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Diaprel MR 60 mg módosított hatóanyagleadású tabletta (gliklazid)
Jav.: 2-es típusú, nem inzulindependens diabetes mellitus kezelése felnôttek esetében, amennyiben a vércukor szint diétával, testmozgással és testtömeg-csökkentéssel nem tartható egyensúlyban. Adagolás és alkalmazás: ≈-2 
tabletta naponta egyszer, a reggeli elfogyasztásakor, szájon át. Idôseknél is és enyhe vagy középsúlyos veseelégtelenségben szenvedôknél gondos orvosi ellenôrzés mellett változatlan adag adható. Felezhetô. Hypo glykaemia kocká-
zatának kitett betegek esetében a javasolt minimális napi kezdô adag 30 mg. Kombináció más antidiabetikumokkal: biguanid-származékokkal, alfa-glükozidáz-gátlókkal vagy inzulinnal (szoros orvosi ellen ôrzés mellett) kombinálható. 
Ellenjav.: túlérzékenység (egyéb szulfonilurea-származékokkal, szulfonam idokkal szemben is); 1-es típusú diabetes; diabeteses pre-kóma és kóma, diabeteses ketoacidosis; súlyos vese- vagy máj elég telenség; mikonazol-kezelés; 
szoptatás. Különleges figyelmeztetések: Hypoglykaemia jelentkezhet túl adagolás, elégtelen kalória- vagy glükóz bevitel esetén, hosszú, megerôltetô fizikai aktivitás után és súlyos máj- vagy veseelégtelenség esetén. Hospitalizáció 
is szükségessé válhat, és a glükóz adagolását még néhány napig folytatni kell. A betegeket tájékoztatni kell a követendô táplálkozás, a rendszeres testmozgás és a vércukorszint rendszeres ellenôrzé sének fontosságáról. Csak akkor 
adható, ha a beteg rendszeresen étkezik. Elôvigyázatosság szükséges G6PD-hiányban. Laktózt tartalmaz. Együttes alkalmazás: Hypoglykaemia kockázata – ellenjavallt: miko nazol; nem javasolt: fenilbutazon, alkohol; fokozott körül-
tekintéssel adható: egyéb antidiabetikumok, béta -blok  kolók, flukonazol, ACE-gátlók (kaptopril, enalapril), H2-receptor antagonisták, MAO-gátlók, szulfon amidok, klaritromicin és NSAID-ok. Hyperglykaemia kockázata – nem javasolt: 
danazol; óvatosan adható: nagy dózisú klórpromazin, glüko kortikoidok, ritodrin, szalbutamol, terbutalin, orbáncfüvet tartalmazó készítmények. Dysglykaemia kockázata – óvatosan adható: fluorokinolonok; mérlegelendó́: antikoagu-
láns terápia (pl. warfarin). Terhesség és szoptatás: inzulinra javasolt átállni már a teherbeesés elôtt, vagy legkésôbb a terhesség kimutatásakor. Szoptatás: ellenjav. Gépjármû vezetés és gépek kezelése: hypoglycaemia lehetséges, 
különösen a kezelés kezdetén. Mellékhatások: Hypoglykaemia, hasi fájdalom, hányinger, hányás, emésztési zavarok, hasmenés és székrekedés. Ritkán: haematologiai elváltozások, melyek általában reverzibilisek (anaemia, leuco-
penia, thrombocytopenia, granulocytopenia). Májenzimek aktivitásának fokozódása (AST, ALT, alkalikus foszfa táz), hepatitis (izolált esetekben). Cholestaticus sárgaság esetén a kezelést fel kell függeszteni. Átmeneti látás zavarok a ke-
zelés kezdetén. Ritkábban előforduló: bôrkiütés, pruritus, urticaria, angioedema, erythema, macu lo papu losus bôrkiütés, bullosus reakciók, úgymint Stevens-Johnson szindróma, toxikus epidermális necrolysis és DRESS. Erythrocy-
topenia, agranulocytosis, haemo lyticus anaemia, pancytopenia, allergiás vasculitis, hypo natraemia, a májenzimek szintjének emelkedése, a májfunkció zavara (cholestasis és sárgaság), és hepatitis, májelégtelenség. Túladagolás: a 
súlyos hypo glykaemia sürgôsen intravénás glükózt, azonnali kórházi kezelést és megfigyelést igényel. Farmakodinámiás tulajdonságok: a Langerhans-szigetek ß-sejtjeinek inzulin szek ré cióját serkentve csökkenti a vércukorszintet, 
ezzel helyreállítja a posztprandiális, elsô inzulin-szekréciós csúcsot, továbbá megnyújtja az inzulin-elválasztás második fázisának idôtartamát étkezés vagy glükóz fogyasztása után. Kiszerelés: 30x. Alkalmazási elôírás OGYI-eng. 
száma: OGYI/28348/2015 (2016. április 1.) Kiadhatóság: II./I. csoport. Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). Közfinanszírozás alapjául elfogadott ára: 1321 Ft, HFIX 55% támogatási jogcímen rendelés esetén a 
támogatás összege: 444 Ft, térítési díj: 877 Ft. (Hatályos 2014.10.01-tôl). Rövid alkalmazási elôírás. Alkalmazás elôtt tanulmányozza a teljes alkalmazási elôírást! Ez az információs anyag kizárólag gyógyszer, gyógyászati segéd eszköz 
rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakemberek részére készült. Servier Hungária Kft. 1062 Budapest, Váci út 1-3. Tel: +36(1)238-7799, Fax: +36(1)238-7966, www.servier.hu (v10).

1. Inzucchi et al.: ADA/EASD Position Statement Update, Diabetes Care 2015; 38: 140-149. | DOI: 10.2337/dc14-2441 
2. Mbanya et al.: Incidence of hypoglycemia in patients with type 2 diabetes treated with gliclazide versus  

DPP-4 inhibitors during Ramadan, Diabetes Research and Clinical Practice 109 (2015) 226–232

Kilóg a SUrból

	GLP-1 agonistákkal összevethető metabolikus hatékonyság1  

	DPP-4 gátlókkal összevethető hipoglikémia ráta2

	 Elérhető áron



management

STAND-ART
Event Management

által szervezett rendezvények átfogó mobil alkalmazása
iOS és Android eszközökre

AZ ALKALMAZÁS MAGYARUL/ANGOLUL ELÉRHETŐ ALAPFUNKCIÓI
1.  Időbeosztás: az Ön által meglátogatni kívánt események listája
2.  Szekciók, előadások: a rendezvény komplett, naprakész programja
3.  Előadók: a rendezvény meghívott előadói és előadásaik helyszíne/időpontja
4.  Absztraktok: az előadások és poszterek absztraktjai
5.  A rendezvény támogatói (elérhetőségek, rövid bemutatkozás)
6.  Térkép: a szekciók és egyéb programok helyszínei, valamint a kiállítás alaprajzai
7.  Kövesse az eseményeket a Facebook oldalán is!
8.  Váltson üzenetet a résztvevőkkel, tegyen fel kérdéseket az előadóknak az üzenőfalon!
9.   Értesítés: helyszín vagy időpont változás? Különleges előadás téma?

Az értesítés egyenesen a mobil eszközre érkezik, hogy Ön ne maradjon le semmiről!

Set a new standard,
add Stand-Art to your event!

STAND-ART 110%0-24:00
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általáNoS iNFormáCióK

a továbbképzés honlapja, letölthető dokumentumok, 
online regisztráció
  www.stand-art.hu/MDTCSMEger.hu  

 időpont
2017. szeptember 1-2.

 Helyszín
Hotel Eger & Park , 3300 Eger, Szálloda út 1-3.
  www.hotelegerpark.hu  

 regisztrációs határidő
2017. augusztus 15.

 Szervező iroda
Stand-Art Event Management
6723 Szeged, Tisza Palota B/2., 
Felső Tisza-part 31-34.

Postacím: 6792 Zsombó, Pf. 17.
Tel: (+36 62) 317 445; Fax: (+36 62) 661 331; 
Honlap:   www.stand-art.hu  
Ügyintéző: Lacsán Dóra; e-mail:   dora@stand-art.hu  

 Szponzori támogatásokkal, regisztrációval és szállásfogla-
lással kapcsolatos pénzügyek, szerződéskötés
Stand-Art Event Management
Székhely és számlacím: 6792 Zsombó, Juhász Gy. u. 16.
Adószám: 13970831-2-06; Cégj.szám: 06-09-011343
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700062-48578107-51100005
Kapcsolattartó: Dr. Bernáth Erika 
Mobil: (+36 30) 372 5117, e-mail:   erika@stand-art.hu  

mdtCSm 2017 – Hotel eger & park 
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 tudományos program, Vip regisztráció
Dr. Gaál Zsolt (Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza)
E-mail:   drgzs@josa.hu  

 akkreditáció
A rendezvényt belgyógyászok és családorvosok számára szóló to-
vábbképzésként (SZTE-ÁOK/2017.II/00024) a Szegedi Tudomány-
egyetem Továbbképzési Központja akkreditálta (30 pont). 

 regisztrációs iroda
Szeptember 1-én: 14.00 – 18.00 h
Szeptember 2-án: 08.00 – 14.00 h
Telefonszáma: +36/30 619 7348

 regisztrációs díj
A regisztrációs díj tartalmazza a kávészünetek, a pénteki vacsora, 
a szombati ebéd, a különböző kiadványok, a kreditpont intézés 
költségeit és az ÁFA összegét.

regisztrációs díjak 
áFá-val

2017. 
augusztus 15-ig

2017. aug. 15. után 
és a helyszínen

Minden résztvevő 
számára egységesen 16.000,- Ft 20.000,- Ft

A részvételi díj bruttó 6.350 Ft/fő/nap étkezési költséget tartalmaz.

 Szállásfoglalás
A jelentkezési lapon található szobaárak reggelivel és IFA-val 
értendők, és tartalmazzák a mindenkori ÁFÁ-t. A szálláshelyről 
bővebb információ a rendezvény honlapján található.
A szobaárak 1 éjszakára, ÁFÁ-val, reggelivel és IFA-val értendők:

1 ágyas 2 ágyas 
1 vagy 2 fő részére

Hotel Eger & Park****
(3300 Eger, Szálloda u. 1-3.) 20.000 Ft 24.000 Ft

mdtCSm 2017 – Hotel eger & park 
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 parkolás
A Hotel Eger & Park  parkolója kedvezményes áron (1.000 Ft/
autó/éj) áll a résztvevők rendelkezésére.

 egyéb információk
A megadott árak tartalmazzák az általános forgalmi adót, valamint 
szállásdíjak esetében az idegenforgalmi adót is, de NEM tartal-
mazzák a közvetített szolgáltatások (étkezés, szállás) után fizeten-
dő egyéb terheket. 
A részvételi díj nem tartalmaz semmilyen biztosítást, a rendezvény 
ideje alatt előforduló személyi vagy anyagi káreseményekért a 
szervezők nem vállalnak felelősséget.

 lemondási feltételek, számlamódosítás
Szíves figyelmét felhívjuk, hogy 2017. augusztus 15. után utólago-
san számlát más címre kiállítani, szállásfoglalást, vagy regisztrá-
ciót törölni, valamint részvételi díjat visszautalni nem áll módunk-
ban. Valamint 2017. augusztus 1. utáni szállásfoglalás lemondás 
esetén a szállásköltséget a kötbéres szerződések miatt teljes 
mértékben meg kell fizetni. 

mdtCSm 2017 – Hotel eger & park 
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tUdomáNYoS program

    2017. szeptember 1., péntekn   

13:45-14:00 megnyitó, köszöntések
  Dr. Oláh Ilona, Dr. Gaál Zsolt

14:00-15:50 előadások
  Üléselnök: Dr. Harcsa Eleonóra
 1.  Dr. Oláh Ilona
   A prediabetes diagnózisa és kezelése a háziorvosi 

praxisban

 2.  Dr. Domboróczki Zsolt
    Az időskori diabeteses beteg kezelésének gyakor-

lati kérdései 

   a Novartis Hungária Kft. által szponzorált elő-
adások 

  Üléselnök: Dr. Gaál Zsolt
 1.  Dr. Lukács Miklós
   A DPP-4 gátlók helye a 2TDM kezelésében 
 2.  Dr. Rosta László 
  Kétszer ad, ki gyorsan ad!

 3.  Kicsák Marian
   A cukorbeteg első edukációja. Mit kell tudni? Mit 

kell tenni?

15:50-16:10 Szünet

16:10-17:40 előadások
  Üléselnök: Dr. Oláh Ilona
 1.  Prof. Dr. Barkai László
  A gyermekdiabetológia aktualitásai

mdtCSm 2017 – Hotel eger & park 
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 2.  Dr. Kántor Irén
   Vércukor önellenőrzés a gyakorlatban - XXI. század

 3.  Dr. Juhász Elek
   Az inkretin tengelyen ható kezelés helye a 2-es 

típusú diabeteses betegek kezelésében

 4.  Dr. Gaál Zsolt 
   Reneszánsz vagy Múlt? Szulfonilureák pro és kontra

17:40-18:00 Szünet

18:00-18:30 előadás és gyakorlat
 1.  Dr. Kajetán Miklós
   A diabeteses láb megelőzésének, kezelésének gya-

korlati lehetőségei

19:30  Vacsora

   2017. szeptember 2., szombatn   

09:00-10:30 előadások
  Üléselnök: Dr. Papp Zsuzsanna 
 1.  Prof. Dr. Jermendy György
   Primum non nocere” – a kardiovaszkuláris bizton-

ságossági vizsgálatok tapasztalatai 2TDM-ban

 2.  Dr. Hidvégi Tibor
   Komplex rizikócsökkentés - Az oktatástól a gyógy-

szeres kezelésig

 3.  Dr. Putz Zsuzsanna
   D vitamin, diabetes, neuropathia 

 4.  Prof. Dr. Kempler Péter
   A szénhidrát-anyagcserezavar hatása az autonóm 

funkcióra és az autonóm neuropathia hatása a 
szénhidrát-anyagcserére

mdtCSm 2017 – Hotel eger & park 
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10:30-11:00 Szünet

11:00-13:00 előadások
  Üléselnök: Dr. Ésik Katalin
 1.  Dr. Várkonyi Tamás
  A vese más szempontból - SGLT2 gátlók

 2.  Dr. Káplár Miklós
  Glitazonok tegnap és ma

 3.  Dr. Kocsis Győző
  „Új” inzulinok

 4.  Dr. Lengyel Csaba
   Paradigmaváltás a 2-es típusú cukorbetegek keze-

lésében

 5.  Prof. Dr. Wittmann István 
   A krónikus veseelégtelenségben szenvedő cukor-

betegek kezelésének, gondozásának kérdései

13:00  Zárás (Dr. Oláh Ilona, Dr. Gaál Zsolt)

13:15  ebéd

mdtCSm 2017 – Hotel eger & park 
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a toVábbKÉpZÉS támogatói

  
 77 elektronika Kft. egiS gyógyszergyár Zrt.

  
 merck Zrt. mSd pharma Hungary Kft.

  
 lilly Hungária Kft. pharma patent Kft.

  
 polfa tarchomin S.a. Sanofi-aventis Zrt.

  
 Servier Hungária Kft. twinmed Kft.

mdtCSm 2017 – Hotel eger & park 
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JegYZeteK

mdtCSm 2017 – Hotel eger & park 



13

JegYZeteK
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JegYZeteK
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