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PROGRAMFÜZET 

A veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház, a MESZK veszprémi területi szervezete 
és a Vanderlich Kft. 

tisztelettel meghívja önt és munkatársait 
a XXI. Dunántúli Diabetes Hétvégére 

és az annak keretében megrendezésre kerülő Nővér Akadémiára, 
amelyet a Club Tihanyban rendez.

Időpont: 2017. március 9–11. (csütörtöktől szombatig)
Helyszín: Club Tihany, 8237 Tihany, Rév u. 3.

Szervező

Vanderlich Kft.

XXI. Dunántúli Diabetes Hétvége
2017. március 9–11., Tihany, Club Tihany

[ www.diabet.hu/ddh2017 ]
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Dr. Hidvégi Tibor PhD
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Dr. Oroszlán Tamás
Dr. Pátkay József
Dr. Sudár Zsolt

Stáhlné Tausz Katalin
Dr. Strényer Ferenc

Prof. Dr. Wittmann István
Dr. Vándorfi Győző

Regisztráció, szállás, étkezés

Vezető ügyintéző: Nagy Vilmos 
Telefon: (88) 424-778, (20) 560-9605, fax: (88) 424-778 

E-mail: ddh2017@diabet.hu

Rendezvényszervezés, marketing

PR-marketing menedzser: Balikó Bianka
Telefon: (70) 379-3630, fax: (88) 789-809 

E-mail: ddh2017@diabet.hu

Pénzügy, számvitel

Vezető: Szabó Károlyné
Telefon: (30) 268-1296, e-mail: szabokar@chello.hu

Hoszteszszolgálat és Nővér Akadémia

Stáhlné Tausz Katalin
Telefon: (88) 406-354, (70) 379-5215, e-mail: tauszkata@gmail.com

Szakmai információ
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Kezdje a napot a 

kék            -vel!                   

Di-Care Zrt., 
1119 Budapest, Mérnök u. 12-14.   
www.merykek.hu,    www.dicare.hu

Csak              tesztcsíkkal használható!

www.cukorbetegvagyok.hu

A MÉRYkék 800 vércukorszintmérő készülék 
gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el 

a kezelési útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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info@woerwagpharma.hu 
www.woerwagpharma.hu
Fax: (1) 345-7353

Wörwag Pharma Kft. 
1021 Bp., Hűvösvölgyi út 54. 

Telefon: (1) 345-7350
A Magyar Diabetes Társaság 
aranyfokozatú támogatója

aranyfokozatú főtámogatója

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020

Metfogamma® 500 mg, 850 mg, 1000 mg filmtabletta rövidített alkalmazási előírás, hatóanyag: metformin-hidroklorid,  ATC kód: A10BA02 
Terápiás javallatok: A 2-es típusú diabetes mellitus kezelése, különösen túlsúlyos betegek esetében, akiknél a diéta, illetve a testmozgás önmagában nem eredményez megfelelő 
vércukor kontrollt. Felnőtteknél a Metfogamma® filmtabletta alkalmazható monoterápiában vagy kombinációban más antidiabetikumokkal, ill. inzulinnal. Gyermekeknél 10 éves 
kortól és serdülőknek a Metfogamma® filmtabletta monoterápiában vagy inzulinnal kombinálva adható. A diabetes szövődményeinek csökkenését mutatták ki felnőtt, túlsúlyos, 2-es 
típusú diabetesben szenvedő betegeken, akik a diéta sikertelenségét követően elsőként metformin terápiában részesültek. Adagolás és alkalmazás: Felnőtteknek monoterápiában 
vagy egyéb orális antidiabetikumokkal való kombinációban: A szokásos kezdő adag naponta 2-3-szor 500 mg vagy 850 mg metformin-hidroklorid étkezés közben vagy után. 
10-15 nap után a dózist a vércukorszint alapján kell módosítani. A metformin-hidroklorid maximálisan javasolt adagja napi 3 g, három adagra elosztva. 1Vesekárosodásban 
szenvedő betegek: A metformin közepesen súlyos (3a státusz) vesekárosodás (kreatinin-clearance [CrCl] 45-59 ml/perc közötti érték vagy a becsült glomeruláris filtrációs ráta 
[eGFR] 45-59 ml/perc/1,73 m2) esetén csak a laktát acidózis kockázatát esetlegesen növelő egyéb feltételek hiányában, valamint a következő dózismódosításokkal alkalmazható: 
A kezdő adag 500 mg vagy 850 mg metformin-hidroklorid naponta egyszer. A maximális adag naponta 1000 mg, 2 részre elosztva. A veseműködést gondosan ellenőrizni 
kell (3-6 havonta). Amennyiben a CrCl 45 ml/perc vagy az eGFR 45 ml/perc/1,73 m2 alá esik, a metformin adását azonnal abba kell hagyni. Ellenjavallatok: A készítmény 
hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Diabéteszes ketoacidózis, diabéteszes prekóma. Közepesen súlyos (3b státusz) és súlyos veseelégtelenség 
vagy veseműködési zavar. Akut állapotok, melyek a veseműködés megváltozásához vezethetnek (dehydratio, súlyos fertőzések, shock), jódtartalmú kontrasztanyagok 
intravascularis alkalmazása. Akut vagy krónikus betegségek, melyek szöveti hypoxiát eredményezhetnek pl.: keringési vagy légzési elégtelenség, akut myocardialis infarctus, 
shock. Májelégtelenség, akut alkohol-intoxikáció, alkoholizmus. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: Hányinger, hányás, hasmenés, hasi fájdalom és étvágytalanság, 
megváltozott ízérzés. Ezek többnyire a terápia kezdetén jelentkeznek, és a legtöbb esetben spontán meg is szűnnek. Megelőzésük céljából a metformin-hidrokloridot 2-3 
részletben, étkezés közben vagy azt követően javasolt bevenni. Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). Osztályozás: II. csoport. Metfogamma® 500 
mg és 850 mg filmtabletta: A forgalomba hozatali engedély első kiadásának / legutóbbi megújításának dátuma: 2001. október 25. / 2011. február 16. A szöveg ellenőrzésének 
dátuma: 2016. február 8. Metfogamma® 1000 mg filmtabletta: A forgalomba hozatali engedély első kiadásának / legutóbbi megújításának dátuma: 2008. május 13. / 2011. 
június 4. A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2016. január 23. Hirdetés lezárása: 2017. január 27. Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását. 

Társadalombiztosítás által támogatott kiszerelések: Metfogamma® 850 mg 60x Br. fogy. ár: 526 Ft | Normatív támogatási összeg: 188 Ft | Térítési díj norm. tám. esetén: 338 Ft 
Metfogamma® 850 mg 120x Br. fogy. ár: 1.055 Ft | Norm. tám. összeg: 376 Ft | Térítési díj norm. tám. esetén: 679 Ft Metfogamma® 1000 mg 30x Br. fogy. ár: 432 Ft | Norm. tám. 
összeg: 216 Ft | Térítési díj norm. tám. esetén: 216 Ft. Közgyógy keret terhére felírható: IGEN Aktuális árak a www.oep.hu honlapon találhatóak. A Metfogamma® 500 mg 30x, a 
Metfogamma® 850 mg 30x és a Metfogamma® 1000 mg 120x nem részesülnek társadalombiztosítási támogatásban, ezért ezek árai patikánként eltérőek lehetnek.

Már 45 ml/p 
creatinin-

clearence felett is 
alkalmazható! 1
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2017. március 9., csütörtök

Wimbledon terem

13.30–13.45 Megnyitó: Dr. Dávid Gyula, a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház mb. 
főigazgatója, Dr. Földesi Irén Kelet-Magyarország képviseletében, 
Dr. Vándorfi Győző főszervező

13.45–14.15 Plenáris ülés – Hol a helyük a sulfanylureáknak a 2-es típusú 
cukorbetegség kombinációs terápiájában? (20 perc előadás + 10 perc 
megbeszélés)
Üléselnök: Dr. Oroszlán Tamás
Előadó: Prof. Dr. Winkler Gábor

14.20–15.20 Kerekasztal – Burn out szindróma. Mit tehetünk magunkért?
Moderátor: Dr. Rakk Erika (5 perc)
Résztvevők: Dr. Hidvégi Tibor PhD (20 perc), Dr. Balczár Lajos (20 perc)
Megbeszélés (15 perc)

15.20–15.50 Szünet

15.50–17.15 Kerekasztal – Amiről még nem volt szó a DDH-n – Hogyan hatnak vissza 
egyes szövődmények és/vagy kezelésük a diabetesre?
Üléselnök: Prof. Dr. Kempler Péter (10 perc)
Nephropathia: Prof. Dr. Wittmann István (20 perc)
Neuropathia: Dr. Sudár Zsolt (20 perc)
Érszövődmények: Prof. Dr. Ábrahám György (20 perc)
Megbeszélés (15 perc)

17.15–17.25 Szünet

17.25–18.10 Berlin-Chemie Menarini tudományos szimpózium – Metformin, kitartó 
társ egy életen át
Üléselnök: Dr. Rakk Erika (3 perc)
Dr. Havasi Anett: Korai metforminterápia jelentősége prediabetesben (17 

perc)
Dr. med. habil. Molnár Gergő: Hosszú távú kezelési stratégia 

metforminnal 2-es típusú diabetes esetén (17 perc)
Megbeszélés (8 perc)

20.00– Vacsora
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Erőteljes HbA1c csökkentés 2-es típusú diabéteszben, 
ha metforminnal nem érhető el a HbA1c<7% célérték1,2

Hatékony, innovatív terápia 
a 2-es típusú diabétesz kezelésében3
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További információ: Egis Gyógyszergyár Zrt. Belföldi marketing főosztály 1134 Budapest, Lehel u. 15., 
tel.: 803-22-22, fax: 803-24-59, e-mail: marketing@egis.hu honlap: www.egis.hu
Lezárás dátuma: 2017.02.16.

Rövidített alkalmazási előírás Xelevia® 100 mg fi lmtablettta 28x

ATC kód: A10BH01 Hatóanyaga: 100 mg szitagliptin (foszfát-monohidrát formájában) tablettáként. Terápiás javallatok: monoterápiában: ha a diéta és a testmozgás önmagában történő alkalmazása mellett a kontroll nem megfelelő, és metformin (MET) ellenjavallt vagy intolerancia miatt nem alkalmazható; kettős oralis terápiában: 
MET-nal kombinációban adva, ha a diéta és a testmozgás mellett egyedül MET alkalmazva a glikémiás kontroll nem megfelelő vagy szulfonilurea (SU) kombinációban adva, ha a diéta és a testmozgás mellett egyedül a SU nem biztosít megfelelő vércukorszint beállítást, és a MET kontraindikáció vagy intolerancia miatt nem alkalmazható 
vagy PPARγ-agonistával (pl. tiazolidindion), ha  a PPARγ-agonista alkalmazása helyénvaló, és ha a diéta és testmozgás mellett a PPARγ-agonista nem biztosít megfelelő vércukorszint beállítást; hármas oralis terápiában:  SU-val és MET-nal kombinációban adva, ha a diéta és a testmozgás mellett az ezzel a két szerrel végzett együttes 
kezelés nem biztosít megfelelő vércukorszint beállítást vagy PPARγ agonistával és MET-nal kombinációban adva, amennyiben a PPARγ agonista alkalmazása helyénvaló, és ha a diéta és testmozgás, valamint ezeket a szereket tartalmazó kettős terápia mellett a glikémiás kontroll nem megfelelő; inzulinnal kombinálva (MET-nal vagy 
a nélkül) ha a diéta és testmozgás, és az inzulin állandó dózisa mellett a glikémiás kontroll nem megfelelő. Adagolás és alkalmazás: 1×100 mg tabl. SU-val vagy inzulinnal való kombináció esetén hipoglikémia veszélye miatt a SU ill. az inzulin dózisának csökkentése jöhet szóba. Különleges betegcsoportok: Az enyhe vesekárosodásban 
dózismódosításra nincs szükség. Közepesen súlyos vesekárosodásban adagja naponta egyszer 50 mg. Súlyos vesekárosodásban, illetve hemodialízist vagy peritoneális dialízist igénylő, végstádiumú vesebetegségben (ESRD) adagja naponta egyszer 25 mg. A vesefunkciós értékek rendszeres vizsgálata javasolt. Enyhe vagy közepesen 
súlyos májkárosodásban a dózis módosítására nincs szükség. Súlyos májkárosodásban nem vizsgálták. Időskor: A dózis életkor alapján történő módosítására nincs szükség. Gyermekek és serdülők: Nincsenek rendelkezésre álló adatok. Ellenjavallatok: Nem alkalmazható 1-es típusú diabetesben, vagy diabeteses ketoacidosis kezelésére. 
Túlérzékenységi reakciók. Különleges fi gyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések: Acut pancreatitis gyanúja esetén a Xelevia és más potenciálisan gyanúsítható gyógyszerek szedését abba kell hagyni.  Túlérzékenységi reakció gyanúja esetén (anafi laxia, angioödéma és exfoliatív bőrelváltozások, beleértve 
a Stevens–Johnson-szindrómát) a Xelevia szedését abba kell hagyni. Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: Erős CYP3A4-inhibitorok (pl.: ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, klaritromicin) a súlyos vesekárosodásban vagy ESRD-ben szenvedő betegek esetében megváltoztathatják a szitagliptin farmakokinetikáját, de ezt 
klinikai vizsgálatokban nem vizsgálták. Klinikai vizsgálatokban a szitagliptin nem változtatta meg jelentősen a metformin, gliburid, szimvasztatin, roziglitazon, warfarin, vagy orális fogamzásgátlók farmakokinetikáját. Xelevia adásakor a digoxin dózismódosítása nem javasolt. A digoxin-toxicitás kockázatának kitett betegeket monitorozni 
kell. Termékenység, terhesség és szoptatás: Alkalmazása nem javallt terhesség, és szoptatás alatt. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: Szitagliptin monoterápia: ≥5% felső légúti fertőzés és nasopharingitis. 5%->0,5% osteoarthritis és végtagfájdalom. Szitagliptin és más antidiabetikumok: Nagyon gyakori: hypoglykaemia 
(SU+MET). Gyakori: infl uenza (inzulin+ MET), hányinger, hányás (MET), fl atulencia (MET, PIO), székrekedés (SU+MET), perifériás oedema (PIO, PIO+MET). Nem gyakori: aluszékonyság, hasmenés (MET), szájszárazság (inzulin+MET). TECOS cardiovascularis biztonságossági vizsgálat: A szitagliptint kapó betegeknél fellépő, súlyos 
nemkívánatos események összesített előfordulási aránya hasonló volt a placebót kapóknál megfi gyelthez.
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását, különös tekintettel a pontos indikációkra (4.1), az adagolásra és alkalmazásra (4.2), ill. a fi gyelmeztetésekre (4.4).

www.ema.europa.eu EU Tk: EU/1/07/382/014
A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2007. március 21.10/10/2016 Xelevia-EMEA/H/C/000762-IG/0728/G
Szöveg ellenőrzés: 2016.11.21.

Árinformáció: Xelevia® 100 mg fi lmtabletta 28x: Fogy. ár: 10 493 Ft; Eü. emelt tám (Eü 70% 1. pont): 7 345 Ft; Eü. emelt tér. díj: 3 148 Ft

Referencia: 1. Charbonnel B, Karasik A, Liu J et al. Effi  cacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin added to ongoing metformin therapy in patients with type 2 diabetes inadequately controlled on metformin alone.  
Diabetes Care 2006;29:2638-2643. 2. VELMETIA (sitagliptin + metformin, MSD) alkalmazási előírás  (www.ema.europa.eu).  3. XELEVIA (sitagliptin+metformin, MSD) alkalmazási előírás (www.ema.europa.eu)

Termékeink árváltozásával és rendelhetőségével kapcsolatos információkért forduljon orvoslátogató kollégáinkhoz, 
illetve ezekről tájékozódhat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján: www.neak.gov.hu

A Xelevia® a Merck& Co., INC., Kenilworth, NJ., USA bejegyzett védjegye. 
Copyright © Merck & CO., INC., Kenilworth, N.J., USA 2016. Minden jog fenntartva. 

Rövidített alkalmazási előírás Velmetia® 50 mg/1000 mg fi lmtabletta 56x 

ATC kód: A10BD07 Minőségi és mennyiségi összetétel: 50 mg szitagliptinnek megfelelő szitaglipin-foszfát-monohidrát és 1000 mg metformin-hidroklorid tablettáként. Terápiás javallatok: Glikémiás kontroll javítására 2-es típusú diabeteses betegeknek, akiknél a diéta és testmozgás mellett adott, maximálisan tolerálható adagú metformin 
nem biztosít megfelelő vércukorkontrollt vagy akiket már szitagliptin és metformin (M) kombinációjával kezelnek. Szulfonilureával (SU) kombinációban (hármas kombinációs terápiaként) olyan betegek számára, akiknél M+SU maximálisan tolerálható adagja nem biztosít megfelelő vércukorkontrollt. PPARγ-agonistával (pl. tiazolidindionnal) hármas 
kombinációban olyan betegek számára, akiknél M+PPARγ-agonista maximálisan tolerálható adagja nem biztosít megfelelő vércukorkontrollt. A Velmetia ezen kívül diéta és testmozgás mellett a glikémiás kontroll javítására javallott inzulinnal kombinációban adva (hármas kombinációs terápia), olyan betegek számára, akiknél az inzulin állandó 
dózisa és a metformin önmagában nem biztosít megfelelő glikémiás kontrollt. Adagolás és alkalmazás: Egyéni, általában 2×1 tabletta étkezés közben (A szitagliptin max. napi dózisa napi 100 mg.). SU-val való kombináció esetén hipoglikémia veszélye miatt a SU dózisának, inzulinnal való kombináció esetén az inzulin adagjának csökkentése 
jöhet szóba. Minden betegnek folytatnia kell az egyenletes napi szénhidrátbevitellel járó diétáját, túlsúlyosaknak a csökkentett energiabevitellel járó diétájukat is. Különleges betegcsoportok: Enyhe vesekárosodásban szenvedő betegeknél az adagot nem szükséges módosítani. Közepesen súlyos vagy súlyos vesekárosodásban nem alkalmazható. 
Időskor: Az életkor előrehaladtával körültekintően kell alkalmazni. Gyermek és sedülők: biztonságosságát és hatásosságát újszülöttkor és 18 évnél fi atalabb életkor közötti gyermekek és serdülők esetében nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok. Ellenjavallatok: Túlérzékenység, diabéteszes ketoacidózis, diabéteszes kómát megelőző 
állapot, középsúlyos-súlyos vesekárosodás, a vesefunkciót befolyásoló olyan akut állapotok, mint a kiszáradás, súlyos fertőzés, sokk és jódtartalmú kontrasztanyag intravaszkuláris alkalmazása; olyan akut vagy krónikus betegség, mely szövet-hypoxiát okozhat (pl: szív-vagy légzésleállás, nemrég lezajlott myocardialis infarktus, sokk), májkárosodás, 
akut alkoholos intoxikáció, alkoholizmus, szoptatás. Különleges fi gyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések: Acut pancreatitis gyanúja esetén a Velmetia és más potenciálisan gyanúsítható gyógyszerek szedését abba kell hagyni. Tejsavas acidózis gyanúja esetén a Velmetia alkalmazását abba kell hagyni, és a 
beteget azonnali kórházi ellátásban kell részesíteni. A szérum kreatinin koncentrációját rendszeresen ellenőrizni kell (normális vesefunkciójú betegeknél min. évente egyszer, a felső normálértéket elérő vagy azt meghaladó szérum kreatinin-szinttel rendelkező, vagy időskorú betegeknél legalább évente 2-4x). Túlérzékenységi reakció gyanúja esetén 
(anafi laxia, angioödéma és exfoliatív bőrelváltozások, beleértve a Stevens–Johnson-szindrómát) a Velmetia szedését abba kell hagyni. A Velmetia szedését a betervezett és általános, spinális vagy epidurális érzéstelenítésben végzett műtétek előtt 48 órával abba kell hagyni, és nem szabad újra kezdeni a műtétet követő 48 órán belül, illetve addig, míg 
a vesefunkció vizsgálati eredménye normális értéket nem mutatott. A radiológiai vizsgálatok során használt jódtartalmú kontrasztanyagok intravaszkuláris alkalmazása vesekárosodáshoz vezethet. A Velmetia szedését ezért a vizsgálat ideje előtt vagy alatt abba kell hagyni, és nem szabad újra kezdeni a tesztet követő 48 órán belül, illetve addig, míg 
a vesefunkció vizsgálati eredménye normális értéket nem mutatott. Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: A metformin miatt akut alkoholos intoxikáció esetén a tejsavas acidózis kockázata megnő. Az alkohol és alkoholtartalmú gyógyszerek fogyasztása kerülendő. Renális tubuláris szekréció útján kiválasztódó kationos ágensek (pl. 
cimetidin) együttes alkalmazása esetén fontolóra kell venni a glikémiás kontroll szigorú monitorozását, az ajánlott adagolás keretein belüli dózismódosítást és a diabétesz-kezelés megváltoztatását. A szisztémásan és helyileg alkalmazott glükokortikoidok, a béta-2 agonisták és a vízhajtók intrinsic hiperglikémiás aktivitással rendelkeznek. A betegeket 
tájékoztatni kell erről, és vércukorszintjüket gyakrabban kell monitorozni. Az ACE-gátlók csökkenthetik a vércukorszintet. Szitagliptin: Erős CYP3A4-inhibitorok (pl.: ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, klaritromicin) a súlyos vesekárosodásban vagy ESRD-ben szenvedő betegek esetében megváltoztathatják a szitagliptin farmakokinetikáját, azonban ezt 
klinikai vizsgálatokban nem vizsgálták. Klinikai vizsgálatok során a szitagliptin nem változtatta meg jelentős mértékben a metformin, gliburid, szimvasztatin, roziglitazon, warfarin, vagy orális fogamzásgátlók farmakokinetikáját. A digoxin dózismódosítása nem javasolt. A digoxin-toxicitás kockázatának kitett betegeket azonban monitorozni kell. 
Termékenység, terhesség és szoptatás: Terhesség alatt nem alkalmazható. Ha a beteg teherbe kíván esni, vagy teherbe esik, a Velmetia szedését abba kell hagyni és minél előbb meg kell kezdeni az inzulin-kezelést. Nem javallt szoptató nőknél. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: Szitagliptin és metformin: Gyakori: hypoglykaemia, 
hányinger, felfúvódás, hányás. Más antidiabetikumokkal együtt adott szitagliptin és metformin kombinációja: Nagyon gyakori: hypoglykaemia (SU, inzulin). Gyakori: székrekedés (SU), peridériás oedema (PIO). Nem gyakori: fejfájás, szájszárazság (inzulin). TECOS cardiovascularis biztonságossági vizsgálat: A szitagliptint kapó betegeknél fellépő, súlyos 
nemkívánatos események összesített előfordulási aránya hasonló volt a placebót kapóknál megfi gyelthez.
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását, különös tekintettel a pontos indikációkra (4.1), az adagolásra és alkalmazásra (4.2), ill. a fi gyelmeztetésekre (4.4).

www.ema.europa.eu EU Tk: EU/1/08/456/010
A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2008. július 16. 12/12/2016 Velmetia-EMEA/H/C/000862-A31/0081
Szöveg ellenőrzés: 2016.12.19. 

Árinformáció: Velmetia® 50/1000 mg fi lmtabletta 56x: Fogy. Ár: 11 205 Ft; Eü. emelt tám: 7 789 Ft (Eü 70% 1. pont); Eü. emelt tér. díj: 3 416 Ft

Termékeink árváltozásával és rendelhetőségével kapcsolatos információkért forduljon orvoslátogató kollégáinkhoz, 
illetve ezekről tájékozódhat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján: www. neak.gov.hu

A Velmetia® a Merck& CO., INC.,Kenilworth, NJ., USA bejegyzett védjegye. 
Copyright © Merck & CO., INC., Kenilworth, N.J., USA 2016. Minden jog fenntartva.
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2017. március 10., péntek

Wimbledon terem

 8.30–9.35 Kerekasztal – Kezelési és kommunikációs hibák a 2-es típusú 
cukorbetegség gondozása során
Moderátor: Dr. Pátkay József (5 perc)
Résztvevők: Dr. Bujtor Zoltán (15 perc), Dr. Erényi Ottó (15 perc), 

Dr. Fülöp Gábor (15 perc)
Megbeszélés (15 perc)

 9.35–9.45 Szünet

 9.45–10.40 Plenáris ülés – Amiről régen beszéltünk a DDH-n
Üléselnök: Dr. Fulcz Ágnes
Prof. Dr. Bajnok László: Dyslipidaemia kezelése diabetesben (20 perc)
Prof. Dr. Lakatos Péter: D-vitamin és a cukorbetegség (20 perc)
Megbeszélés (15 perc)

10.40–10.50 Szünet

10.50–11.45 Workshop I. (tanulságos esetek megbeszélése) – Régóta inzulinnal 
kezelt HNF1A-MODY betegeket is át lehet állítani sulfanylureára?
Üléselnök: Prof. Dr. Körner Anna (10 perc)
Résztvevők: Dr. Gaál Zsolt (15 perc), Dr. Vándorfi Győző (15 perc)
Megbeszélés (15 perc)

11.45–12.30 MSD tudományos szimpózium
Üléselnök: Dr. Vándorfi Győző
Dr. Kis János Tibor PhD: Biztos pont az antidiabetikumok útvesztőjében
Prof. Dr. Pánczél Pál: A 10 éves szitagliptin – Vissza a béta-sejthez

12.30–14.00 Ebéd

14.00–14.45 Egis tudományos szimpózium – Társbetegségek és terápiájuk 2-es 
típusú diabetesben
Üléselnök: Dr. Vándorfi Győző
Dr. Simon Attila: A diabeteses betegek cardiovascularis rizikófaktorainak 

fix kombinációs kezelése
Dr. Keresztes Katalin: A perifériás verőérbetegség jellemzői és kezelése 

diabetesben
Dr. Strényer Ferenc: A hypoglykaemia cardiovascularis veszélyei. A 

szitagliptin biztonságossága
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Erőteljes HbA1c csökkentés 2-es típusú diabéteszben, 
ha metforminnal nem érhető el a HbA1c<7% célérték1,2

Hatékony, innovatív terápia 
a 2-es típusú diabétesz kezelésében3
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További információ: Egis Gyógyszergyár Zrt. Belföldi marketing főosztály 1134 Budapest, Lehel u. 15., 
tel.: 803-22-22, fax: 803-24-59, e-mail: marketing@egis.hu honlap: www.egis.hu
Lezárás dátuma: 2017.02.16.

Rövidített alkalmazási előírás Xelevia® 100 mg fi lmtablettta 28x

ATC kód: A10BH01 Hatóanyaga: 100 mg szitagliptin (foszfát-monohidrát formájában) tablettáként. Terápiás javallatok: monoterápiában: ha a diéta és a testmozgás önmagában történő alkalmazása mellett a kontroll nem megfelelő, és metformin (MET) ellenjavallt vagy intolerancia miatt nem alkalmazható; kettős oralis terápiában: 
MET-nal kombinációban adva, ha a diéta és a testmozgás mellett egyedül MET alkalmazva a glikémiás kontroll nem megfelelő vagy szulfonilurea (SU) kombinációban adva, ha a diéta és a testmozgás mellett egyedül a SU nem biztosít megfelelő vércukorszint beállítást, és a MET kontraindikáció vagy intolerancia miatt nem alkalmazható 
vagy PPARγ-agonistával (pl. tiazolidindion), ha  a PPARγ-agonista alkalmazása helyénvaló, és ha a diéta és testmozgás mellett a PPARγ-agonista nem biztosít megfelelő vércukorszint beállítást; hármas oralis terápiában:  SU-val és MET-nal kombinációban adva, ha a diéta és a testmozgás mellett az ezzel a két szerrel végzett együttes 
kezelés nem biztosít megfelelő vércukorszint beállítást vagy PPARγ agonistával és MET-nal kombinációban adva, amennyiben a PPARγ agonista alkalmazása helyénvaló, és ha a diéta és testmozgás, valamint ezeket a szereket tartalmazó kettős terápia mellett a glikémiás kontroll nem megfelelő; inzulinnal kombinálva (MET-nal vagy 
a nélkül) ha a diéta és testmozgás, és az inzulin állandó dózisa mellett a glikémiás kontroll nem megfelelő. Adagolás és alkalmazás: 1×100 mg tabl. SU-val vagy inzulinnal való kombináció esetén hipoglikémia veszélye miatt a SU ill. az inzulin dózisának csökkentése jöhet szóba. Különleges betegcsoportok: Az enyhe vesekárosodásban 
dózismódosításra nincs szükség. Közepesen súlyos vesekárosodásban adagja naponta egyszer 50 mg. Súlyos vesekárosodásban, illetve hemodialízist vagy peritoneális dialízist igénylő, végstádiumú vesebetegségben (ESRD) adagja naponta egyszer 25 mg. A vesefunkciós értékek rendszeres vizsgálata javasolt. Enyhe vagy közepesen 
súlyos májkárosodásban a dózis módosítására nincs szükség. Súlyos májkárosodásban nem vizsgálták. Időskor: A dózis életkor alapján történő módosítására nincs szükség. Gyermekek és serdülők: Nincsenek rendelkezésre álló adatok. Ellenjavallatok: Nem alkalmazható 1-es típusú diabetesben, vagy diabeteses ketoacidosis kezelésére. 
Túlérzékenységi reakciók. Különleges fi gyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések: Acut pancreatitis gyanúja esetén a Xelevia és más potenciálisan gyanúsítható gyógyszerek szedését abba kell hagyni.  Túlérzékenységi reakció gyanúja esetén (anafi laxia, angioödéma és exfoliatív bőrelváltozások, beleértve 
a Stevens–Johnson-szindrómát) a Xelevia szedését abba kell hagyni. Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: Erős CYP3A4-inhibitorok (pl.: ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, klaritromicin) a súlyos vesekárosodásban vagy ESRD-ben szenvedő betegek esetében megváltoztathatják a szitagliptin farmakokinetikáját, de ezt 
klinikai vizsgálatokban nem vizsgálták. Klinikai vizsgálatokban a szitagliptin nem változtatta meg jelentősen a metformin, gliburid, szimvasztatin, roziglitazon, warfarin, vagy orális fogamzásgátlók farmakokinetikáját. Xelevia adásakor a digoxin dózismódosítása nem javasolt. A digoxin-toxicitás kockázatának kitett betegeket monitorozni 
kell. Termékenység, terhesség és szoptatás: Alkalmazása nem javallt terhesség, és szoptatás alatt. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: Szitagliptin monoterápia: ≥5% felső légúti fertőzés és nasopharingitis. 5%->0,5% osteoarthritis és végtagfájdalom. Szitagliptin és más antidiabetikumok: Nagyon gyakori: hypoglykaemia 
(SU+MET). Gyakori: infl uenza (inzulin+ MET), hányinger, hányás (MET), fl atulencia (MET, PIO), székrekedés (SU+MET), perifériás oedema (PIO, PIO+MET). Nem gyakori: aluszékonyság, hasmenés (MET), szájszárazság (inzulin+MET). TECOS cardiovascularis biztonságossági vizsgálat: A szitagliptint kapó betegeknél fellépő, súlyos 
nemkívánatos események összesített előfordulási aránya hasonló volt a placebót kapóknál megfi gyelthez.
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását, különös tekintettel a pontos indikációkra (4.1), az adagolásra és alkalmazásra (4.2), ill. a fi gyelmeztetésekre (4.4).

www.ema.europa.eu EU Tk: EU/1/07/382/014
A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2007. március 21.10/10/2016 Xelevia-EMEA/H/C/000762-IG/0728/G
Szöveg ellenőrzés: 2016.11.21.

Árinformáció: Xelevia® 100 mg fi lmtabletta 28x: Fogy. ár: 10 493 Ft; Eü. emelt tám (Eü 70% 1. pont): 7 345 Ft; Eü. emelt tér. díj: 3 148 Ft

Referencia: 1. Charbonnel B, Karasik A, Liu J et al. Effi  cacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin added to ongoing metformin therapy in patients with type 2 diabetes inadequately controlled on metformin alone.  
Diabetes Care 2006;29:2638-2643. 2. VELMETIA (sitagliptin + metformin, MSD) alkalmazási előírás  (www.ema.europa.eu).  3. XELEVIA (sitagliptin+metformin, MSD) alkalmazási előírás (www.ema.europa.eu)

Termékeink árváltozásával és rendelhetőségével kapcsolatos információkért forduljon orvoslátogató kollégáinkhoz, 
illetve ezekről tájékozódhat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján: www.neak.gov.hu

A Xelevia® a Merck& Co., INC., Kenilworth, NJ., USA bejegyzett védjegye. 
Copyright © Merck & CO., INC., Kenilworth, N.J., USA 2016. Minden jog fenntartva. 

Rövidített alkalmazási előírás Velmetia® 50 mg/1000 mg fi lmtabletta 56x 

ATC kód: A10BD07 Minőségi és mennyiségi összetétel: 50 mg szitagliptinnek megfelelő szitaglipin-foszfát-monohidrát és 1000 mg metformin-hidroklorid tablettáként. Terápiás javallatok: Glikémiás kontroll javítására 2-es típusú diabeteses betegeknek, akiknél a diéta és testmozgás mellett adott, maximálisan tolerálható adagú metformin 
nem biztosít megfelelő vércukorkontrollt vagy akiket már szitagliptin és metformin (M) kombinációjával kezelnek. Szulfonilureával (SU) kombinációban (hármas kombinációs terápiaként) olyan betegek számára, akiknél M+SU maximálisan tolerálható adagja nem biztosít megfelelő vércukorkontrollt. PPARγ-agonistával (pl. tiazolidindionnal) hármas 
kombinációban olyan betegek számára, akiknél M+PPARγ-agonista maximálisan tolerálható adagja nem biztosít megfelelő vércukorkontrollt. A Velmetia ezen kívül diéta és testmozgás mellett a glikémiás kontroll javítására javallott inzulinnal kombinációban adva (hármas kombinációs terápia), olyan betegek számára, akiknél az inzulin állandó 
dózisa és a metformin önmagában nem biztosít megfelelő glikémiás kontrollt. Adagolás és alkalmazás: Egyéni, általában 2×1 tabletta étkezés közben (A szitagliptin max. napi dózisa napi 100 mg.). SU-val való kombináció esetén hipoglikémia veszélye miatt a SU dózisának, inzulinnal való kombináció esetén az inzulin adagjának csökkentése 
jöhet szóba. Minden betegnek folytatnia kell az egyenletes napi szénhidrátbevitellel járó diétáját, túlsúlyosaknak a csökkentett energiabevitellel járó diétájukat is. Különleges betegcsoportok: Enyhe vesekárosodásban szenvedő betegeknél az adagot nem szükséges módosítani. Közepesen súlyos vagy súlyos vesekárosodásban nem alkalmazható. 
Időskor: Az életkor előrehaladtával körültekintően kell alkalmazni. Gyermek és sedülők: biztonságosságát és hatásosságát újszülöttkor és 18 évnél fi atalabb életkor közötti gyermekek és serdülők esetében nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok. Ellenjavallatok: Túlérzékenység, diabéteszes ketoacidózis, diabéteszes kómát megelőző 
állapot, középsúlyos-súlyos vesekárosodás, a vesefunkciót befolyásoló olyan akut állapotok, mint a kiszáradás, súlyos fertőzés, sokk és jódtartalmú kontrasztanyag intravaszkuláris alkalmazása; olyan akut vagy krónikus betegség, mely szövet-hypoxiát okozhat (pl: szív-vagy légzésleállás, nemrég lezajlott myocardialis infarktus, sokk), májkárosodás, 
akut alkoholos intoxikáció, alkoholizmus, szoptatás. Különleges fi gyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések: Acut pancreatitis gyanúja esetén a Velmetia és más potenciálisan gyanúsítható gyógyszerek szedését abba kell hagyni. Tejsavas acidózis gyanúja esetén a Velmetia alkalmazását abba kell hagyni, és a 
beteget azonnali kórházi ellátásban kell részesíteni. A szérum kreatinin koncentrációját rendszeresen ellenőrizni kell (normális vesefunkciójú betegeknél min. évente egyszer, a felső normálértéket elérő vagy azt meghaladó szérum kreatinin-szinttel rendelkező, vagy időskorú betegeknél legalább évente 2-4x). Túlérzékenységi reakció gyanúja esetén 
(anafi laxia, angioödéma és exfoliatív bőrelváltozások, beleértve a Stevens–Johnson-szindrómát) a Velmetia szedését abba kell hagyni. A Velmetia szedését a betervezett és általános, spinális vagy epidurális érzéstelenítésben végzett műtétek előtt 48 órával abba kell hagyni, és nem szabad újra kezdeni a műtétet követő 48 órán belül, illetve addig, míg 
a vesefunkció vizsgálati eredménye normális értéket nem mutatott. A radiológiai vizsgálatok során használt jódtartalmú kontrasztanyagok intravaszkuláris alkalmazása vesekárosodáshoz vezethet. A Velmetia szedését ezért a vizsgálat ideje előtt vagy alatt abba kell hagyni, és nem szabad újra kezdeni a tesztet követő 48 órán belül, illetve addig, míg 
a vesefunkció vizsgálati eredménye normális értéket nem mutatott. Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: A metformin miatt akut alkoholos intoxikáció esetén a tejsavas acidózis kockázata megnő. Az alkohol és alkoholtartalmú gyógyszerek fogyasztása kerülendő. Renális tubuláris szekréció útján kiválasztódó kationos ágensek (pl. 
cimetidin) együttes alkalmazása esetén fontolóra kell venni a glikémiás kontroll szigorú monitorozását, az ajánlott adagolás keretein belüli dózismódosítást és a diabétesz-kezelés megváltoztatását. A szisztémásan és helyileg alkalmazott glükokortikoidok, a béta-2 agonisták és a vízhajtók intrinsic hiperglikémiás aktivitással rendelkeznek. A betegeket 
tájékoztatni kell erről, és vércukorszintjüket gyakrabban kell monitorozni. Az ACE-gátlók csökkenthetik a vércukorszintet. Szitagliptin: Erős CYP3A4-inhibitorok (pl.: ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, klaritromicin) a súlyos vesekárosodásban vagy ESRD-ben szenvedő betegek esetében megváltoztathatják a szitagliptin farmakokinetikáját, azonban ezt 
klinikai vizsgálatokban nem vizsgálták. Klinikai vizsgálatok során a szitagliptin nem változtatta meg jelentős mértékben a metformin, gliburid, szimvasztatin, roziglitazon, warfarin, vagy orális fogamzásgátlók farmakokinetikáját. A digoxin dózismódosítása nem javasolt. A digoxin-toxicitás kockázatának kitett betegeket azonban monitorozni kell. 
Termékenység, terhesség és szoptatás: Terhesség alatt nem alkalmazható. Ha a beteg teherbe kíván esni, vagy teherbe esik, a Velmetia szedését abba kell hagyni és minél előbb meg kell kezdeni az inzulin-kezelést. Nem javallt szoptató nőknél. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: Szitagliptin és metformin: Gyakori: hypoglykaemia, 
hányinger, felfúvódás, hányás. Más antidiabetikumokkal együtt adott szitagliptin és metformin kombinációja: Nagyon gyakori: hypoglykaemia (SU, inzulin). Gyakori: székrekedés (SU), peridériás oedema (PIO). Nem gyakori: fejfájás, szájszárazság (inzulin). TECOS cardiovascularis biztonságossági vizsgálat: A szitagliptint kapó betegeknél fellépő, súlyos 
nemkívánatos események összesített előfordulási aránya hasonló volt a placebót kapóknál megfi gyelthez.
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását, különös tekintettel a pontos indikációkra (4.1), az adagolásra és alkalmazásra (4.2), ill. a fi gyelmeztetésekre (4.4).

www.ema.europa.eu EU Tk: EU/1/08/456/010
A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2008. július 16. 12/12/2016 Velmetia-EMEA/H/C/000862-A31/0081
Szöveg ellenőrzés: 2016.12.19. 
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14.45–15.00 Szünet

15.00–15.45 77 Elektronika tudományos szimpózium – Vércukorméréstől az 
adatelemzésig
Üléselnök: Dr. Oroszlán Tamás
Dr. Várkonyi Tamás: Szakmai és gyakorlati irányelvek a 

vércukor-önellenőrzésben
Dr. Sudár Zsolt: Okos megoldások a vércukoradatok értékeléséhez

15.45–16.00 Szünet

16.00–16.45 AstraZeneca tudományos szimpózium
Üléselnök: Dr. Hidvégi Tibor
Dr. Brasnyó Pál: Miért fontos a korán elkezdett, adekvát terápia? A gluko/

lipotoxicitás és a metabolikus memória
Dr. Vass Viktor: Az SGLT-2-gátlás eredményei a mindennapi terápiás 

gyakorlatban
Dr. Baranyai Marietta: Új kombinációs lehetőségek az inzulinterápia előtt

16.45–17.00 Szünet

17.00–17.45 Sanofi tudományos szimpózium
Üléselnök: Prof. Dr. Wittmann István
Dr. Strényer Ferenc: A vércukor-variabilitás jelentősége a diabeteskezelés 

szempontjából
Dr. Baranyai Marietta: Bázisinzulinok és a vércukor-variabilitás
Dr. Fülöp Gábor: Kezelési lehetőségek kombinált OAD-val nem kontrollált 

2-es típusú diabeteses betegekben

17.45–18.00 Szünet

18.00–18.45 Boehringer Ingelheim tudományos szimpózium – 
A vércukorcsökkentéstől a CV védelemig: a diabetológus és kardiológus 
együttműködése a napi gyakorlatban
Üléselnök: Prof. Dr. Kempler Péter
Előadók: Dr. Keresztes Katalin, Dr. Hódi Gabriella

20.30– Vacsora
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Levendula I. terem

10.50–11.45 Workshop II. (tanulságos esetek megbeszélése)
Üléselnök: Dr. Tschürtz Nándor (5 perc)
Dr. med. habil. Molnár Gergő, Dr. Goják Ilona: Terápiás inercia a 

betegoldalról (15 perc)
Dr. Deák László, Illés Ildikó, Mihály Miklósné: A terápiás lépcsők útvesztői 

egy eset kapcsán (15 perc)
(megbeszélés 10-10 perc)

14.00–18.10 XXI. DDH Nővér Akadémia
Megnyitó: Dr. Halmos Tamásné

Üléselnök: Dr. Halmos Tamásné
14.10–14.45  Dr. Fürst Ágnes: Miben különböznek a bázisinzulin- 

analógok egymástól? (20 perc + 15 perc megbeszélés)
14.45–15.35  Workshop – Milyen hibákat követünk el a gondozás során? 

Moderátorok: Stáhlné Tausz Katalin, Gordos Lívia

15.35–15.55  Szünet

Üléselnök: Szilvás Szilveszterné
15.55–16.30  Prof. Dr. Pánczél Pál: Lehetnek új diabetes-megjelenési 

formák? Érvényes-e még a régi klasszifikáció? (20 perc + 15 
perc megbeszélés)

16.30–17.00  Dr. Havasi Anett: Dietetikus okostelefonon (15 perc + 15 
perc megbeszélés)

Üléselnök: Dr. Kis János Tibor PhD
17.00–18.00  Workshop (a Lilly Hungária támogatásával) – Hogyan 

bánjunk a nehezen kezelhető betegekkel? 
Résztvevők: Dr. Rosta László, Dr. Hajdú Tamás

18.00–18.10 Zárszó: Dr. Havasi Anett

Levendula II. terem

10.50–11.45 Workshop III. (tanulságos esetek megbeszélése)
Üléselnök: Dr. Dezső Enikő (5 perc)
Dr. Baranyai Marietta, Dr. Kovács László: IDegLira-használat csökkent 

vesefunkciós paraméter mellett (15 perc)
Dr. Fürst Ágnes: SGLT-2-gátló – a második vonalbeli kezelés (15 perc)
(megbeszélés 10-10 perc)



© LifeScan, Division of Cilag GmbH International 2015 – CO/SPX/0815/0225  
Twinmed Kft. 1096 Budapest,Sobieski János u. 16.
*A beállított alacsony és magas határértékek az összes vércukoreredményre értendőek. Ebbe beletartoznak az étkezés előtt és után, 
gyógyszerkezelés alatt, vagy bármilyen olyan aktivitás alatt mért vércukorértékek, amik befolyásolhatják a mért értékeket.  
Beszélje meg betegeivel a számukra megfelelő alacsony és magas értékeket. 
Dokumentum lezárásának időpontja: 2016.05.31
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2017. március 11., szombat

Wimbledon terem

 8.30–9.40 Kerekasztal – Mézeshetek, mézeshónapok, mézesévek
Moderátor: Dr. Strényer Ferenc (15 perc)
Résztvevők: Dr. Blatniczky László (15 perc), Prof. Dr. Pánczél Pál (20 perc)
Megbeszélés (20 perc)

 9.40–9.50 Szünet

 9.50–10.35 Novo Nordisk tudományos szimpózium – Összetett támadáspont 
egyszerűen
Üléselnök: Prof. Dr. Wittmann István
Dr. Bujtor Zoltán: Gyakorlati megfontolások, új készítmény esetén 

felmerülő kérdések
Dr. Kocsis Győző: Eredményes inzulinkezelés: az első év tapasztalatai 

IDegLira-terápiával
Dr. Sudár Zsolt: Inzulin célértékre titrálása a gyakorlatban

10.35–10.55 Szünet

10.55–12.00 Kerekasztal – Akkor most döntsük el: Betegség-e az inzulinrezisztencia?
Moderátor: Dr. Vándorfi Győző (5 perc)
Döntnökök:  Prof. Dr. Mezősi Emese – endokrinológus (15 perc) 

Prof. Dr. Halmos Tamás – diabetológus (15 perc) 
Prof. Dr. Szilágyi András – szülész-nőgyógyász (15 perc)

Megbeszélés (15 perc)

12.00–12.15 Szünet

12.15–13.15 DDH Műhely I. – Diabetesprevenció gesztációs diabetes előtt és után: 
tények, feladatok
Az MDT Diabétesszel Társuló Terhességgel Foglalkozó Munkacsoportja 

szervezésében
Moderátor: Dr. Baranyi Éva
Beszélgetőtársak: Dr. Békefi Dezső, Dr. Földesi Irén, Dr. Kun Attila és a 

hallgatóság

13.15–13.20 Zárszó: Dr. Vándorfi Győző

13.25– Ebéd
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Levendula I. terem

12.15–13.15 DDH Műhely II. – Quo vadis magyar cukorbeteg-mozgalom?
Moderátor:  Dr. Herth Viktória – Diabetes páciensújság, főszerkesztő (10 

perc)
Résztvevők:  Erős Antónia – Egy Csepp Figyelem Alapítvány, alapító (10 

perc) 
Füzesi Brigitta – Cukorbeteg Egyesületek Országos 
Szövetsége, elnök (10 perc) 
Jakabné Jakab Katalin – Cukorbetegek Egri Egyesülete, elnök 
és Diabetes Civil Társaság, ügyvivő (10 perc)

Megbeszélés (20 perc)

Pannon Diabetes Díj

Az Alapítvány a Cukorbetegekért és a Veszprém Megyei Diabetes Egyesület az I. Dunán-
túli Diabetes Hétvége (DDH) megrendezésének 20. évfordulójára 2011-ben Pannon Dia-
betes díjat alapított. A díjat évente egy, a Dunántúlon dolgozó, a cukorbetegek ellátás-
ban kimagasló szakmai és emberi teljesítményt nyújtó orvosnak és egy nővérnek vagy 
dietetikusnak ítélik oda az alapítók. Az alapítók a díj alapításával nagyrabecsülésüket 
kívánják kifejezni a cukorbetegek közvetlen ellátásában dolgozó orvos, nővér, dietetikus 
kollégáknak. Szeretnének hozzájárulni az orvoslás megbecsülésének helyreállításához.
A díjra javaslatot adhatnak, kellő indoklás kíséretében, egészségügyi dolgozók, azok kö-
zösségei, betegek, betegszervezetek, egészségügyi és nem egészségügyi intézmények, 
valamint magánszemélyek. A díj átadására március 10-én, a vacsora előtt kerül sor.
Eddig Pannon Diabetes Díjban részesültek:
2011: Prof. Dr. Simon Kornél és Bosits Istvánné
2013: Dr. Pátkay József és Szabó Gyuláné
2015: Dr. Baranyai Marietta és a Törp program
2016: Dr. Strényer Ferenc és Hegedüs Marianna

Szavazás a „DDH Legszimpatikusabb Hölgye és Ura” díjra

A DDH szervezői a társasági élet és egymás jobb megismerésének előmozdítására 2016-
ban, a XX. DDH hétvégén díjat alapított. A díj alapításának ötletét a beérkező szavazatok 
és vélemények alapján sikeresnek ítéltük meg. Idén is szavazni lehet minden részt vevő 
hölgyre és úrra, akit ön a legszimpatikusabbnak tart, függetlenül attól, hogy szerepel-e 
a rendezvény tudományos programjában. Kérjük, a DDH szervezőire ne szavazzanak!
Szavazni elektronikusan a Média Caféban lehet március 10-én 18.00-ig!
Díjátadás a március 10-ei vacsora előtt, a Pannon Diabetes díj átadása után. A díj egy 
oklevélből és a Zelna borászat ajándékából áll.
Szavazzon és örvendeztesse meg azt, akit a legszimpatikusabbnak talál!
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Regisztráció és pontszerzés

A regisztrációs iroda nyitva tartása a rendezvény helyszínén:

2017. március 9-én, csütörtökön 10.00–19.00 óra között
2017. március 10-én, pénteken  8.00–18.00 óra között
2017. március 11-én, szombaton  8.00–13.00 óra között

A regisztrációs iroda telefonszáma: (20) 560-9605, Nagy Vilmos vezető ügyintéző

A rendezvény háziorvos, belgyógyász, gyermekgyógyász, endokrinológus, kardioló-
gus, nefrológus, neurológus, szemész, sebész, érsebész, szülész-nőgyógyász, urológus, 
aneszteziológus és intenzív terápiás, oxiológus, reumatológus és rehabilitációs szakor-
vosok és szakdolgozók számára hivatalos, pontszerző továbbképző oktatási program. A 
pontszám megállapítása folyamatban.

Kérjük, hogy a bejelentkezés alkalmával a jelenléti ívet saját érdekében mindenki gon-
dosan töltse ki és írja alá.

A regisztrációs díj tartalmazza: kávé/üdítő jegyek, ebédek (10-én, 11-én), vacsorák (9-
én, 10-én) költségét, belépést az előadásokra, a kiállításokra, a továbbképzés igazolását 
(orvosoknak www.oftex.hu, szakdolgozóknak nyomtatott), valamint az áfát. A regisztrá-
ciós díj étkezéstartalma bruttó 11 000 Ft/3 nap (közvetített szolgáltatás). A regisztrációs 
díj nem tartalmazza a közvetített szolgáltatást (étkezés) terhelő közterheket. A részvételi 
díj szállást nem tartalmaz.
A regisztrációs díj a 2017. március 9-i ebédet nem tartalmazza! Megrendelhető külön 
e-mailben Nagy Vilmosnál: nagyvili47@gmail.com. Ára: 2700 Ft. Az ebédjegy fizeten-
dő és átvehető megérkezéskor a szálloda recepcióján a bejelentkezéssel egy időben. A 
megrendelés fizetési kötelezettséggel jár abban az esetben is, ha késve érkezés miatt az 
ebéd már nem kerül felszolgálásra.

Napijegy

A napijegy ára 9000 Ft, kizárólag a helyszínen váltható!
A napijegy csak a szakmai programok és a kiállítás látogatását biztosítja. Kreditpont iga-
zolására nem jogosít. Az ár tartalmazza az áfa összegét.

Étkezés

A reggeli a szobakártya leolvasása, az ebéd és a vacsora csak jegy ellenében vehető 
igénybe, a jegyeket előzetes megrendelés esetén a regisztrációs csomag tartalmazza!



1515 Általános információk

Névkitűzők

A rendezvény tudományos és társasági programjai csak névkitűzővel látogathatók – kér-
jük, őrizze meg gondosan és használja!

Előadások

A plenáris ülések, a Workshop I., a DDH Műhely I. és a kerekasztal-megbeszélések hely-
színe a Wimbledon terem, a Workshop II., a DDH Műhely II. és a Nővér Akadémia elő-
adásai a Levendula I., a Workshop II. a Levendula II. teremben kerülnek megrendezésre.
Az előadások időpontját és időtartamát a részletes szakmai program tartalmazza. Kérjük 
a szekciók elnökeit és az előadókat, hogy a rendelkezésre álló időt pontosan tartassák, 
illetve tartsák be. Az előadásokhoz számítógépes prezentációs lehetőséget (MS Office 
XP; PowerPoint) biztosítunk. Kérjük az előadókat, hogy a számítógépes anyagok előké-
szítését időben végezzék el, aznap reggel (8.00-tól) vagy ebédszünetben, de legkésőbb a 
szekciók kezdete előtt legalább 15 perccel adják le azokat a vetítő technikusnak. Az elő-
adásokat pendrive-on kérjük hozni, saját notebook használatát nem tudjuk biztosítani.

Szakmai kiállítás

A rendezvény idején, március 9–11-én az érdekelt gyógyszer-, gyógyászatisegédesz-
köz-gyártó és -forgalmazó cégek, egyéb vállalkozások szakmai termékbemutatóra várják 
a résztvevőket.
A standokat a Wimbledon előterében és a teremben találják meg.

Felelősség- és egyéb biztosítás

A részvételi díj nem tartalmaz semmilyen biztosítást. A rendezvény ideje alatt előforduló 
személyi vagy anyagi káreseményért a szervezők nem vállalnak felelősséget.
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A rendezvény támogatói

Fő támogató

77 Elektronika Kft.

Kiemelt támogatók

Sanofi-Aventis Zrt.
Egis Gyógyszergyár Zrt.

Boehringer Ingelheim Kft.
Novo Nordisk Hungária Kft.

AstraZeneca Kft.
Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

MSD Pharma Hungary Kft.
Lilly Hungária Kft.

További támogatók

TEVA Gyógyszergyár Zrt.
Di-Care Zrt.

Servier Hungária Kft.
Novartis Hungária Kft.

NutriComp Bt.
Twinmed Kft.

Wörwag Pharma Kft.
Dohmeier Kft.

Merck Kft.
Penta Pharma Kft.

Casada Hungary Kft.
Zelna borászat

Pannon Várszínház
Polytech Kft.
Solphar Kft.

SpringMed Kft.
Premium Health Concepts Kft.

Orma 2000 Kft.
Vitaminkosár Kft.

Médiatámogatók

Az MDT honlapja: www.diabet.hu
Diabetologia Hungarica
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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
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A LYRICA (pregabalin) gyors és tartós enyhülést biztosít fájdalmas 
diabeteszes neuropátiában 1,2

Erôs evidencia. Hatóanyag, melyet a nagy nemzetközi és nemzeti útmutatók 
mindegyike elsôként választandó szerként ajánl.3

 Hatása már az elsô héten jelentkezik1

 Tartósan csillapítja a fájdalmat1

 Javítja a krónikus fájdalomhoz társuló alvászavart és szorongást1

A szokásos dózis napi 300 mg (150-600 mg)2,4

Gyors hatás, tar tós enyhülés

Végre!

Gyors hatás, tartós enyhülés

Lyrica 75 mg, 150 mg kemény kapszula
Hatóanyag: 75 mg illetve 150 mg pregabalin kemény kapszulánként.
Javallatok: Neuropátiás fájdalom: A perifériás és centrális neuropátiás fájdalom kezelésére ajánlott felnôtteknek. Epilepszia: szekunder generalizációval, vagy anélkül 
fellépô parciális rohamok adjuváns kezelésére ajánlott felnôtteknek. Generalizált szorongás (Generalised Anxiety Disorder – GAD) kezelésére ajánlott felnôtteknek. 
Adagolás: A terápiás tartomány 150-600 mg naponta, amelyet két vagy három adagra elosztva kell bevenni. Neuropátiás fájdalom: A pregabalin kezdô adagja 150 mg 
naponta, 2-3 adagra elosztva. Az egyénenként változó hatás és tolerabilitás függvényében a napi adag 3-7 nap múlva 300 mg-ra emelhetô, és amennyiben szükség van 
rá, újabb 7 nap múlva a napi adag maximum 600 mg-ig tovább emelhetô. Epilepszia: A pregabalin kezdô adagja 150 mg naponta, 2-3 adagra elosztva. Az egyénenként 
változó hatás és tolerabilitás függvényében a napi adag egy hét múlva 300 mg-ra emelhetô. Újabb egy hét múlva a napi adag maximum 600 mg-ig emelhetô. Generalizált 
szorongás: A dózistartomány 150-600 mg naponta, két vagy három adagra elosztva. A kezelés szükségességét rendszeresen újra kell értékelni. A pregabalin kezdô adagja 
150 mg naponta. Az egyénenként változó hatás és tolerabilitás függvényében a napi adag egy hét múlva 300 mg-ra emelhetô. Egy újabb hét elteltével a napi adag 450 mg-ra 
emelhetô. A 600 mg-os maximális napi adag további egy hét múlva érhetô el. Fokozatosan, legalább egy hét alatt kell elvonni. Vesekárosodásban a dózist módosítani kell. 
A dózismódosításra vonatkozóan lásd a teljes alkalmazási elôírást. Ellenjavallatok: A készítmény hatóanyagával, vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. 
Figyelmeztetések: Az olyan diabéteszes betegek esetében, akiknél a kezelés során súlygyarapodás jelentkezik, szükség lehet a hypoglykaemiás gyógyszer adagolásának 
módosítására. Túlérzékenységi reakciókról, köztük angiooedemás esetekrôl számoltak be. A kezelést azonnal meg kell szakítani, ha megjelennek az angiooedema tünetei, 
mint az arc-, a szájkörüli vagy felsô légúti duzzanat. A kezelés szédüléssel és aluszékonysággal járhat, amely a véletlen sérülések (elesés) gyakoribb elôfordulásához 
vezethet az idôsek körében. A forgalomba hozatalt követôen eszméletvesztést, zavartságot és mentális károsodást jelentettek még. Ezért a betegeket tájékoztatni kell arról, 
hogy legyenek óvatosak mindaddig, amíg meg nem ismerik a gyógyszer lehetséges hatásait. Néhány betegnél elvonási tüneteket figyeltek meg rövid-, illetve hosszútávú 
pregabalin-kezelés felfüggesztését követôen. Errôl a beteget a terápia megkezdésekor tájékoztatni kell.  A pregabalin alkalmazása során vagy röviddel a pregabalin 
felfüggesztését követôen convulsiók jelentkezhetnek, beleértve a status epilepticust és a grand mal rohamokat. Az elvonási tünetek elôfordulási gyakorisága és súlyossága 
dózisfüggô lehet. Óvatosan kell alkalmazni idôs, kardiovaszkulárisan veszélyeztetett betegnél a neuropátiás fájdalom javallatban az esetleges pangásos szívelégtelenség 
kialakulása miatt. A betegeknek (és a betegek gondozóinak) tanácsolni kell, hogy forduljanak orvoshoz, ha öngyilkossági gondolatok vagy magatartás jelentkezne.
A forgalomba hozatalt követôen a tápcsatorna distalis szakaszának csökkent mûködésével összefüggô eseményeket (pl. bélelzáródás, paralyticus ileus, székrekedés) 
jelentettek a pregabalin olyan gyógyszerekkel történô együttes alkalmazásakor, melyek székrekedést okozhatnak, mint például az opioid analgetikumok. Óvatosan 
kezelendôk azok a betegek, akiknek az anamnézisében gyógyszerrel való visszaélés szerepel, és a betegeknél ellenôrizni kell a pregabalinnal kapcsolatos visszaélés, 
abúzus vagy függôség tüneteit (tolerancia kialakulásáról, dózisnövelésrôl, gyógyszerkeresô magatartásról számoltak be). Encephalopathia eseteit jelentették, fôleg olyan 
alapbetegségben szenvedô betegeknél, amely encephalopathiát válthat ki. A Lyrica kemény kapszula laktóz-monohidrátot tartalmaz. Ritkán elôforduló, örökletes galaktóz 
intoleranciában, Lapp laktáz-hiányban vagy glükóz-galaktóz malabszorpcióban a készítmény nem szedhetô. Gyógyszerkölcsönhatások: A pregabalin potenciálhatja az 
alkohol és a lorazepám hatását. A forgalomba hozatalt követôen pregabalint és egyéb központi idegrendszeri depresszánsokat szedô betegeknél légzési elégtelenséget 
és kómát jelentettek. Úgy tûnik, hogy az oxikodon és a pregabalin hatása összeadódik a kognitív- és a durva motoros funkciók csökkentésében. Gyakori mellékhatások: 
Nasopharyngitis, megnövekedett étvágy, eufórikus hangulat, zavartság, ingerlékenység, csökkent libido, dezorientáció, insomnia, szédülés, aluszékonyság, fejfájás, ataxia, 
koordinációs zavar, tremor, dysarthria, memóriakárosodás, figyelemzavar, amnézia, paraesthesia, hypaesthesia, szedáció, egyensúlyzavar, letargia, homályos látás, diplopia, 
vertigo, hányás, hányinger, hasmenés, szájszárazság, székrekedés, flatulentia, haspuffadás, izomgörcs, ízületi fájdalom, hátfájdalom, végtagok fájdalma, nyaki izomgörcs, 
erectilis dysfunctio, részegség érzése, fáradtság, perifériás ödéma, ödéma, rendellenes testtartás, elesés, szokatlanság érzése, testtömeg növekedés. Osztályozás: 
Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V).
EU/1/04/279/011-013, 017-019, 027-028, 030-031, 038, 040, 045
A szöveg ellenôrzésének dátuma: 2016. november 9. 
Az aktuálisan érvényes árért, kérjük, keresse fel a www.neak.gov.hu honlapot.
Bôvebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási elôírását!
Az anyag lezárásának dátuma: 2017. február 20.
Referenciák:
1. Rosenstock J et al. Pain. 2014;110:628-38, 2. Lyrica alkalmazási elôírás, 2016. november 9., 3. Kiss G. Ideggyogy Sz 2015;68(3-4):93-94
4. http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=N03AX16 (2016. 12. 19.)
*http://www.naek.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/
Vegleges_PUPHA.html (2017. február)

Lyrica® 75 mg x 56 Fogy ár: 12 384 Ft TB támogatás (Eü90;2/b) 11 146 Ft; Térítési díj: 1 238 Ft

Lyrica® 150 mg x 56 Fogy ár: 18 216 Ft TB támogatás (Eü90; 2/b) 16 394 Ft; Térítési díj: 1 822 Ft

Pfi zer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park „A” épület, Tel: 488-3700

www.pfi zer.hu

Ár és támogatási információk*: 

E n y h ü l é s .  N y u g a l o m .
Végre!


