POZVÁNKA
na symposium společnosti Novartis
pořádané ve spolupráci
s Českou lékařskou komorou

Karta 210x145 mm

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali
na sympozium společnosti Novartis s. r. o.,
které pořádá ve spolupráci s Českou lékařskou komorou

20. – 21. září 2013 od 16 hodin
Zámecká jízdárna, Na Dlouhé zdi 178
381 01 Český Krumlov

PROGRAM
16.30 – 16.45

Úvod

16.45 – 17.15

Prof. MUDr. Marel Miloslav, CSc.
Vědecký sekretář ČPFS, přednosta Pneumologické kliniky FN v Motole, Praha 5

Postavení U-LAMA dle současných doporučení
17.25 – 17.55

prim. MUDr. Kašák Viktor
Jednatel společnosti LERYMED, spol. s r.o., Oddělení respiračních nemocí, Praha 4

Seebri® Breezhaler® – klinická data
18.40 – 19.10

Doc. MUDr. Salajka František, CSc.
1. Viceprezident ČPSF, přednosta plicní kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Význam fyzické aktivity u pacientů s CHOPN
19.25 – 19.55

Prof. Wedzicha Wisia
Professor of Respiratory Medicine at the UCL Medical School, University College London
and the Royal Free Hospital, London, UK

Úloha dlouhodobě působících bronchodilatancií v prevenci exacerbací CHOPN
20.10 – 20.25

Shrnutí

20.25 – 22.00

Večeře

Jednacím jazykem symposia bude čeština a angličtina, anglická sdělení budou simultánně překládána do češtiny. Official languages of the
symposium are Czech and English, the English part will be translated into Czech simultaneously.
Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána
dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Kapacita sympozia je omezena! Akce je určená lékařům z oboru pneumologie.

Složení: Léčivá látka: Jedna tobolka obsahuje 63 mikrogramů glycopyrronii bromidum odpovídající glycopyrronium 50 mikrogramů. Indikace: Léčba dospělých pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) jako udržovací symptomatická
bronchodilatační léčba. Dávkování: Doporučená dávka je inhalace obsahu jedné tobolky jednou denně s použitím inhalátoru Seebri® Breezhaler®. Léčba by měla být podávána každý den ve stejnou dobu. Pokud dojde k vynechání dávky, další dávka by
měla být užita co nejdříve. Pacienti by měli být poučeni, aby neužívali více než jednu dávku denně. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Seebri® Breezhaler® je dlouhodobá
udržovací léčba užívaná jednou denně a není indikován k zahajovací léčbě akutních epizod bronchospasmu. Pokud dojde k paradoxnímu bronchospasmu, musí být přípravek Seebri® Breezhaler® okamžitě vysazen a nahrazen jinou léčbou. Přípravek
by měl být používán s opatrností u pacientů s glaukomem s uzavřeným úhlem nebo retencí moči. Pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin by měli být pečlivě sledováni s ohledem na výskyt potenciálních nežádoucích účinků. U pacientů s
kardiovaskulárním onemocněním v anamnéze by měl být podáván Seebri® Breezhaler® s opatrností. Přípravek by neměli užívat pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy
a galaktózy. Interakce: Není doporučeno podávání přípravku s jinými léčivými přípravky obsahujícími anticholinergní látky. Těhotenství a kojení: Přípravek má být během těhotenství a u kojících žen používán pouze tehdy, pokud předpokládaný přínos
pro pacientku převáží potenciální riziko pro plod. Nežádoucí účinky: Časté: nazofaryngitida, nespavost, bolest hlavy, sucho v ústech, gastroenteritida, infekce močových cest. Další nežádoucí účinky - viz úplná informace o přípravku. Podmínky
uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Tobolky musí být uchovávány v blistru, aby byly chráněny před vlhkostí, a vyjímají se teprve bezprostředně před použitím. Dostupné lékové formy/velikosti balení: Jednotlivé balení, které obsahuje 30x1
tvrdých tobolek, spolu s jedním inhalátorem. Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku. Reg. číslo: EU/1/12/788/003. Datum registrace: 28.09.2012. Datum poslední revize textu SPC: 28.09. 2012.
Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Horsham RH12 5AB, Velká Británie.
Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Novartis s. r. o., Gemini - budova B, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
tel.: +420 225 775 111, fax: +420 225 775 222, www.novartis.com
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Zkrácená informace o léčivém přípravku Seebri® Breezhaler® 44 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce.

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI
NA SYMPOZIU SPOLEČNOSTI NOVARTIS
Titul, jméno,
příjmení
Korespondenční
adresa

Telefon
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Specializace

ZPŮSOBY REGISTRACE:

on-line na www.gsymposion.cz
Registrujte se nejpozději do 10. září 2013.
Organizační zajištění:
Galén-Symposion s.r.o., Břežanská 10,
100 00 Praha 10, tel.: 222 518 535

árna
Zámecká jízd
i 178
Na Dlouhé zd
Krumlov
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prostřednictvím obchodních zástupců společnosti Novartis, s.r.o. nebo

