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biztonságossági profil 2-13

A hatásfelfüggesztés ténye az 
emelt szintű biztonság érdekében

PRADAXA®

 

Széles körben validált 

PRADAXA 75 mg, 110 mg és 150 mg kemény kapszula. Rövidített alkalmazási előírás: Összetétel: 75mg, 110 mg ill. 150 mg dabigatrán etexilát kemény kapszulánként. Terápiás javallatok: 75 mg kapszula: • Vénás thromboemboliás 
események primer prevenciója elektív, teljes csípőízületi endoprotézis vagy teljes térdízületi endoprotézis műtéten átesett, felnőtt korú betegeknél. 110 mg kapszula: • A stroke és a szisztémás embolizáció prevenciója nem billentyű 
eredetű pitvarfibrillációban szenvedő felnőtt betegeknél, akiknél egy vagy több kockázati tényező áll fenn, mint például korábbi stroke vagy tranziens ischaemiás attack (TIA), életkor ≥ 75 év, szívelégtelenség ( ≥ NYHA II. stádium), diabetes 
mellitus, hypertonia. • Mélyvénás thrombosis (MVT) és pulmonalis embolia (PE) kezelése, és a MVT és PE kiújulásának megelőzése felnőtt betegeknél. • Vénás thromboemboliás események primer prevenciója elektív, teljes csípőízületi 
endoprotézis vagy teljes térdízületi endoprotézis műtéten átesett, felnőtt korú betegeknél. 150 mg kapszula: • A stroke és a szisztémás embolizáció prevenciója nem billentyű eredetű pitvarfibrillációban szenvedő felnőtt betegeknél, akiknél 
egy vagy több kockázati tényező áll fenn, mint például korábbi stroke vagy tranziens ischaemiás attack (TIA), életkor ≥ 75 év, szívelégtelenség ( ≥ NYHA II. stádium), diabetes mellitus, hypertonia. • Mélyvénás thrombosis (MVT) és 
pulmonalis embolia (PE) kezelése, és a MVT és PE kiújulásának megelőzése felnőtt betegeknél. Adagolás és alkalmazás: SPAF:A javasolt napi dózis: 300 mg, 2x150 mg. A kezelést hosszú távon kell folytatni. MVT/PE kezelés, megelőzés: 
A Pradaxa javasolt napi dózisa 300 mg, naponta kétszer egy 150  mg-os kapszula formájában legalább 5 napos parenterális antikoaguláns kezelést követően. A kezelés időtartamát egyénileg, a kezelés előnyeinek és a vérzés kockázatának 
gondos értékelését követően kell meghatározni. Egyéni esetben mérlegelhető a napi 220 mg-os dózis is, ha a thromboemboliás kockázat alacsony és a vérzésveszély nagy. 80 év felett, egyidejű verapamil kezelés esetén: napi 220 mg. A 
fokozott vérzési kockázatú betegeket klinikailag szorosan kell monitorozni, haszon-kockázat elemzés mellett. Klinikailag jelentős vérzés jelentkezése esetén a kezelést meg kell szakítani. 75-80  év között, középsúlyos vesekárosodásban, 
gastritis, oesophagitis vagy gastrooesophagealis reflux esetén a vérzés kockázata miatt a napi dózist egyénileg kell meghatározni: 300 mg vagy 220 mg-os dózis javasolt . A Pradaxa kezelés elkezdése előtt a vesefunkciót a kreatinin 
clearance meghatározásával ellenőrizni kell.  Katéteres ablatio pitvarfibrilláció esetén (SPAF) Végezhető katéteres ablatio napi kétszer 150  mg Pradaxa-kezelésben részesülő betegeknél. Nincs szükség a Pradaxa-kezelés megszakítására
Elektív térdízületi endoprotézis műtét után: A Pradaxa javasolt dózisa naponta egyszer 220 mg, ez 2 darab 110 mg-os kapszulának felel meg. A kezelést szájon át, a műtét befejezését követő 1-4 órán belül kell elkezdeni egy 110 mg-os 
kapszulával, majd ezt követően napi egy alkalommal adott 2 kapszulával kell folytatni, összesen 10 napig. Elektív csípőízületi endoprotézis műtét után: A Pradaxa javasolt dózisa naponta egyszer 220 mg, ez 2 darab 110 mg-os 
kapszulának felel meg. A kezelést szájon át, a műtét befejezését követő 1-4 órán belül kell elkezdeni egy 110 mg-os kapszulával, majd ezt követően napi egy alkalommal adott 2 kapszulával kell folytatni, összesen 28-35 napig. A kezelés 
elkezdését mindkét műtét esetében el kell halasztani, ha a haemostasis nincs egyensúlyban. Ha a kezelést nem kezdik el a műtét napján, a kezelést napi egyszer 2 kapszulával kell kezdeni. Mindkét elektív indikáció esetén: Közepesen 
súlyos vesekárosodásban szenvedő betegek, egyidejűleg verapamilt, amiodaront vagy kinidint szedő betegek, 75  éves vagy annál idősebb betegek esetén a Pradaxa javasolt napi dózisa 150  mg, naponta egyszer két 75  mg-os kapszula 
formájában. Az alkalmazás módja: A Pradaxát étkezés közben, vagy étkezések közötti időben, egészben,a  gyomorba jutás elősegítése érdekében egy pohár vízzel kell bevenni. Ellenjavallatok: A készítmény ható- ill. segédanyagaival 
szembeni túlérzékenység, aktív, klinikailag jelentős vérzés, a vérzés megnövekedett kockázatával járó sérülések vagy egyéb állapotok, súlyos vesekárosodás (CrCL <30 ml/perc), májkárosodás vagy májbetegség, aminek hatása lehet a 
túlélésre, egyidejű kezelés erős P-gp inhibitorokkal, pl.  szisztémás ketokonazollal, ciklosporinnal, itrakonazollal, dronedaronnal, egyes antikoagulánsok, 18 év alatti életkor, műbillentyűvel rendelkező betegek kezelése. Óvatosság 
szükséges más gyenge és közepesen erős P-gp inhibitorok (pl. amiodaron, pozakonazol, kinidin, verapamil és tikagrelor) alkalmazása esetén. A takrolimusszal végzett egyidejű kezelés nem javasolt. Gyakori mellékhatások: SPAF 
indikációban: Anaemia, orrvérzés, emésztőrendszeri vérzés, hasi fájdalom, hasmenés, dyspepsia, hányinger, genitourológiai vérzés, bőrvérzés. MVT/PE kezelés, megelőzés : orrvérzés, emésztőrendszeri vérzés, dyspepsia,rectalis vérzés, 
genitourológiai vérzés, bőrvérzés. Elektív térdízületi/csípőizületi endoprotézis műtét után:  Csökkent haemoglobinszint, kóros májfunkció/Kóros májfunkciós vizsgálati eredmények Figyelmeztetés: Életveszélyes vagy nem kontrollálható 
vérzések esetén, amikor a dabigatrán antikoaguláns hatásának gyors felfüggesztésére van szükség, specifikus antagonista szer (Praxbind, idarucizumab) áll rendelkezésre. A Pradaxát óvatosan kell alkalmazni olyan állapotokban, amelyek 
fokozott vérzésveszéllyel járnak vagy azokban az esetekben, amikor az egyidejű gyógyszerelés a thrombocyta aggregáció gátlásával befolyásolja a haemostasist. A betegek a cardioversio alatt folytathatják a Pradaxa szedését. Nincsenek 
adatok napi kétszer 110  mg Pradaxa-kezelésről pitvarfibrilláció miatt katéteres ablatióban részesülő betegeknél. Nincs szükség a Pradaxa-kezelés (napi kétszer 150 mg) megszakítására a pitvarfibrilláció miatt katéteres ablatióban 
részesülő betegeknél. A Forgalomba Hozatali Engedély jogosultja: Boehringer Ingelheim International GmbH. Farmakoterápiás csoport: direkt thrombin inhibitorok, ATC kód: B01AE07.  PRADAXA 110 MG KEMÉNY KAPSZULA 30x, PRADAXA 
110 MG KEMÉNY KAPSZULA 60x, PRADAXA 150 MG KEMÉNY KAPSZULA 60x, PRADAXA 75 MG KEMÉNY KAPSZULA 30x Bruttó fogyasztói árak: 10 878, 20 717, 20 717,10 878 Ft. Emelt támogatási összegek: 7 615, 14 502, 14 502, 7 615 Ft. 
Térítési díjak emelt támogatás esetén: 3 263, 6 215, 6 215, 3 263 Ft. EÜ pontok: EÜ70 26., 27., 28. Letöltve: www.oep.hu. Az alkalmazási előírás dátuma: 2018.01.08. A Pradaxa kapszula törzskönyvi nyilvántartási száma: 
EU/1/08/442/001-019; http://www.ema.europa.eu található.

     PRAXBIND 2,5 g/50 ml oldatos injekció/infúzió Rövidített alkalmazási előírás: Összetétel: 50 mg idarucizumabot tartalmaz milliliterenként. 
Terápiás javallatok: A Praxbind a dabigatrán specifikus antidótuma, amely Pradaxa-val (dabigatrán etexilát) kezelt felnőtt betegek számára javallott, amennyiben antikoaguláns hatásának gyors felfüggesztésére van szükség: • sürgős 
műtéthez/sürgős beavatkozásokhoz; • életveszélyes vagy csillapíthatatlan vérzés esetén. Adagolás és alkalmazás: A Praxbind ajánlott adagja 5 g (2 × 2,5 g/50 ml). A Pradaxa kezelés (dabigatrán etexilát) a Praxbind beadása után 
24 órával újrakezdhető, ha a beteg klinikailag stabil, és sikerült megfelelő haemostasist elérni. A Praxbind beadása után bármikor megkezdhető egyéb antitrombotikus terápia (pl. alacsony molekulasúlyú heparin), ha a beteg klinikailag 
stabil, és sikerült megfelelő haemostasist elérni. Károsodott veseműködésű és károsodott májműködésű betegeknél nincs szükség dózismódosításra. 65 éves és idősebb betegeknél nincs szükség dózismódosításra. Az alkalmazás módja: 
A Praxbind-ot (2 × 2,5 g/50 ml) intravénásan kell beadni két, egyenként 5-10 perces, egymást követő infúzió vagy bólus injekció formájában. Különleges figyelmeztetések: A Praxbind ajánlott adagja 4 g szorbitot tartalmaz 
segédanyagként. A készítmény  2,2 mmol (vagy 50 mg) nátriumot tartalmaz adagonként, amit kontrollált nátriumdiéta esetén figyelembe kell venni. A Praxbind átmeneti proteinuriát idéz elő, ami az intravénás beadását követő fehérje 
túlterhelésre adott fiziológiás reakció. A Praxbind alkalmazásának kockázatát idarucizumabbal vagy bármely segédanyaggal szemben ismert túlérzékenység (például anaphylactoid reakció) esetén gondosan mérlegelni kell. 
Mellékhatások: A Praxbind biztonságosságát klinikai vizsgálatokban (fázis I és III) értékelték. Mellékhatást nem észleltek.
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
 A Forgalomba Hozatali Engedély jogosultja: Boehringer Ingelheim International GmbH.  A Praxbind ajánlott fogyasztói ára: 905 405 Ft. Az alkalmazási előírás dátuma: 2017.11.09.
A Praxbind 2,5 g/50 ml oldatos injekció/infúzió törzskönyvi nyilvántartási száma: EU/1/15/1056/001; http://www.ema.europa.eu található.

     Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. 
Mellékhatások bejelentése: Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (OGYÉI) a http://www.ogyei.gov.hu" 
www.ogyei.gov.hu honlapon található online mellékhatás-bejelentő felületen keresztül, illetve a honlapról letölthető mellékhatás-bejelentő lapon jelenthet, vagy bármilyen nem-kívánatos eseményt elküldhet a Boehringer Ingelheim 
International GmbH magyarországi elérhetőségére: pv_local_hungary@boehringer-ingelheim.com.

1. Praxbind® Alkalmazási előírás 2. Connolly SJ et al. N Engl J Med. 2009;361(12):1139-1151. 3. Connolly SJ et al. N Engl J Med. 2010;363(19):1875-1876. 4. Connolly SJ et al. Circulation. 2013;128(3):237-243. 5. Deitelzweig S et al. 
Curr Med Res Opin. 2016;32(3):573-582. 6. Graham DJ et al. Circulation. 2015;131(2):157-164. 7. Larsen TB et al. Am J Med. 2014;127(7):650-656. 8. Larsen TB et al. Am J Med. 2014;127(4):329-336. 9. Lauffenburger JC et al. J Am 
Heart Assoc. 2015;4(4):e001798. 10. Lin I et al. Poster presented at: European Society of Cardiology Congress; August 29-September 2, 2015; London, UK. 11. Seeger JD et al. Thromb Haemost. 2016;Oct 8:1-13. [Epub ahead of print]. 
12. Tepper P et al. Presented at: European Society of Cardiology Congress; August 30, 2015; London, UK. 13. Villines TC et al. Thromb Haemost. 2016;Oct 8:1-9. [Epub ahead of print].
A dokumentum lezásárásnak dátuma: 2018.02.05., HU/PRA/0218/00175

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Tel.: (06) 1 299-8900
Orvosi információ: medinfo.hu@boehringer-ingelheim.com 
www.boehringer-ingelheim.hu
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 www.cslbehring.com
CSL Behring Kft. 1123-Hungary, Budapest

Alkotás u. 53. D. ép. 4. em. MOM Park
Tel.: +36 1 213 4290, Fax: +36 1 213 4298

Haemocomplettan P 20 mg/ml por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz. A Haemocomplettan P 1 g vagy 2 g fibrinogént tartalmaz injekciós üvegenként. Terápiás javallatok: Haemorrhagiás diathesis 
kezelésére és megelôzésére, veleszületett hypo-, dys- vagy afibrinogenaemiában; az alábbiak következtében kialakult (szerzett) hypofibrinogenaemiában: a szintézis károsodása a májparenchyma súlyos rendel-
lenessége esetén, fokozott intravascularis felhasználás, pl. disseminált intravascularis coagulatio következményeként, hyperfibrinolysis, fokozott vérkiürülés. Adagolás és alkalmazás: A kezelést az alvadási 
rendellenességek kezelésében jártas szakorvos felügyelete mellett szabad elkezdeni. A szubsztitúciós kezelés dózisa és idôtartama a véralvadási zavar súlyosságától, a vérzés helyétôl és kiterjedésétôl, valamint a 
beteg klinikai állapotától függ. Fibrinogén adag (mg/ttkg) = Elérendô szint (g/l) – mért szint (g/l)] / 0,017 (g/l / mg/ttkg) iIntravénás infúzió vagy injekció formájában. Az adagolás sebessége ne legyen nagyobb, 
mint 5 ml/perc. Ellenjavallatok: A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység, nyilvánvaló thrombosis, myocardialis infarctus, kivéve a potenciá-
lisan halálos vérzéseket. Különleges figyelmeztetések:  Ha allergiás vagy anaphyilaxiás reakciók jelentkeznek, az injekciót/infúziót azonnal meg kell szakítani. Anaphylaxiás shock esetén a shock kezelésére 
vonatkozó korszerû irányelveket kell követni. Mellékhatások: Nem gyakran allergiás vagy anaphylaxiás típusú reakciókat észleltek. Az allergiás/anaphylaxiás reakciókhoz kapcsolódva elôfordult: generalizált 
urticaria, bôrkiütés, légszomj, szapora szívverés, émelygés, hányás, hidegrázás, láz, mellkasi fájdalom, köhögés, vérnyomáscsökkenés és anaphylaxiás shock. 

Mellékhatások FCH (N= 107) Placebo (N= 106)

Láz 11 (10,4%) 5 (4,7%)

Thromboemboliás események 8 (7,4%) 11 (10,4%)

Allergiás vagy anaphylaxiás reakciók 1 (0,9%) 0

Farmakodinámiás tulajdonságok: vérzésellenes szerek, humán fibrinogén ATC kód: B02B B01
Felhasználhatósági idôtartam: 5 év. Az elkészített oldat kémiai és fizikai stabilitása 25°C-on 8 órán át igazolt. Legfeljebb 25°C-on tárolható. Nem 
fagyasztható. Megjegyzés:  (egy keresztes). Osztályozás: II/3. Csoport. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA: CSL Be-
hring GmbH, Emil-von-Behring-str. 76. 35041 Marburg, Németország. OGYI-T-6363/01. OGYI-T-6363/02. 2015.november 12. Haemocomplettan 
1g-os ár: szabadáras készítmény. Haemocomplettan 2g-os ár: szabadáras készítmény
Referencia: 1. Haemocomplettan alkalmazási elôírás: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_details&item=11983. 
2. Babik és mtsai: Az életveszélyes perioperatív vérzések ellátása.  Aneszteziológia és intenzív terápia; különlenyomat 43/3/2013 ; 1-31.o.

Kód: HUHCOMAdvert/2018/02/158    Lezárás: 2018.02.08.

Adja be 2 perc után…

®

�  jelentős időnyereséggel azonnal 
alkalmazható1

�  azonnal emeli a fibrinogén szintet1

�  csökkenti a transzfúziós igényt2

�  Vírusinaktivált1
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kedves kollégák!

mindenek előtt köszönetünket szeretnénk kifejezni a vezetőség 
bizalmáért, melynek folytán az a megtiszteltetés ért, hogy a 
2018. március 22-24. között megrendezésre kerülő dél-magyar 
Belgyógyász decentrum a csongrád megyei dr. Bugyi istván kórház 
Belgyógyászatának szervezésében kerül megrendezésre. 

szentes város adottságait és korábbi évek kongresszusi tapasztalatait 
figyelembe véve, kicsit ellesve az országos konferenciák szervezését 
és hangulatát, úgy döntöttünk, hogy külső helyszínen, a régiónkban 
közkedvelt cserkeszőlőn kerül megrendezésre a soron következő 
decentrum, melynek szervezése során a szakmai programok 
mellett, a közös kikapcsolódásra, társasági programokra is nagy 
hangsúlyt fektettünk. 

Az előző évek hagyományai alapján tovább erősítettük, részben 
megreformáltuk a fiatal kollégák részvételét. 

A szakdolgozóink részvételének elősegítése céljából ebben az évben 
számukra a regisztráció ingyenes. A szakdolgozói szekciókban a 
belgyógyászat témaköreiből vagy ahhoz kapcsolódó előadások 
témája szabadon választható volt.

kongresszusunk másik fő célja a szakmaspecifikus aktualitások, 
forrongó témák bemutatása volt, az egyes szakmák üzeneteinek a 
továbbítása a szakágak szakértői által. mindezt interaktív szekciók, 
az egymás közötti párbeszéd, valamint az egyes témák több 
aspektusból történő bemutatása segíti.

A tudományos programot a decentrum vezetőségének a javaslatára 
állítottuk össze. 
reméljük, hogy magas színvonalú, nagy érdeklődéssel kísért 
kongresszust tudhatunk majd magunkénak, és hogy rendezvényünk 
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Cserkeszőlő AquA-spA Hotel
2018. márCius 22 - márCius 24.

minden résztvevő számára elegendő szakmai tapasztalatot és 
érdekességet fog nyújtani, miközben a társasági programok során 
kikapcsolódásra, kötetlen beszélgetésekre és a baráti kapcsolatok 
ápolására is lehetőség nyílik. 

Baráti üdvözlettel:

  
 Dr. Nagy László Prof. Dr. Ábrahám György
 belgyógyász, kardiológus szte i. Belgyógyászati klinika
 osztályvezető főorvos tanszékvezető egyetemi tanár
 a vándorgyűlés elnöke a decentrum elnöke
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a KonFerencia iDŐBeoszTása

 2018. március 22. (csütörtök) 
11:00 – 12:00  sajtótájékoztató 
11:30 – 12:30  regisztráció 
12:30 – 12:50  megnyitó
12:50 – 18:30 tudományos program
13:00 – 19:30 szakdolgozói szekció
19:40 – 20:00 vezetőségi ülés
20:30 –  vacsora 

 2018. március 23. (péntek) 
08:30 – 12:00 tudományos program
12:00 – 12:30 ebéd
12:30 – 18:00 tudományos program
20:00 –   vacsora 

 2018. március 24. (szombat) 
09:00 – 12:30  tudományos program 
12:30 – 13:30 tudományos ülés zárása – eredményhirdetés, tesztírás
13:30 –  ebéd

 a KonFerencia FŐ TéMái
 hepatológia update, obesitas, 
  Acut coronaria syndroma differenciáldiagnosztikája és kezelésének 
aktuális kérdései

 varia
 onkohematológiai betegek sürgősségi ellátásának nehézségei
 dilemmák a direkt antikoaguláns terápia során
 szívelégtelenség update
 Nosocomiális fertőzések
 „sasfiók” szekció – legjobb eseteink
 state of art – legújabb eszközös terápiás lehetőségek a belgyógyászatban

 a szaKDolgozói FóruM FŐ TéMái
gasztrointesztinális vérzések
hypertonia-kihívások

 A TUDOMÁNYOS ÜLÉS HONLAPJA
http://www.stand-art.hu/mBtd2018
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Cserkeszőlő AquA-spA Hotel
2018. márCius 22 - márCius 24.

 REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

Regisztrációs díjak 
étkezések nélkül, ÁFÁ-val 2018. február 5-után, és a helyszínen

orvosok számára 30 év felett 23.000,- Ft

orvosok számára 30 év alatt 20.000.- Ft

rezidensek számára 13.000,- Ft

Nyugdíjasok számára 13.000,- Ft

szakdolgozók számára ingyenes

kiállítók, cégképviselők számára 23.000,- Ft

kísérők számára 10.000,- Ft

Napidíj 10.000,- Ft/nap

A regisztrációs díjak tartalmazzák a kitűzőt, a konferencia mappát a 
kongresszusi anyagokkal, belépést az összes előadásra, a szponzori kiállításra, 
a kávészüneteket, valamint tartalmazzák a mindenkori áFA összegét is. 
A napidíj tartalmazza a kitűzőt, a konferencia mappát a kongresszusi 
anyagokkal, belépést az összes aznapi előadásra, a szponzori kiállításra, 
kávészüneteket, valamint a mindenkori áFA összegét is. étkezéstartalom 
(csak kávészünetek): 650 Ft/nap, mely a számlán külön tételként kerül 
feltüntetésre.

Az egyéb étkezéseket a jelentkezési lapon külön lehet megrendelni:
komplett étkezési csomag 3 napra (2 vacsora, 2 ebéd): 17.000,- Ft
csAk vacsora csütörtökre (2018.03.22.): 6.500,- Ft
csAk vacsora péntekre (2018.03.23.): 6.500,- Ft
csAk ebéd péntekre (2018.03.23.): 3.800,- Ft
csAk ebéd szombatra (2018.03.24.): 3.800,- Ft

 AKKREDITÁCIÓ
A konferencia orvosok részére szte-áok/2018.i./00066-es kódszámon 
akkreditált. sikeres tesztírás esetén az orvos résztvevők 40 kreditpontot 
szerezhetnek, a kreditpontok az oFteX portálon feltüntetett 
szakképesítéseknél szakma szerinti pontszámként kerülnek jóváírásra. 
A rendezvény a „63/2011. (Xi. 29.) NeFmi rendelet az egészségügyi 
szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 6. § (1)” szerint szabadon 
választható elméleti továbbképzésnek minősül. 
ennek megfelelően a rendezvény pontértéke szakdolgozók számára: 16 
pont. Az igazolást a szakdolgozói pontjóváíráshoz szükséges személyes 
adatok helyszínen történő regisztrációját követően állítjuk ki.



Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi DecenTruM 
48. TUDOMÁNYOS ÜLÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS

8

 SZÁLLÁSINFORMÁCIÓ
A szálláshelyekről információ a kongresszus honlapján található: 
www.stand-art.hu/mbtd2018/szallasinformacio. 

  szerVezŐiroDa, álTalános inForMáció, szPonzori 
KIÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYEK

Stand-Art Event Management
6723 szeged, tisza palota B/2., 
Felső tisza-part 31-34.
tel.: +36/62-999-950; Fax: +36/62-661-331
e-mail: info@stand-art.hu

 REGISZTRÁCIÓ ÉS SZÁLLÁSFOGLALÁS
Stand-Art Event Management
lacsán dóra project manager
tel.: +36/62-999-950; Fax: +36/62-661-331; mobil: +36/30-619-7348
e-mail: dora@stand-art.hu

 PÉNZÜGYEK ÉS SZÁMLÁZÁS
Stand-Art Event Management
Jakab laura pénzügyi asszisztens
tel.: +36/62-999-952; Fax: +36/62-661-331; mobil: +36/30-619-7348
e-mail: laura@stand-art.hu

 MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK
regisztráció díjmentes módosítására, ill. lemondására 2018. március 6-ig 
volt lehetőség. ezt követően a regisztrációs díj 50%-a kezelési költségként 
kerül felszámításra. 

A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállított számlán az érvényes 
jogszabályok szerint tüntetjük fel, külön tételként feltüntetve a változatlan 
formában továbbszámlázott közvetített szolgáltatásokat. számlamódosítás, 
új számla kiállítása a konferencia végéig, legkésőbb 2018. március 24-ig 
lehetséges. ezen időpont után a megrendelésen és az erről kiállított számlán 
változtatni már nincs lehetőség.

számlamódosítások díja a rendezvényt megelőzően: 2.500,- Ft + áFA
A rendezvényt követően kizárólag a számla formai módosítása lehetséges, 
melynek díja: 4.000,- Ft + áFA
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Cserkeszőlő AquA-spA Hotel
2018. márCius 22 - márCius 24.

 KONGRESSZUSI IRODA, REGISZTRÁCIÓ
2018. március 22-én:  11.00 – 18.00 h
2018. március 23-án:  08.00 – 18.00 h
2018. március 24-én:  08.30 – 12.00 h

 KONGRESSZUSI IRODA TELEFONSZÁMA
2018. március 22-ig:    +36/62-999-950
2018. március 22. és 24. között:   +36/30-619-7348

 EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK
A regisztrációs lapon megadott árak tartalmazzák az általános forgalmi adót, 
de Nem tartalmazzák a közvetített szolgáltatások (szállás, étkezések) után 
fizetendő egyéb terheket. A kongresszusi részvételi díjak nem tartalmaznak 
semmilyen biztosítást, a rendezvény ideje alatt előforduló személyi vagy 
anyagi káreseményekért a szervezők nem vállalnak felelősséget.
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TUDOMÁNYOS PROGRAM

 2018. március 22. (csütörtök) – nagyterem 
12:30-12:50   Megnyitó – orvosi szekció 

dr. Nagy lászló, dr. kalmár mihály

12:50-14:10  Hepatológia update 
Üléselnökök: Dr. Varga Márta, Dr. Hudák János, Dr. Martyin Tibor

12:50-13:10   A XXi. század legnagyobb kihívása a NAsh – ez lesz 
a legnagyobb népbetegség a jövőben a hepatológia 
területéről 

  dr. csefkó klára 

13:10-13:30  gócos májbetegségek 
dr. martyin tibor

13:30-13:50   hcv update 2018 
dr. tusnádi Anna

 
13:50-14:10   táplálásterápia jelentősége a hepatológiában 

dr. varga márta

14:20-16:20  obesitas – Diabetológiai szekció 
Üléselnökök: Dr. Földesi Irén, Dr. Dudás Mihály

14:20-14:40   A testsúlycsökkentés étrendi lehetőségei túlsúly, valamint 
2-es típusú diabetes fennállása esetén  
dr. Földesi irén

14:40-15:00   Nem inzulinalapú terápia és a túlsúly  
prof. dr. lengyel csaba

15:00-15:20 modern inzulinterápia és az elhízás
  dr. varga richárd

15:20-15:40 real world vizsgálatok a diabetológiában 
  dr. dudás mihály

15:40-16:00 Fogyasztószerek múltja, jelene és jövője 
  prof. dr. Forster tamás
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Cserkeszőlő AquA-spA Hotel
2018. márCius 22 - márCius 24.

16:00-16:10  Az elhízás komplex kezelésének hatása rövid és 
középtávon

  dr. Wórum ede

16:10-16:20  klinikai tapasztalatok naltrexon – bupropion kezeléssel 
elhízásban két eset kapcsán

  dr. csajbók éva

16:20-16:30 Kávészünet

16:30-18:30  az acut coronaria syndroma differenciáldiagnosztikája 
és kezelésének aktuális kérdései

Üléselnökök: Dr. Ungi Imre, Dr. Herczeg Béla, Dr. Katona András

16:30-16:50   stemi korszerű kezelése az európai kardiológus társaság 
2017. évi útmutatása alapján 

  dr. thury Attila

16:50-17:10 stemi differenciál diagnózisa a katéteres asztalon
  dr. ruzsa zoltán

17:10-17:20 várakozás a betegágynál – néhány szó a Nstemi-ről
  dr. zsarkó ildikó

17:20-17:40 Az Nstemi invazív kardiológiai kezelése 2018-ban
  dr. Jambrik zoltán

17:40-18:00  mellkasi fájdalom a koronária történéseken túl: pulmonális 
embolizáció

  dr. lakatos Ferenc

18:00-18:20 mikor gondoljunk Aorta disszekcióra
  dr. koós csaba

18:20-18:30   A nyilvános helyen történő dohányzás tiltásának hatása a 
percután coronariaintervenciók magyarországi gyakorisága 

  dr. vendrey róbert
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 2018. március 22. (csütörtök) – Kisterem 
13:00-13:10 Megnyitó – Varia és szakdolgozói szekció
   dr. Nagy lászló, dr. kalmár mihály

13:20-14:50  szakdolgozói szekció i.  
Üléselnökök: Dr. Szilágyiné Kádár Irén – Dr. Dani Győző

13:20-13:30  harc a vastagbélrák ellen – azaz a korai felismerés 
jelentősége

  tapolcsányiné Balog éva

13:30-13:40  Az acut pancreatitis kezelése és előfordulási gyakorisága 
intézményünkben 

  pongrácz zoltán

13:40-13:50  helicobacter pylori fertőzés előfordulása 
gasztroenterológiai szakrendelésünkön

  pálfia istvánné

13:50-14:00  ki segít a segítőknek? – A kiégés kockázata ápolóknál
  sebők erika

14:00-14:10  sztatin adherencia jól edukált betegek esetén
  oskóné tamási márta
 
14:10-14:20 zavart beteg a belgyógyászati osztályon
  Badár petra, székely-gruik Brigitta

14:20-14:30  A sürgősségi betegellátók előítélete a szuicid hajlamú 
személyekkel szemben

  Jagicza dóra

14:30-14:40  A fájdalomcsillapítás ápolási szempontjai
  Bakos márta

14:40-14:50 A biztonságos citosztatikus kezelés nővéri feladatai
  kissné mikula Andrea

15:10-16:50  szakdolgozói szekció ii. 
Üléselnökök: Dr. Berkesi Erika, Dr. Bod Barnabás

15:10-15:20  Az otthoni vérnyomásmérés – az edukáció második lépése
   somogyiné Bulla Anikó
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Cserkeszőlő AquA-spA Hotel
2018. márCius 22 - márCius 24.

15:20-15:30  csak egy „kis” hasmenés? tapasztalataink clostridium 
difficile fertőzések kapcsán

  k. tóthné ujj magdolna

15:30-15:40  Fekvő betegeknél kialakuló tüdőgyulladás gyakorisága, 
megelőzésének lehetőségei

  giláné gyömbér marianna

15:40-15:50  esik? Nem esik? A betegbiztonság aktuális kérdései 
osztályunkon

  Bajiné major tímea

15:50-16:00 Az anafilaxiás reakció felismerése és kezelése
  patakiné márkus ágnes

16:00-16:10 Anafilaxia! segítség!
  gajdács dorottya

16:10-16:20  Akut koronária szindrómás beteg ellátása sürgősségi 
betegellátó osztályon (szakápolói szemmel)

  sinkó edit

16:20-16:30 mindörökké inzulin?
  mácsainé kovács éva

16:30-16:40 A jamshidi biopszia asszisztensi feladatai
  Jutasi Anikó

16:40-16:50  tápláltsági állapotfelmérés idősek otthonában
   havasi-sántha emese

16:50-17:10 Kávészünet

17:10-19:30 Varia szekció 
Üléselnökök: Dr. Nyirati Gábor, Dr. Kovács Zsolt, Dr. Márk László

Experimentális VARIA

17:10-17:20  emlős sejtek membránfüggő stresszválasza, annak 
jelentősége az öregedés során

  dr. Benkő sándor
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Differenciáldiagnosztika VARIA

17:20-17:30  ok vagy okozat? Nehézségek az epigastriális fájdalom 
diagnosztikájában

  dr. dani győző

17:30-17:40 háromér-betegség – a végső szó a betegé
  dr. domsik péter

17:40-17:50  A colitis ulcerosa ritka megjelenési formája, avagy miért 
fontos a holisztikus szemlélet?

  dr. kapus katalin

Diabetológiai VARIA

17:50-18:00 gondolatok az inzulinrezisztenciáról 
  dr. Naszódy péter

18:00-18:10  Az inzulinkezelésre vonatkozó adherencia felmérése 
diabeteses betegeink körében

  dr. szerencsi regina

Thromboembolia – anticoagulans Varia

18:10-18:20  d-dimer: átok vagy áldás?
  dr. Bod Bence Barnabás

18:20-18:30 NoAc kezelés hatásossága – angiológiai szempontok
  dr. Nagy györgy

18:30-18:40  Biztonságosnak ítélt NoAc terápia mellett jelentkező 
gastrointestinális vérzés. A NoAc terápia buktatói, terápiás 
kihívások. esetismertetés

  dr. török istván

18:40-18:50  k-vitamin antagonistával illetve NoAc-al kezelt 
gastrointestinális vérzés miatt hospitalizációra került 
betegek adatainak elemzése a laboreredmények és az 
endoscopos leletek tükrében

  dr. török istván
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2018. márCius 22 - márCius 24.

Nosocomialis VARIA

18:50-19:00  Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
előfordulási   gyakorisága 2012-2017 között belgyógyászati 
osztályunkon

  dr. kószó Brigitta

19:00-19:10  szélmalomharc lenne…? A clostridium difficile fertőzés 
megelőzéséről

  dr. zsarkó ildikó

19:10-19:20  ez csak egy pneumonia… (a közösségben szerzett 
tüdőgyulladás ellátásának kihívásai a klinikai gyakorlatban)

  dr. irsai ákos

19:10-19:20  „mindent bele…?! Ahogyan mi csináljuk…” enterális és 
parenterális táplálás kombinációja

  dr. hegedűs Attila

19:40-  Vezetőségi ülés (szakdolgozói terem)

20:30-  Vacsora

 2018. március 23. (péntek) 

08:30-10:10  onkohematológiai betegek ellátásának nehézségei 
Üléselnökök: Prof. Dr. Borbényi Zita, Dr. Kispál Mihály, Dr. Nagy László

08:30-08:50  onkohematológiai betegek sürgősségi ellátásának 
kihívásai 

  dr. kispál mihály

08:50-09:10 vérképeltérések diagnosztikus nehézségei 
  prof. dr. Borbényi zita

09:10-09:30 thrombofilia és az anticoagulánsok
  dr. marton imelda

09:30-09:50  onkológiai betegek kardiológiai gondozása – beszéljünk 
közös nyelven 

  dr. Nagy lászló

09:50-10:00 Amyloidosis – ritka betegség?
  dr. Földeák dóra
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10:00-10:10 myeloproliferatív kórkép vagy mégsem?
  dr. seres zsuzsanna

10:10-10:30 Kávészünet

10:30-12:00  Dilemmák a direkt antikoaguláns terápia során 
Üléselnökök: Dr. Nagy András, Dr. Ágoston Gergely, Dr. Zólyomi Szilárd

10:30-10:50  Anticoagulans kezelés acut coronaria syndromában: van-e 
helye a NoAc terápiának?

  dr. Nagy gergely györgy

10:50-11:10  doAc alkalmazás idős és vesebetegek esetén 
  dr. pálinkás Attila

11:10-11:30  ellenség vagy barát? doAc terápia és a gastrointestinális 
vérzések

  dr. góg csaba

11:30-11:50 érvek a k vitamin antagonisták alkalmazása mellett
  dr. szepesvári szabolcs

11:50-12:00 k vitamin antagonisták – mit tehetnénk még?
  dr. erdei Norbert

12:00-12:30  ebéd

12:30-14:20  szívelégtelenség update
Üléselnökök: dr. sepp róbert, dr. pálinkás Attila, dr. Nagy lászló

12:30-12:50  Az európai kardiológus társaság új szívelégtelenség 
irányelve (2016) 

  dr. sepp róbert

12:50-13:10  Natriuretikus peptidek mérésének jelentősége a 
szívelégtelenség diagnózisában, prognózisában és terápia 
követésében

  dr. havasi kálmán

13:10-13:30  diasztolés szívelégtelenség
  dr. gavallér henriette

13:30-13:50 szívelégtelenség és pitvarfibrilláció
  dr. tóth péter
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13:50-14:00 áttörési lehetőségek az ivabradin terápiában
  dr. moser györgy

14:00-14:10 szívelégtelenség kezelése kicsit másképpen
  dr. Berkesi erika

14:10-14:20  Az eszközös terápia lehetőségei és buktatói 
szívelégtelenségben egy   szokatlan eset kapcsán

  dr. gergely-tóth Bálint

14:20-14:30 Kávészünet

14:30-16:20   nosocomiális fertőzések
Üléselnökök: Dr. Hajdú Edit, Dr. Illyés Mária, Dr. Novák János

14:30-14:50 Nosocomiális pneumoniák 
  dr. somogyi istván

14:50-15:10 Nosocomiális hasmenés
  dr. hajdú edit

15:10-15:30  clostridium difficile fertőzések kezelése faecalis microbiota 
transzplantációval: új kezelési eljárások a horizonton

  dr. Nagy gergely györgy

15:30-15:50   kórházban szerzett fertőzések – az igazságügyi szakértő 
üzenete 

  dr. knausz márta

15:50-16:20   mire figyeljünk a szakmán túl – jogi következmények
  dr. kiss gabriella bírónő

16:30-18:00 „sasfiók szekció” – legjobb eseteink i.
Üléselnökök:  Dr. Nagy Gergely György, Prof. Dr. Borbényi Zita, 

Dr. Kovács Aranka, Dr. Knausz Márta, Dr. Földesi Irén

16:30-16:40 A mezenteriális pannikulitiszről esetünk kapcsán
  dr. horváth József

16:40-16:50 crohn – colitis differenciáldiagnosztikai nehézségei
  dr. Netye zoltán

16:50-17:00 Fatális pericardiális fluidum
  dr. kapus József
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17:00-17:10 malignus tumorok különleges lokalizációjú metastasisai
  dr. varga Antónia

17:10-17:20 hogyan segítsek, hogy ne ártsak?
  dr. valenczi regina

17:20-17:30  súlyos klinikai tünetekkel járó autoimmun haemolitikus 
anaemia sikeres kezelése kis dózisú anti cd20 (rituximab) 
és nagy dózisú steroid kezeléssel

  dr. tóth eszter margit

17:30-17:40  „A mi tibink” avagy a szívelégtelen beteg gondozásának 
nehézségei egy vidéki kórházban

  dr. Ferencz edit

17:40-17:50 Biológiai mitrális műbillentyű késői obstruktív thrombosisa
  dr. Juhász-Nagy istván

17:50-18:00 veseelégtelenség kicsit másképp
  dr. simon edina

20:00- Vacsora

 2018. március 24. (szombat) 

09:00-10:50  „sasfiók szekció” – legjobb eseteink ii.
Üléselnökök: Dr. Nagy Gergely, Dr. Havasi Kálmán, Dr. Kovács Aranka, 
Dr. Légrády Péter, Dr. Földesi Irén

09:00-09:10 osler-kór kezelésének kihívásai a napi gyakorlatban
  dr. ionescu Adrian

09:10-09:20 gyógyszer mellékhatás?
  dr. zatykó máté

09:20-09:30 mellkasi folyadék eredete
  dr. valenczi regina

09:30-09:40 sinus tachycardia – a legjobb barát
  dr. kapus József

09:40-09:50 melanoma malignumról esetünk kapcsán
  dr. Bodócsi réka

09:50-10:00 Jobb pitvari terime különleges esete
  dr. B. tóth linda
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10:00-10:10 A betegség köztünk szunnyad – mit tehetünk ellene?
  dr. halász tímea katalin

10:10-10:20 posztoperatív szak kihívásai a belgyógyász szemével
  dr. vágó Angéla

10:20-10:30 stemi ellátása multimodális képalkotás segítségével
  dr. ruzsa János

10:30-10:40 paraneoplasia és obesitas
  dr. gaál Anita

10:40-10:50 egy ritka kórkép az elhízás hátterében - esetismertetés
  dr. horváth ágnes

10:50-11:00 Kávészünet

11:00-12:50  state of art – legújabb eszközös terápiás lehetőségek a 
belgyógyászatban

Üléselnökök: Prof. Dr. Ábrahám György, Prof. Dr. Forster Tamás, 
Dr. Gurzó Mihály

11:00-11:20 Nephrológia – hipertónia: renális denerváció 
  dr. schulz domonkos

11:20-11:40 kardiológia: új eszközös lehetőségek
  dr. katona András

11:40-12:00 gastroenterológia: endoszonográfia terápiás lehetőségei 
  dr. szepes Attila

12:00-12:20 gastrointestinális vérzés: invazivitáson innen és túl
  dr. Novák János

12:20-12:40 hipertónia: ABpm művészete 
  dr. légrády péter

12:40-12:50  iatrogén gasztrointesztinális perforációk endoszkópos 
kezelése

  dr. rácz Beatrix

13:00-13:30  Decentrum zárása – eredményhirdetés – Tesztírás

13:30-  ebéd
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TEVA Gyógyszergyár Zrt. 
4042 Debrecen, Pallagi út 13.
Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 29. VisionTowers irodaház, 6. emelet
Telefon: +36 1 288 6400;  További információk: www.teva.hu

Rövidített alkalmazási előírás

Atorvastatin-Teva 10 mg fi lmtabletta | Atorvastatin-Teva 20 mg fi lmtabletta 
Atorvastatin-Teva 40 mg fi lmtabletta | Atorvastatin-Teva 80 mg fi lmtabletta

Hatóanyaga: 10 mg, 20 mg, 40 mg illetve 80 mg atorvasztatin (atorvasztatin-kalcium-trihidrát formájában) fi lmtablettánként. Javallatok: Az Atorvastatin-Teva a diéta kiegészítéseként 
az emelkedett összkoleszterin-, LDL-koleszterin-, apolipoprotein-B- és trigliceridszint csökkentésére javallt primer hypercholesterinaemiában, ideértve a familiáris hypercholesterinaemiát 
(heterozigóta forma) vagy a kombinált (kevert) hyperlipidaemiában (megfelel a Fredrickson-féle felosztás szerinti IIa és IIb típusnak) szenvedő felnőtteknél, serdülőknél és 10 éves vagy 
idősebb gyermekeknél, ha a diétára és az egyéb, nem gyógyszeres kezelésekre adott válasz nem megfelelő. Továbbá a homozigóta familiáris hyperholesterinaemiás felnőttek össz-
koleszterin- és LDL-koleszterinszintjének csökkentésére, az egyéb lipidszint-csökkentő kezelések (például LDL-apheresis) kiegészítéseként, vagy ha ezek a kezelések nem állnak ren-
delkezésre. Cardiovascularis megbetegedés prevenciója. Adagolás és alkalmazás: Szájon át alkalmazandó. Az atorvasztatin napi adagja egyszerre, bármely napszakban étkezéskor vagy 
attól függetlenül adható. Az Atorvastatin-Teva alkalmazása előtt a betegnek standard koleszterinszint-csökkentő diétát kell előírni, amit az Atorvastatin-Teva-kezelés ideje alatt is folytatnia 
kell. Az adagolást egyénenként, a kiindulási LDL-koleszterinszint, a kezelés célja és a beteg kezelésre adott válasza alapján kell meghatározni. A szokásos kezdő adag naponta egyszer 
10 mg. Az adagolást 4 hetes vagy hosszabb időközönként kell módosítani. A maximális napi adag 80 mg naponta egyszer. Primer hypercholesterinaemia és kombinált (kevert) hyper-
lipidaemia: A betegek többsége naponta egyszer 10 mg Atorvastatin-Teva-val eredményesen kezelhető. A kezelés eredménye 2 héten belül mutatkozik, de a maximális terápiás válasz 
általában 4 hét alatt érhető el. A válasz tartós kezelés alatt is megtartott. Heterozigóta familiáris hypercholesterinaemia: A kezelést naponta egyszer 10 mg Atorvastatin-Teva-val kell kezdeni. 
Az adagot egyénenként kell megállapítani és 4 hetes időközönként kell módosítani, napi 40 mg eléréséig. Ezt követően az adag legfeljebb napi egyszer 80 mg-ig növelhető vagy a napi 
egyszer 40 mg atorvasztatin epesavkötő ioncserélő gyantával kombinálható. Homozigóta familiáris hypercholesterinaemia: A rendelkezésre álló adatok korlátozottak. Homozigóta familiáris 
hypercholesterinaemiában szenvedő betegeknél az atorvasztatin adagja naponta 10-80 mg. Ezeknél a betegeknél az atorvasztatint egyéb lipidcsökkentő-kezelések (például LDL-aphere-
sis) kiegészítéséként, vagy ilyen kezelések hiányában kell alkalmazni. Cardiovascularis megbetegedés prevenciója: a primer prevenciós vizsgálatokban az adag napi 10 mg volt. A jelenlegi 
ajánlásoknak megfelelő (LDL-) koleszterinszint eléréséhez magasabb adagokra lehet szükség. A különleges betegcsoportokra vonatkozó bővebb információt az alkalmazási előírás 
tartalmaz. Ellenjavallatok: akiknél a készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység áll fenn, akiknél aktív májbetegség áll fenn vagy a transzaminázok 
szérumkoncentrációja tisztázatlan okból tartósan meghaladja a normálérték felső határának háromszorosát, terhesség alatt, szoptatás során és azoknál a fogamzóképes korú nőknél, akik 
nem alkalmaznak megfelelő fogamzásgátló módszereket. Legfontosabb mellékhatások: nasopharyngitis, allergiás reakciók, hyperglykaemia, fejfájás, pharyngolaryngealis fájdalom, 
epistaxis, obstipatio, fl atulentia, dyspepsia, émelygés, hasmenés, myalgia, arthralgia, végtagfájdalom, izomspazmus, ízületi duzzanat, hátfájás, kóros májfunkciós eredmények, emelkedett 
kreatin-kináz szint a vérben. Gyermekpopuláció: fejfájás, hasi fájdalom, emelkedett alanin-aminotranszferáz szint, emelkedett kreatin-foszfokináz szint a vérben. A forgalomba hozatali 
engedély jogosultja: TEVA Gyógyszergyár Zrt., 4042 Debrecen, Pallagi út 13. Az utolsó jóváhagyott alkalmazási előírás dátuma: 2017. október 11.  Bővebb információért olvassa el 
a gyógyszer alkalmazási előírását!

ÚJ!atorvastatin

A Teva ÚJ 
atorvastatinja 
a betegekért

2018. február 1-től érvényes árak:  http://www.oep.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html

ATORVASTATIN-TEVA 10 mg fi lmtabletta

Készítmény megnevezése

ATORVASTATIN-TEVA 20 mg fi lmtabletta

ATORVASTATIN-TEVA 40 mg fi lmtabletta

ATORVASTATIN-TEVA 80 mg fi lmtabletta

61630×

30×

30×

30×

143 Igen

Igen

Igen

Igen

473

415 332 83

2 060 1 648 412

2 912 2 330 582

Normatív térítési díj (Ft)Bruttó fogyasztói ár (Ft)Kiszerelés KGYNormatív támogatás (Ft)


