lých. Léčba středně závažné až závažné aktivní Crohnovy choroby u dospělých pacientů nereagujících na plný  
a adekvátní léčebný režim kortikosteroidy a/nebo imunosupresivy; nebo kteří tuto léčbu netolerují nebo u kterých 
je kontraindikována. Léčba dospělých pacientů s aktivní Crohnovou chorobou s píštělemi, nereagujících na plný 
a adekvátní léčebný režim konvenční léčby. Crohnova choroba u dětí.  Léčba těžké aktivní Crohnovy choroby  
u dětí  a dospívajících ve věku 6-17 let, kteří nereagovali na konvenční léčbu zahrnující kortikosteroid, imunomo-
dulátor  a primární nutriční terapii; nebo kteří tuto léčbu netolerují nebo u kterých je kontraindikována. Ulcerózní 
kolitida. Léčba středně závažné až závažné aktivní ulcerózní kolitidy u dospělých pacientů adekvátně nereagují-
cích na konvenční léčbu, včetně kortikosteroidů a 6-merkaptopurinu (6-MP) nebo azathioprinu (AZA), nebo kteří 
tuto léčbu netolerují nebo u kterých je kontraindikována. Ulcerózní kolitida u dětí. Léčba závažné aktivní ulcerózní  
kolitidy  u dětí a dospívajících ve věku 6-17 let adekvátně nereagujících na konvenční léčbu, včetně kortikosteroidů  
a 6-MP nebo AZA, nebo kteří tuto léčbu netolerují nebo u kterých je kontraindikována. Ankylozující spondylitida.  
Léčba závažné aktivní ankylozující spondylitidy u dospělých pacientů, kteří nereagovali adekvátně na konvenč-
ní léčbu. Psoriatická artritida. Léčba aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých pacientů v případě,  
že u nich nebyla předchozí odpověď na léčbu DMARD adekvátní. Přípravek Inflectra by měl být podáván v kombinaci  
s methotrexátem nebo samotný u pacientů s nesnášenlivostí methotrexátu nebo pacientů s kontraindikací podávání 
methotrexátu. Psoriáza. Léčba středně až velmi závažné psoriázy s plaky u dospělých pacientů, u nichž selhala, byla kon-
traindikována či nebyla tolerována jiná systémová léčba, včetně cyklosporinu, methotrexátu nebo psoralenu s ultrafia-
lovým zářením A (PUVA). Dávkování:Dospělí (18 let) Revmatoidní artritida: 3 mg/kg, i.v. infuze a následně další infuze  
 3 mg/kg ve 2. a 6. týdnu po první infuzi a pak každý 8. týden, podávání musí být  současně s methotrexátem. Při 
nedostačující odpovědi během prvních 12. týdnů léčby nebo pokud dojde po jejich uplynutí ke ztrátě odpovědi, zvážit 

postupné zvýšení dávky o přibližně 1,5 mg/kg každý 8. týden do maxima 7,5 mg/kg. Středně závažná až závažná 
aktivní Crohnova choroba: 5 mg/kg, i. v. infuze a následně další infuze 5 mg/kg 2 týdny po první infuzi. Při žádné 
odpovědi po 2 dávkách by se neměla podávat žádná další léčba infliximabem. U reagujících jsou možné alternativní 
postupy: udržovací fáze: a) dodatečná infuze 5 mg/kg v 6. týdnu po počáteční dávce, s následnými infuzemi kaž-
dý  8. týden nebo b) opětovné podání- infuze 5 mg/kg v případě, že se opět objevily známky a symptomy nemoci. 
Crohnova choroba s píštělemi: 5 mg/kg, i.v. infuze a následně další infuze 5 mg/kg ve 2. a 6. týdnu po první infuzi. 
Při žádné odpovědi po 3 dávkách by se neměla další léčba infliximabem podávat. U odpovídajících na léčbu jsou 
alternativní postupy pro pokračování léčby: a) udržovací fáze: Další infuze 5 mg/kg každý 8. týden nebo b) opětov-
né podání: infuze 5 mg/kg, objeví-li se znovu známky a symptomy nemoci, následovaná infuzemi 5 mg/kg každý 
 8. týden. Ulcerózní kolitida: 5 mg/kg, i.v. infuze a následně další infuze 5 mg/kg ve 2. a 6. týdnu po první infuzi,   
a pak každý 8. týden. U pacientů bez léčebného přínosu během prvních 14. týdnů léčby by mělo být pečlivě 
přehodnoceno další pokračování. Ankylozující spondylitida: 5 mg kg, i.v. infuze a následně další infuze 5 mg/kg  
ve 2. a 6. týdnu po první infuzi, a pak každých 6 až 8 týdnů. U pacientů bez reakce na léčbu do šesti týdnů  
by se neměla další léčba infliximabem podávat. Psoriatická artritida: 5 mg/kg, i.v. a následně další infuze 5 mg/kg  
ve 2. a 6. týdnu po první infuzi, a pak každý 8. týden. Psoriáza: 5 mg/kg, i.v. infuze a následně další infuze 5 mg/
kg ve 2. a 6. týdnu po první infuzi, a pak každý 8. týden. Při žádné odpovědi  do 14 týdnů by se neměla další 
léčba infliximabem podávat. Pediatrická populace: Crohnova choroba (6 až 17 let): 5 mg/kg, i.v. infuze a následně 
další infuze 5 mg/kg ve 2. a 6. týdnu po první infuzi a pak každých 8 týdnů. Dostupné údaje nepodporují další 
léčbu u dětí a dospívajících, kteří nereagují během prvních 10 týdnů. Ulcerózní kolitida (6 až 17 let): 5 mg/kg, i.v.  
a následně další infuze 5 mg/kg ve 2. a 6. týdnu po první infuzi a pak každých 8 týdnů. Dostupné údaje nepodporují  
další léčbu u dětí, kteří nereagují během prvních 8 týdnů. Poškození ledvinných a/nebo jaterních funkcí- přípravek  
Inflectra nebyl studován u této skupiny pacientů. Způsob podání: Přípravek Inflectra by měl být podáván ve formě 
i.v. infuze trvající 2 hodiny. Všichni pacienti musí být nejméně po dobu 1-2 hodin po infuzi sledováni pro akutní  
reakce spojené s infuzí.  K dispozici musí být vybavení pro akutní pomoc a vybavení pro umělé dýchání. Ke snížení  
rizika vzniku reakcí spojených s infuzí, zvláště pokud se reakce spojené s infuzí dříve objevily, mohou být pacienti  
předléčeni např. antihistaminikem, hydrokortisonem a/nebo paracetamolem a rychlost infuze může být snížena.  
Kontraindikace: Pacienti s hypersenzitivitou na infliximab v anamnéze, na jiné myší proteiny nebo na kteroukoli  
pomocnou látku. Pacienti s tuberkulózou nebo s ostatními závažnými infekcemi, jako jsou sepse, abscesy a oportunní 



infekce. Pacienti se středně závažným nebo závažným srdečním selháním (NYHA třída III/IV). Zvláštní upozornění   
a opatření při používání: Infekce- před započetím, v průběhu a po ukončení léčby přípravkem Inflectra musí být 
pacienti pečlivě monitorováni na přítomnost infekce včetně TBC. U léčených infliximabem byly pozorovány TBC, 
bakteriální infekce, včetně sepse a pneumonie, invazivní mykotické, virové a ostatní oportunní infekce. Před zapo-
četím léčby musí být všichni pacienti vyšetřeni na přítomnost aktivní a inaktivní (latentní) TBC. V případě diagnózy 
aktivní TBC nesmí být léčba přípravkem Inflectra započata. U podezření na latentní TBC by měl být konzultován lékař 
specializovaný na její léčbu. Pacienti s Crohnovou chorobou s píštělemi s akutními hnisajícími píštělemi nesmí za-
hájit léčbu, dokud není vyloučen zdroj možné infekce.  Pacienti před zahájením léčby přípravkem Inflectra by měli 
být vyšetřeni na HBV infekci. Při pozitivním výsledku testu na HBV infekci se doporučuje konzultace s lékařem se 
zkušenostmi s léčbou hepatitidy B. Malignity- při současných znalostech nelze vyloučit možné riziko vývoje lym-
fomů a ostatních malignit u pacientů léčených látkami blokujícími TNF. Obezřetně je třeba postupovat při léčbě TNF 
blokátorem u pacientů s nádorovým onemocněním v anamnéze nebo při zvažování pokračování léčby  u pacientů, 
u nichž se nádorové onemocnění objevilo. Interakce: Kombinace s jinou biologickou léčbou používanou k léč-
bě stejných stavů jako přípravek Inflectra, včetně anakinry a abataceptu, se nedoporučuje. Současně s přípravkem  
Inflectra se nedoporučuje aplikovat živé vakcíny. Ženy ve fertilním věku musí užívat adekvátní antikoncepci k zábraně 
otěhotnění a v jejím užívání pokračovat nejméně 6 měsíců po poslední kúře přípravkem Inflectra. Nežádoucí účin-
ky: Infekce a infestace- Velmi časté: Virové infekce. Časté: Bakteriální infekce. Méně časté: TBC, plísňové infekce, 
(např. kandidóza). Poruchy krve a lymfatického systému- Časté: Neutropenie, leukopenie, anémie, lymfadenopatie. 
Méně časté: Trombocytopenie, lymfopenie, lymfocytóza. Poruchy imunitního systému- Časté: Alergický respi-
rační příznak. Méně časté: Anafylaktická reakce, lupus–like syndrom, sérová nemoc nebo reakce podobná sérové 
nemoci. Psychiatrické poruchy- Časté: Deprese, insomnie. Méně časté: Amnézie, agitace, zmatenost, somnolence, 
nervozita. Poruchy nervového systému- Velmi časté: Bolest hlavy. Časté: Vertigo, závratě, hypestezie, parestezie. 
Méně časté: Záchvaty, neuropatie. Poruchy oka- Časté: konjunktivitida. Méně časté: keratitida, periorbitální edém, 
hordeolum. Srdeční poruchy- Časté: Tachykardie, palpitace. Méně časté: Srdeční selhání (nově vzniklé nebo jeho 
zhoršení), arytmie, synkopa, bradykardie. Cévní poruchy- Časté: Hypotenze, hypertenze, ekchymóza, nával, zrud-
nutí. Méně časté: Periferní ischemie, tromboflebitida, hematom. Respirační, hrudní a mediastinální poruchy- Velmi 
časté: Infekce horních cest dýchacích, sinusitida. Časté: Infekce dolních cest dýchacích, dyspnoe, epistaxe. Méně 
časté: Plicní edém, bronchospasmus, pleuritida, pleurální efuze. Gastrointestinální poruchy- Velmi časté: Bolesti 

břicha, nausea. Časté: Krvácení do GIT, průjem, dyspepsie, gastroezofageální reflux, obstipace. Méně časté: Intes-
tinální perforace, intestinální stenóza, divertikulitida, pankreatitida, cheilitida. Poruchy jater a žlučových cest- Časté: 
Abnormální funkce jater, zvýšené transaminázy. Méně časté: Hepatitida, hepatocelulární poškození, cholecystiti-
da. Poruchy kůže a podkožní tkáně- Časté: Nově vzniklá psoriáza nebo její zhoršení, včetně pustulózní psoriázy,  
urtikarie, exantém, pruritus, hyperhidróza, suchost kůže, plísňová dermatitida, ekzém, alopecie. Méně časté: Bulózní  
erupce, onychomykóza, seborrhoea, rosacea, kožní papilom, hyperkeratóza, abnormální kožní pigmentace. Poruchy  
svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně- Časté: Artralgie, myalgie, bolest zad. Poruchy ledvin a močových cest-  
Časté: Infekce močových cest. Méně časté: Pyelonefritida. Poruchy reprodukčního systému a prsu- Méně časté:  
Vaginitida. Celkové poruchy a reakce v místě aplikace- Velmi časté: Reakce spojená s infuzí, bolest. Časté: Bolest na prsou,  
únava, horečka, reakce v místě vpichu injekce, zimnice, edém. Méně časté: Zhoršené hojení. Vyšetření- Méně časté:  
Pozitivní autoprotilátka. Uchovávání: v chladničce  (2 °C - 8 °C). Velikost balení: 1, 2, 3, 4, 5 injekčních lahviček.  
Držitel rozhodnutí o registraci: Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ,  
Velká Británie. Registrační číslo (a): EU/1/13/854/001, EU/1/13/854/002, EU/1/13/854/003, EU/1/13/854/004,  
EU/1/13/854/005. Registrace: 10/09/2013 Datum revize textu: 24/08/2015. Podrobné informace jsou k dispozici  
na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu. Způsob  
výdeje: Vázán na lékařský předpis. Způsob úhrady: Plně hrazen z prostředků veřejného zdravotného pojištění.  
Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se prosím s úplným souhrnem údajů o přípravku.  
Podrobnější údaje najdete  v příbalové informaci nebo jsou k dispozici na adrese: Hospira Czech Republic s.r.o., 
Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, Česká republika. Tel. +420 222 191 170, fax +420 222 191 200. Webové 
stránky: www.hospira.com

Literatura:
1. INFLECTRA™. European Public Assessment Report (EPAR). Dostupné na: www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?cur-
l=pages/medicines/human/medicines/002778/human_med_001677.jsp&mid=WC0b01ac058001d124.  
2. EMA. Guideline on similar biological medicinal products containing monoclonal antibodies – non-clinical and 
clinical issues. May 2012. Dostupné na: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guide-
line/2012/06/WC500128686.pdf.
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Zkrácená informace
� Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz Souhrn 
údajů o přípravku, bod 4.8.
GLIVEC® 100 mg potahované tablety      GLIVEC® 400 mg potahované tablety
Složení: Léčivá látka: Imatinibi mesilas 100 mg nebo 400 mg v 1 potahované tabletě. Indikace: Glivec je indikován k léčbě: Dospělých a dětských pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronickou 
myeloidní leukemií (CML), u kterých není transplantace kostní dřeně považována za léčbu první volby. Dospělých a dětských pacientů s Ph+ CML s chronickou fází onemocnění, u kterých selhala léčba interferonem-alfa, nebo kteří jsou v akcelerované fázi 
onemocnění nebo v blastické krizi. Dospělých a dětských pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom pozitivní akutní lymfatickou leukemií (Ph+ ALL) doplněnou chemoterapií. Dospělých pacientů s recidivující nebo refrakterní Ph+ ALL 
jako monoterapie. Dospělých pacientů s myelodysplastickým/myeloproliferativním onemocněním (MDS/MPD) spojeným se změnou genu receptoru pro růstový faktor krevních destiček (PDGFR). Dospělých pacientů se syndromem pokročilé hype-
reozinofi lie (HES) a/nebo chronickou eozinofi lní leukemií (CEL) s přeskupením FIP1L1-PDGFRα. Dospělých pacientů s Kit (CD 117) pozitivními inoperabilními a/nebo metastatickými maligními stromálními nádory zažívacího traktu (GIST). Dospělých 
pacientů s významným rizikem recidivy po resekci Kit (CD117)-pozitivního GIST nádoru v adjuvantním podání. Dospělých pacientů s inoperabilním dermatofi brosarkomem protuberans (DFSP) a dospělých pacientů s rekurentním a/nebo metastatickým 
DFSP, kteří nejsou způsobilí operace. Dávkování: Léčbu může zahájit pouze lékař specialista se zkušeností s léčbou hematologických malignit a sarkomů. Předepsaná dávka se podává perorálně s jídlem a zapíjí se sklenicí vody. Dávky 400 mg nebo 
600 mg by měly být podávány jednou denně, dávka 800 mg by měla být podávána rozděleně na 400 mg dvakrát denně. Dávkování u CML u dospělých: Doporučená dávka Glivecu je pro pacienty v chronické fázi CML 400 mg/den. U pacientů
s akcelerovanou fází nebo v blastické krizi je doporučená dávka 600 mg/den. Dávku lze zvýšit na 600 mg nebo 800 mg denně u pacientů v chronické fázi onemocnění, na 800 mg denně (400 mg 2x denně) u pacientů s akcelerovanou fází onemocnění 
nebo v blastické krizi za následujících okolností: při progresi onemocnění; pokud nebylo dosaženo: uspokojivé hematologické odpovědi po 3 měsících léčby, nebo cytogenetické odpovědi po 12 měsících léčby; nebo při ztrátě dříve dosažené hematologické 
a/nebo cytogenetické odpovědi. Dávkování u CML u dětí: Dávkování u dětí je v mg na m2 tělesného povrchu (mg/m2). U dětí s chronickou fází CML nebo s pokročilou fází CML se doporučuje dávkování 340 mg/m2(nepřekročit celkovou dávku 800 
mg). Podávání léku je možné jednou denně nebo rozdělené do dvou dávek. U dětí je možno uvažovat o vzestupu denní dávky na 570 mg/m2 (nepřekročit celkovou dávku 800 mg). Dávkování u Ph+ ALL u dospělých pacientů: Doporučená denní dávka 
Glivecu je 600 mg/den. *Dávkování u Ph+ ALL u dětí: Dávkování u dětí je v mg na m2 tělesného povrchu (mg/m2). Doporučuje se denní dávka 340 mg/m2 (nepřekročit celkovou dávku 600 mg).* Dávkování u MDS/MPD: Doporučená denní 
dávka Glivecu je 400 mg/den. Dávkování u HES/CEL: Doporučená denní dávka Glivecu je 100 mg/den. Dávkování u GIST: Doporučená denní dávka Glivecu je 400 mg/den. Dávkování u DFSP: Doporučená denní dávka Glivecu je 800 mg/den. 
Úprava dávkování nebo přerušení léčby je vyžadováno při výskytu závažných nežádoucích účinků. Viz úplná informace o přípravku. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku. Zvláštní upozornění/
opatření: Pro možnost závažné retence tekutin se doporučuje pravidelně sledovat hmotnost pacientů. Pravidelně je nutné provádět kompletní vyšetření krevního obrazu. Opatrnost je nutná u pacientů se zhoršenou funkcí jater. Při léčbě imatinibem se 
vyskytly případy jaterního poškození, kontrola jaterní funkce je nezbytná. Byly hlášeny klinické případy hypotyreózy u pacientů, kterým byla provedena tyreoidektomie a kteří byli substitučně léčeni levothyroxinem. U těchto pacientů je třeba důkladně 
kontrolovat hladiny TSH. Pacienti se srdečním onemocněním, s rizikovými faktory, příznaky nebo projevy srdečního selhání a s renálním selháním by měli být pečlivě sledováni. U pacientů s hypereozinofi lním syndromem (HES) s okultní infi ltrací HES 
buněk do myokardu byly ojedinělé případy kardiogenního šoku či dysfunkce levé komory spojeny s degranulací HES buněk po zahájení léčby Pacientům s renální nedostatečností by se měla podávat minimální úvodní dávka. Pacienti se závažnou renální 
nedostatečností by měli být léčeni s opatrností. Pokud není dávka imatinibu tolerována, může být snížena. Glivec lze v těhotenství použít pouze pokud je to nezbytně nutné. Přípravek by neměly užívat kojící matky. U dětí a jedinců v prepubertálním věku 
užívajících imatinib byly hlášené případy retardace růstu, proto je doporučené pečlivé sledování růstu dětí léčených imatinibem. Při řízení nebo obsluze strojů se doporučuje zvýšená opatrnost. Viz úplná informace o přípravku. Interakce: Při podávání 
látek zvyšujících koncentraci imatinibu v plazmě - CYP3A4 inhibitorů (inhibitory proteáz jako je indinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir, sachinavir, telaprevir, nelfi navir, boceprevir, azolová antimykotika zahrnující ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, 
vorikonazol, některé makrolidy jako je erythromycin, klarithromycin a telithromycin) je nutná opatrnost. Některé látky mohou snižovat koncentraci imatinibu v plazmě – CYP3A4 induktory (dexamethason, fenytoin, karbamazepin, rifampicin, fenobarbital, 
fosfenytoin, primidon, třezalka tečkovaná) a potenciálně zvyšovat riziko selhání léčby. Při podávání Glivecu se substráty CYP3A4 s úzkým terapeutickým oknem (cyklosporin, pimozid, takrolimus, sirolimus, ergotamin, diergotamin, fentanyl, alfentanil, 
terfenadin, bortezomib, docetaxel a chinidin) se doporučuje opatrnost, protože může zvyšovat jejich plazmatickou koncentraci. Podobná opatrnost se doporučuje i při podávání spolu se substráty CYP2D6 s úzkým terapeutickým oknem a s CYP2D9 
(warfarin a jiné deriváty kumarinu). Obezřetnost by měla být uplatněna při současném podávání paracetamolu, zejména při podávání vyšších dávek. Viz úplná informace o přípravku. Nežádoucí účinky: Velmi časté: neutropenie, trombocytopenie, 
anemie, bolesti hlavy, nauzea, průjem, zvracení, dyspepsie, bolesti břicha, periorbitální edém, dermatitida/ekzém/vyrážka, svalové křeče a záchvaty křečí, muskuloskeletární bolesti včetně myalgie, artralgie, bolesti kostí, zadržování tekutin a edémy, 
únava, zvýšení hmotnosti. Časté: pancytopenie, febrilní neutropenie, anorexie, nespavost, závratě, parestezie, porucha chutě, hypestezie, otok očních víček, zvýšené slzení, krvácení do spojivky, konjunktivitida, syndrom suchého oka, rozmazané vidění, 
zrudnutí, krvácení, dušnost, krvácení z nosu, kašel, nadýmání, rozpětí břicha, gastro-ezofageální refl ux, zácpa, sucho v ústech, gastritida, zvýšení jaterních enzymů, pruritus, otok obličeje, suchá pleť, erytém, alopecie, noční pocení, reakce fotosenzitivity, 
otoky kloubů, slabost, pyrexie, anasarka, mrazení, ztuhlost, snížení hmotnosti. Další informace - viz úplná informace o přípravku. Podmínky uchovávání: Neuchovávejte při teplotě nad 30 C°. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn 
před vlhkostí. Dostupné lékové formy a velikosti balení: Glivec 100 mg potahované tablety: 60 tbl., reg.č. EU/1/01/198/008, Glivec 400 mg potahované tablety: 30 tbl., reg.č. EU/1/01/198/010, 90 tbl., reg.č. EU/1/01/198/013. Poznámka: Dříve 
než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku. Potahované tablety: Datum registrace/prodloužení registrace: 11.11.2003/07.11.2006. Datum poslední revize textu SPC: 26.02.2015. Držitel rozhodnutí o registraci: 
Novartis Europharm Limited, Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, Velká Británie. Přípravek je pouze na lékařský předpis, hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
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Technický sekretariát konference: 
GUARANT International / Gastro 2016
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444, fax: +420 284 001 448
E-mail: gastro2016@guarant.cz
www.gastrodny2016.cz

24.–26. 11. 2016
Hotel Thermal – Karlovy Vary

„Der Neue Sprudel, Karlsbad“
Dobová pohlednice z konce 19. století
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