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Ha a metformin önmagában nem elég

szitagliptin/metformin-hidroklorid

Segítség a glikémiás egyensúly elérésében

szitagliptin

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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Rövidített alkalmazási előírás Velmetia® 50 mg/1000 mg � lmtabletta 56x 
A Velmetia® (szitagliptin/metformin, MSD) csak vényre kiadható gyógyszer. A Velmetia® 50/1000 mg (56×) 3457 Ft-ért kapható (teljes ára: 11205 Ft, a TB-támogatás: 7748 Ft [az érvényes Eü-pontok alapján; esetleges változásokat ld.: www.oep.hu]. Javallatok:  Glycaemiás kontroll javítására 2-es típusú diabeteses betegek-
nek, 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 maximá-
lisan 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: Egyéni, általában 2×1 tabl. étkezés közben. (A szitagliptin max. napi dózisa 100 mg.) SU-val való 
kombináció esetén hypoglycaemia 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. Speciális betegcsoportok:
Májkárosodásban szenvedő betegeknél tilos alkalmazni. Vesekárosodás: Enyhe vesekárosodásban szenvedő betegeknél az adagot nem szükséges módosítani. Közepesen súlyos vesekárosodás esetén az alkalmazási előírás 4.2-ben szereplő táblázat szerint adható. Súlyos vesekárosodásban ellenjavallt. A metformin maximális napi 
adagját lehetőleg naponta 2-3 részre kell elosztani.  Időskor: A dózis életkor alapján történő módosítására nincs szükség. Gyermekpopuláció: 18 év alatti gyermekekre vonatkozóan nincsenek rendelkezésre álló adatok. Ellenjavallatok: Túlérzékenység; akut metabolikus acidózis bármely formája (például laktátacidózis, diabéteszes 
ketoacidózis); diabéteszes kómát megelőző állapot; súlyos veseelégtelenség; 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. Figyelmeztetések: Pancreatitis gyanúja esetén a Velmetia® és más potenciálisan gyanúsítható gyógyszerek szedését abba kell hagyni; Metforminnal kezelt betegeknél a veseműködést esetlegesen akutan károsító gyógysze-
rek (pl. vérnyomáscsökkentők, vízhajtók és nem-szteroid gyulladáscsökkentők ) adásának megkezdésekor elővigyázatosság szükséges. A betegeket és/vagy gondozóikat tájékoztatni kell a laktátacidózis kockázatáról. Feltételezett tünetek esetén a betegnek abba kell hagynia a metformin szedését, és azonnal orvoshoz kell fordul-
nia.; Azon betegeknél, akiknél a GFR < 60 ml/perc, a laktátacidózis kockázatát esetlegesen növelő faktorokat (lásd 4.4 pont) számba kell venni, mielőtt a metformin-kezelés megkezdése felmerül. A GFR értékét a kezelés megkezdése előtt és a kezelés során legalább évente ellenőrizni kell. A vesekárosodás további romlása szem-
pontjából fokozott kockázatnak kitett betegeknél és időseknél a veseműködés gyakoribb, például 36 havonta történő ellenőrzése szükséges. A Velmetia® ellenjavallt azon betegeknél, akiknél a GFR < 30 ml/perc, és adását átmenetileg fel kell függeszteni olyan állapotokban, amelyek a veseműködést módosítják (lásd 4.3 pont).; 
Túlérzékenységi reakció gyanúja esetén (ana� laxia, angioödéma és exfoliatív bőrelváltozások, beleértve a Stevens-Johnson-szindrómát) a Velmetia® szedését abba kell hagyni; A Velmetia® adását az általános, spinális vagy epidurális anesztéziával járó műtét idejére fel kell függeszteni. A készítmény leghamarabb 48 órával a műtét, 
illetve az orális táplálásra való visszatérés után adható újra, akkor is csak abban az esetben, ha a veseműködést újra ellenőrizték, és az stabilnak bizonyult.; Jódtartalmú kontrasztanyagok intravaszkuláris alkalmazása kontrasztanyag-indukált nephropathiához vezethet, ami a metformin felhalmozódásával és a laktátacidózis koc-
kázatának növekedésével jár. A Velmetia® adását fel kell függeszteni a vizsgálatot megelőzően vagy a vizsgálat idejére, és csak legalább 48 óra elteltével állítható vissza, akkor is csak abban az esetben, ha a veseműködést újra ellenőrizték, és az stabilnak bizonyult. Gépjárművezetéskor vagy gépek kezelésekor Velmetia® és egy 
szulfonilurea vagy inzulin együttes szedése esetén a betegek � gyelmét fel kell hívni a hypoglykaemia veszélyére. Gyógyszerkölcsönhatások: Együttadása nem ajánlott alkohollal. Az alkoholintoxikáció fokozza a laktátacidózis kockázatát, különösen éhezés, alultápláltság vagy májkárosodás fennállásakor; Jódtartalmú kontraszt-
anyagok: A Velmetia® adását fel kell függeszteni a vizsgálatot megelőzően vagy a vizsgálat idejére, és csak legalább 48 óra elteltével állítható vissza, akkor is csak abban az esetben, ha a veseműködést újra ellenőrizték, és az stabilnak bizonyult (lásd 4.2 és 4.4 pont). Egyes gyógyszerek, például az NSAID-ok, köztük a szelektív 
ciklooxigenáz (COX)-2-inhibitorok, az ACE-gátlók, az angiotenzin-II-receptor-blokkolók, valamint a vízhajtók, különösen a kacsdiuretikumok károsan befolyásolhatják a veseműködést, és ezáltal növelhetik a laktátacidózis kockázatát. Ezen készítmények metforminnal együttes adásának megkezdésekor, illetve a kombinációs 
kezelés során a veseműködés szoros ellenőrzése szükséges. A renális tubuláris szekréció útján kiválasztódó kationos gyógyszerek (pl.: cimetidin) interakcióba léphetnek a metforminnal az általános renális tubuláris transzport-rendszerekért történő kompetíció következtében. Hét egészséges önkéntesen végzett vizsgálat kimu-
tatta, hogy a napi kétszer 400 mg cimetidin alkalmazása a metformin szisztémás expozícióját (AUC) 50%-kal, míg Cmax értékét 81%-kal növelte. Renális tubuláris szekréció útján kiválasztódó kationos gyógyszerek együttes alkalmazása esetén tehát 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. Terhesség alatt alkalmazása nem javallt. Ha a 
beteg teherbe kíván esni, vagy teherbe esik, a Velmetia® szedését abba kell hagyni és minél előbb meg kell kezdeni az inzulin-kezelést. Szoptató nők nem szedhetik. Főbb mellékhatások (>1%): hypoglykaemia, hányinger, felfúvódás, hányás, pancreatitis és túlérzékenységi reakciók (gyakoriság nem ismert). Szitagliptin: fej-
fájás, a hypoglykaemia, székrekedés, szédülés. Ok-okozati viszony feltüntetése nélkül: felső légúti fertőzés, nasopharyngitis, osteoarthritis, végtagfájdalom. Metformin: emésztőrendszeri tünetek (hányinger, hányás, hasmenés, hasfájás és étvágycsökkenés), fémes íz érzete, tejsavas acidózis, májfunkciós rendellenességek, hepa-
titis, csalánkiütés, erythema és pruritus, B12 vitamin csökkent felszívódása. Kombinációban: hypoglykaemia (szulfonilurea vagy inzulin mellett), székrekedés (szulfonilurea mellett), perifériás oedema (pioglitazon mellett). Felírás előtt kérjük, olvassa el a teljes alkalmazási előírást, különös tekintettel a pontos in-
dikációkra (4.1.), az adagolásra és alkalmazásra (4.2.), ill. a � gyelmeztetésekre (4.4.)!  (EMA/2019.06.14.)

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2008. július 16.; A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: 2013. március 13.
Szöveg ellenőrzés: A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján (http://www.ema.europa.eu) található.

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 2020. Minden jog fenntartva.

További információ: Egis Gyógyszergyár Zrt. Kardiometabolikus üzletág 1134 Budapest, Lehel u. 15., 
tel.: 06-1-803-2222, e-mail: marketing@egis.hu, honlap: hu.egis.health
Lezárás dátuma: 2020.02.13.

Rövidített alkalmazási előírás Xelevia® 100 mg � lmtablettta 28x
A Xelevia® (szitagliptin, MSD) csak vényre kiadható gyógyszer. A Xelevia® 100 mg (28x) 3148 Ft-ért kapható (teljes ára: 10493 Ft, a tb-támogatás: 7345 Ft [az érvényes Eü-pontok alapján; esetleges változásokat ld.: www.oep.hu]. 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-t 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 
a dva, 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: 1×100 mg tab., SU-val vagy inzulinnal való kombináció esetén hypoglykaemia veszélye miatt a SU, ill. az inzulin dózisának csökkentése jöhet szóba. Speciális 
betegcsoportok: Az enyhe vesekárosodásban, valamint a közepesen súlyos vesekárosodásban szenvedő betegek (GFR 45 ≤ 60 ml/perc) esetében dózismódosításra nincs szükség. A közepesen súlyos vesekárosodásban szenvedő betegek esetében (GFR 30 ≤ 45 ml/perc) 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, ezért körültekintéssel kell alkalmazni. Időskor: 
A dózis életkor alapján történő módosítására nincs szükség. Gyermekpopuláció: A szitagliptin biztonságosságát és hatásosságát gyermekeknél és 18 év alatti serdülőknél nem igazolták. Ellenjavallatok: Túlérzékenység. Ketoacidózis vagy 1-es típusú diabétesz kezelésére nem alkalmazható. Figyelmeztetések: Pancreatitis gyanúja esetén a 
Xelevia® és más potenciálisan gyanúsítható gyógyszerek szedését abba kell hagyni.  Túlérzékenységi reakció gyanúja esetén (ana� laxia, angioödéma és exfoliatív bőrelváltozások, beleértve a Stevens-Johnson-szindrómát) a Xelevia® szedését abba kell hagyni. Xelevia® és egy szulfonilurea vagy inzulin együttes szedésekor a betegek � gyelmét fel 
kell hívni a hipoglikémia veszélyére. Gyógyszerkölcsönhatások: 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. Terhesség és szoptatás idején nem adható. Főbb mellékhatások 
(>1%, [kombináció]): hypoglykaemia [inzulin, szulfonilurea és metformin], in� uenza [inzulin metforminnal vagy anélkül], hányinger és hányás [metformin], � atulencia [metformin vagy pioglitazon], székrekedés [szulfonilurea és metformin], perifériás oedema „gyakori” [pioglitazon vagy a pioglitazon és metformin], Szitagliptin monoterápia 
(>1%): hypoglykaemia, fejfájás, pancreatitis és túlérzékenységi reakciók (gyakorisága nem ismert). Ok-okozati összefüggés kimutatása nélkül: felső légúti fertőzés és a nasopharyngitis, osteoarthritis és végtagfájdalom. Felírás előtt kérjük, olvassa el az alkalmazási előírást, különös tekintettel a pontos indikációkra (4.1), az 
adagolásra és alkalmazásra (4.2), ill. a � gyelmeztetésekre (4.4)! (EMEA/2019.08.01.) A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2007. március 21.; A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: 2012. január 20. Szöveg ellenőrzés: A gyógyszerről részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség 
internetes honlapján (http://www.ema.europa.eu) található.

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 2020. Minden jog fenntartva.

Referencia:
1. Charbonnel B, Karasik A, Liu J et al. E�  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, MSD) alkalmazási előírás (www.ema.europa.eu)



PROGRAMFÜZET 

A Vanderlich Egészségcentrum, 
a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház és a MESZK veszprémi területi szervezete 
tisztelettel meghívja önt és munkatársait a XXIV. Dunántúli Diabetes Hétvégére 

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

Időpont: 2020. március 12–14. (csütörtöktől szombatig)
Helyszín: Club Tihany, 8237 Tihany, Rév u. 3.

Szervező

Vanderlich Kft. 
www.vanderlich.hu 

Ügyvezető: Dr. Vándorfi Győző 
Telefon: (70) 379-3808 

E-mail: ddhugyvezeto@diabet.hu

XXIV. Dunántúli Diabetes Hétvége
2020. március 12–14., Tihany, Club Tihany

[ www.diabet.hu/ddh2020 ]
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Szervezőbizottság

Dr. Havasi Anett
Dr. med. habil. Molnár Gergő

Dr. Vándorfi Győző, elnök

Programbizottság

Dr. Baranyai Marietta
Dr. Bujtor Zoltán
Dr. Dezső Enikő
Dr. Fulcz Ágnes
Dr. Havasi Anett

Dr. Hidvégi Tibor PhD
Dr. Molnár Gergő PhD

Dr. Oroszlán Tamás
Dr. Pátkay József
Dr. Sudár Zsolt

Stáhlné Tausz Katalin
Dr. Strényer Ferenc

Prof. Dr. Wittmann István
Dr. Vándorfi Győző

Szállás, regisztráció, étkezés

Pipis Rudolf 
Telefon: (30) 969-1077 • E-mail: ddhszallas@diabet.hu

Pénzügy, számvitel

Hauck Lőrinc
Telefon: (70) 393-7312 • E-mail: ddhpenzugy@diabet.hu

Kiállítás, reklámanyagok, marketing

Szilvás Szilveszterné, Marianna
Telefon: (70) 379-3630 • E-mail: ddhkiallitas@diabet.hu

Hoszteszszolgálat

Stáhlné Tausz Katalin
Telefon: (88) 406-354 • E-mail: ddhhosztesz@diabet.hu

tel:+36309691077
mailto:ddhszallas%40diabet.hu?subject=DDH%202020
mailto:ddhpenzugy%40diabet.hu?subject=DDH%202020
mailto:ddhkiallitas%40diabet.hu?subject=DDH%202020
mailto:ddhhosztesz%40diabet.hu?subject=DDH%202020


77 ELEKTRONIKA KFT. / H-1116 Budapest, Fehérvári út 98. /
ZÖLD SZÁM: 06 80 27 77 77 / TEL.: 06 1 206 1480 / FAX: 06 1 206 1481/
E-MAIL: ugyfelszolgalat@e77.hu / www.dcont.hu / www.e77.hu /

D
C2

00
30

31
  L

ez
ár

ás
 d

át
um

a:
 2

02
0.

 0
3.

 0
3.

77 ELEKTRONIKA KFT.

A Dcont® ETALON vércukormérő gyógyászati segédeszköz.

VÉRCUKORMÉRÉS

HbA1c MÉRÉS
eNAPLÓ

 DIGITÁLIS GONDOZÁS

ETALON A VÉRCUKORMÉRÉSBEN!

Dcont®



Wörwag Pharma - a neuropathiák szakértője
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6.

Benfogamma®

benfotiamin
50 mg és 300 mg

Benfogamma® 50 mg bevont tabletta 50x, 100x (benfotiamin). Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer (VN).
Támogatási paraméterek: Benfogamma® 50 mg 50x: Bruttó fogyasztói ár: 1.643 Ft | Normatív támogatási összeg: 0 Ft | Térítési díj norm. tám. esetén: 1.643 Ft. 
Benfogamma® 50 mg 100x: Br. fogy. ár: 2.888 Ft | Norm. tám. össz.: 0 Ft | Tér. díj norm. tám. esetén: 2.888 Ft. Mindkét kiszerelés közgyógyellátás terhére 
felírható. A QR kód az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet gyógyszer-adatbázisára mutat, ahol az alábbi módon érhető el a gyógyszer 
alkalmazási előírása: www.ogyei.gov.hu / Adatbázisok, Nyilvántartások / Gyógyszer-adatbázis / „Szabadszavas keresés” mezőbe beírni: 
Benfogamma 50 -> „KERESÉS INDÍTÁSA” ikonra kattintással, majd a „Törzskönyvezési státusz” oszlopban a  ikonra kattintással, végül az „Alkalmazási előírás” 
feliratra kattintva.

Benfogamma® 300 mg filmtabletta 30x (benfotiamin). Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V).  
Támogatási paraméterek: Benfogamma® 300 mg 30x: Br. fogy. ár: 5.103Ft | Norm. tám. össz.: 0 Ft | Térítési díj norm. tám. esetén: 5.103 Ft. Közgyógyellátás terhére felírható.
A QR kód az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet gyógyszer-adatbázisára mutat, ahol az alábbi módon érhető el a gyógyszer alkalmazási előírása: 
www.ogyei.gov.hu / Adatbázisok, Nyilvántartások / Gyógyszer-adatbázis / „Szabadszavas keresés” mezőbe beírni: Benfogamma 300 -> „KERESÉS INDÍTÁSA” ikonra kattintással, 
majd a „Törzskönyvezési státusz” oszlopban a  ikonra kattintással, végül az „Alkalmazási előírás” feliratra kattintva.

Aktuális árak a www.neak.gov.hu honlapon találhatóak. Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszerek alkalmazási előírásait!

1Benfogamma® 50 mg bevont tabletta (eredetileg drazsé) forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 1991. április 5. Ezzel az elsőként törzskönyvezett benfotiamin tartalmú 
 készítmény, OGYÉI nyilvántartási szám: OGYI-T-20069.
2Emberi Erőforrások Minisztériuma – Egészségügyért Felelős Államtitkárság Egészségügyi Szakmai Kollégium. Egészségügyi szakmai irányelv – A diabéteszes láb szindrómában 
 szenvedő cukorbetegek ellátása felnőttkorban (klinikai kép, diagnosztika, terápia, megelőzés). Érvényesség: 2018.03.05-2021.03.01. 2018 Eük, 4. 
 https://kollegium.aeek.hu/Iranyelvek/Index

Az 1. benfotiamin a Wörwag Pharmától
a neuropathia oki kezelésére.1,2

2 hatáserősség, 3 kiszerelés 
– KGY keret terhére felírható!

info@woerwagpharma.hu
www.woerwagpharma.hu
Fax: (1) 345-7353

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

Tel.: (1) 345-7350

A Wörwag Pharma a
Magyar Diabetes Társaság
aranyfokozatú támogatója

A Wörwag Pharma a Magyarország 
Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 

aranyfokozatú főtámogatója
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Wimbledon terem

13.00–13.30 Megnyitó
Dr. Lippai Norbert, a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója
Prof. Dr. Várkonyi Tamás, az MDT főtitkára, Kelet-Magyarország 

képviseletében
Dr. Vándorfi Győző, a DDH szervezőbizottságának elnöke

13.30–14.30 Plenáris ülés
Üléselnökök: Dr. Sudár Zsolt, Dr. Oroszlán Tamás
Prof. Dr. Halmos Tamás, Dr. Suba Ilona: A részletektől az egészig. 

Avagy a diabetes a belgyógyászat reintegrátora? (20 perc + 10 perc 
megbeszélés)

Prof. Dr. Kempler Péter: Autonóm neuropathia és a hypertonia 
összefüggése (20 perc + 10 perc megbeszélés)

14.30–14.45 Szünet

14.45–15.25 Kerekasztal – Újdonságok a „diabeteses máj” körül
Moderátor: Dr. Bujtor Zoltán
Résztvevők: Dr. Bódis Beáta, Dr. Fülöp Gábor
(2×15 perc + 10 perc megbeszélés)

15.30–16.15 MSD tudományos szimpózium – Ertugliflozin az egyénre szabott 
terápiás célok eléréséhez
Üléselnök: Prof. Dr. Pánczél Pál
Dr. Laczy Boglárka: Érdekes eseteink (10 perc)
Prof. Dr. Pánczél Pál: Hogyan tovább? Az ertugliflozin szerepe és helye 

a 2-es típusú diabetes kezelésében (20 perc)
Szegesdi Katalin: Nincsen rózsa tövis nélkül – az adverz események 

jelentésének fontossága és jelentősége (10 perc)
Megbeszélés (5 perc)

16.15–16.30 Szünet

Wörwag Pharma - a neuropathiák szakértője
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50 mg és 300 mg

Benfogamma® 50 mg bevont tabletta 50x, 100x (benfotiamin). Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer (VN).
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Benfogamma 50 -> „KERESÉS INDÍTÁSA” ikonra kattintással, majd a „Törzskönyvezési státusz” oszlopban a  ikonra kattintással, végül az „Alkalmazási előírás” 
feliratra kattintva.

Benfogamma® 300 mg filmtabletta 30x (benfotiamin). Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V).  
Támogatási paraméterek: Benfogamma® 300 mg 30x: Br. fogy. ár: 5.103Ft | Norm. tám. össz.: 0 Ft | Térítési díj norm. tám. esetén: 5.103 Ft. Közgyógyellátás terhére felírható.
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majd a „Törzskönyvezési státusz” oszlopban a  ikonra kattintással, végül az „Alkalmazási előírás” feliratra kattintva.

Aktuális árak a www.neak.gov.hu honlapon találhatóak. Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszerek alkalmazási előírásait!

1Benfogamma® 50 mg bevont tabletta (eredetileg drazsé) forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 1991. április 5. Ezzel az elsőként törzskönyvezett benfotiamin tartalmú 
 készítmény, OGYÉI nyilvántartási szám: OGYI-T-20069.
2Emberi Erőforrások Minisztériuma – Egészségügyért Felelős Államtitkárság Egészségügyi Szakmai Kollégium. Egészségügyi szakmai irányelv – A diabéteszes láb szindrómában 
 szenvedő cukorbetegek ellátása felnőttkorban (klinikai kép, diagnosztika, terápia, megelőzés). Érvényesség: 2018.03.05-2021.03.01. 2018 Eük, 4. 
 https://kollegium.aeek.hu/Iranyelvek/Index

Az 1. benfotiamin a Wörwag Pharmától
a neuropathia oki kezelésére.1,2

2 hatáserősség, 3 kiszerelés 
– KGY keret terhére felírható!

info@woerwagpharma.hu
www.woerwagpharma.hu
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Wörwag Pharma Kft. 
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16.30–17.30 EGIS tudományos szimpózium – Lipid – glükóz – neuron – több fronton 
a diabetes terápiájában
Üléselnök: Dr. Vándorfi Győző
Dr. Óvári Péter: Statintartalmú fix kombinációk előnyei a diabeteses 

betegek körében
Dr. Strényer Ferenc: Mikor adjunk szitagliptint?
Prof. Dr. Kempler Péter: Indokolt-e a neuropathia diabetica kombinált 

kezelése?

17.35–18.30 Berlin-Chemie tudományos szimpózium – 21. századi kihívások a 
diabetológiában
Üléselnök: Prof. Dr. Somogyi Anikó
Dr. Hermányi Zsolt: Prediabetes és a telemedicina
Dr. Kántor Irén: 21. századi megoldások a diabetológiában 

– a non-adherencia és a technológia

20.15– Az első jelentkező köszöntése, majd vacsora



A JELENÉRT A JÖVÕÉRT
SEGÍTSEN 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZES BETEGÉNEK 
MEGELÕZNI A JÖVÕBELI SZÍVELÉGTELENSÉG ÉS 

VESEKÁROSODÁS KIALAKULÁSÁT.
MÉG MA.

A Forxiga kezeléssel a 2-es típusú diabéteszes betegek*

aktuális problémáinak megoldásában nyújthat segítséget 
a HbA1c szint csökkentésével.1

Emellett segít a jövôbeli szívelégtelenség miatti hospitalizáció**

és a veseproblémák kockázatának csökkentésével is.2†

A JELENÉRT.
A JÖVÕÉRT.

AstraZeneca Kft., 1117 Budapest Alíz u. 4. B. ép. I. em., Tel: +36-1-883-6500, www.astrazeneca.hu

Alkalmazási előírás, elérhetőség és egyéb információk
A FORXIGA® 10 mg felnőtteknél a nem kellően kontrollált 2‑es típusú diabetes mellitus kezelésére javallott, a diéta és testmozgás kiegészítéseként: monoterápiaként, amikor a metformint intolerancia miatt nem tartják megfelelőnek; vagy a 2‑es 
típusú diabetes kezelésére szolgáló egyéb gyógyszerekhez,kiegészítésként adva. A XIGDUO® felnőtteknél a 2‑es típusú diabetes mellitus kezelésére javallott, a diéta és a testmozgás kiegészítéseként: a metforminmonoterápia maximális tolerált dózisa 
mellett nem kellően kontrollált szénhidrátanyagcsere‑egyensúlyú betegeknél; vagy a diabeteskezelésére más gyógyszerekkel kombinálva olyan betegeknél, akik szénhidrátanyagcsere‑egyensúlya nem kellően kontrollált a metforminnal és ezekkel a 
gyógyszerekkel; vagy külön‑külön tablettában adott dapagliflozin és metformin kombinációval már kezelt betegeknél. A FORXIGA® 5 mg felnőtteknéla nem kellően kontrollált 1‑es típusú diabetes mellitus kezelésére javallott, az inzulin kiegészítéseként 
olyan betegeknél, akinél a BMI ≥27 kg/m2, amikor az optimális inzulin‑kezelés ellenére, az inzulin önmagában nem biztosít megfelelő szénhidrátanyagcsere‑egyensúlyt. A FORXIGA® és a XIGDUO® nem rendelkezik jóváhagyott indikációval a testsúly 
és a vérnyomás csökkentésére,az elhízás vagy a magasvérnyomás betegség, továbbá a szívelégtelenség és a veseproblémák kezelésére. A testsúlycsökkenés a klinikai vizsgálatok másodlagos végpontja volt. A vérnyomás változását biztonságossági 
vagy feltáró végpontként értékelték. A különböző kombinációk esetén rendelkezésre álló adatok (a glikémiás kontrollra, a kardiovaszkuláris és renális eseményekre gyakorolt hatás, illetve a vizsgált betegcsoportok) az alkalmazási előírás 4.4, 4.5 és 5.1 
pontjában találhatók. 

*A DECLARE vizsgálatban résztvevő betegek esetén többszörös CV rizikófaktor, vagy már meglévő CV megbetegedés állt fenn.
**A hHF összetevő nominálisan szignifikáns feltáró végpont volt a teljes DECLARE vizsgálatban; a CV halálozás/hHF elsődleges összetett végpont változásában a hHF volt a meghatározó.
†A renális események másodlagos, összetett, előre meghatározott feltáró nominalis szignifikanciát hozó végpontként szerepeltek a DECLARE vizsgálatban, melyet úgy határoztak meg, mint az eGFR tartós ≥40%‑os csökkenése <60 ml/perc/1,73 m2 értékig, 
újonnan kialakuló végstádiumú vesebetegség, vagy renális, illetve CV halálozás.

A gyógyszer ára, a társadalombiztosítási támogatás feltétele és mértéke (www.neak.gov.hu): Forxiga 10 mg filmtabletta bruttó fogyasztói ár: 12 839 Ft; TB támogatás mértéke: 70%; Támogatási összeg: 8 987 Ft; Térítési díj: 3 852 Ft. Forxiga 5 mg 
filmtabletta bruttó fogyasztói ár: 12 839 Ft; TB támogatással nem rendelkezik; Térítési díj: 12 839 Ft. Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (J). Xigduo 5 mg/850 mg filmtabletta, 60x ár: Bruttó fogyasztói ár: 13 241 Ft; TB támogatás mértéke: 
70%; Támogatási összeg: 9 235 Ft; Térítési díj: 4 006 Ft. Xigduo 5 mg/1000 mg filmtabletta, 60x ár: Bruttó fogyasztói ár: 13 625 Ft; TB támogatás mértéke: 70%; Támogatási összeg: 9 419 Ft; Térítési díj: 4 206 Ft. Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött 
gyógyszer (J). (Az aktuális publikus gyógyszertörzs letölthető a NEAK honlapjáról:http://www.neak.gov.hu). Forxiga 5 mg, 30 filmtabletta (EU/1/12/795/004); Forxiga 10 mg, 30 filmtabletta (EU/1/12/795/009); Xigduo 5 mg/850 mg filmtabletta, 60 tabletta 
(EU/1/13/900/004); Xigduo 5 mg/1000 mg filmtabletta, 60 tabletta (EU/1/13/900/010). Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat.

                         Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
Forxiga alkalmazási előírás:https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=9005
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=90054
Xigduo alkalmazási előírás: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=105636
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=105638

Rövidítések: CV=kardiovaszkuláris; eGFR=számított glomerulus filtrációs ráta; HbA1c=glikált hemoglobin; HF=szívelégtelenség; hHF=szívelégtelenség miatti hospitalizáció

Referencia: 1. Bailey CJ, GrossJL, Pieters A, Bastein A, List JF. Lancet. 2010;375(9733):2223‑2233; 
2. Wiviott SD et al. N Engl J Med. 2019;380(4):347‑357.

HU‑1929, Lezárás dátuma: 2019.09.09.



Testsúly

Hipoglikémia

HbA1C

•   Hasonló, 1,5%-os HbA1c csökkenés†

44 egységgel kevesebb inzulinnal 
és napi egy injekcióval2‡

•   Szuperior testsúlycsökkenés 
3,6 kg előnnyel2§

• 89%-kal kisebb hipoglikémia 
gyakoriság2**

Glarginnal (100 E/ml) nem 
megfelelően kontrollált 2-es típusú 
diabéteszes betegeknél.2

degludek inzulin / liraglutid injekció

* Glargin (100 E/ml) + aszpart akár napi négy alkalommal2
†  Becsült kezelési különbség a vizsgálat végén: -0,02%. Non-inferioritás akkor igazolódott, ha a HbA1c kiindulástól való eltérésében a kezelések közötti becsült átlagos különbség kétoldali 95%-os 

konfi dencia intervallumának felső határa <0,3% volt.2
‡  A Xultophy® adagja a vizsgálat végén: 40 adagolási egység (40 egység degludek + 1,44 mg liraglutid) vs. 84 egység inzulin (52 egység bázis inzulin és 32 egység bólus inzulin); p<0,00012
§ Becsült kezelési különbség -3,6 kg (p<0,0001) kiinduláshoz mért testsúlyváltozás tekintetében a vizsgálat végére.2
** Becsült eseményráta a vizsgálat végén 0,11 (95% CI: 0,08-0,17; p<0,0001) Az összes hipoglikémia meghatározása: súlyos (másik személy segítségét igényli) vagy 

vércukorméréssel igazolt (< 3,1 mmol/l) hipoglikémiás esemény hipoglikémiának megfelelő tünetekkel.2

Referencia
1. Xultophy® alkalmazási előírás (szövegellenőrzés dátuma 2019. október) 2. Billings LK, Doshi A, Gouet D, et al., Effi cacy and Safety of IDegLira Versus Basal-Bolus Insulin Therapy in Patients With 
Type 2 Diabetes Uncontrolled on Metformin and Basal Insulin: The DUAL VII Randomized Clinical Trial., Diabetes Care. 2018 May;41(5):1009-1016. doi: 10.2337/dc17-1114. Epub 2018 Feb 26.
A GYÓGYSZER NEVE: Xultophy® 100 egység/ml + 3,6 mg/ml oldatos injekció.
MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: 1 ml oldat tartalma 100 egység degludek inzulin* és 3,6 mg liraglutid*.
*Rekombináns DNS technológiával Saccharomyces cerevisiae-ben állítják elő.
Egy előretöltött injekciós toll 3 ml oldatot tartalmaz, amely megfelel 300 egység degludek inzulinnak és 10,8 mg liraglutidnak. 
Egy adagolási egység tartalma 1 egység degludek inzulin és 0,036 mg liraglutid.

GYÓGYSZERFORMA: Oldatos injekció. Tiszta, színtelen, izotóniás oldat. A késztmény rendelése előtt kérjük, olvassa el a hatályos teljes alkalmazási előírást!
A hatályos alkalmazási előírás teljes szövege megtalálható az Európai Gyógyszerügynökség honlapján: 
https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Xultophy#product-information-section 
Megjegyzés: A QR kód a készítmény oldalára mutat. A magyar nyelvű alkalmazási előírás ezen az oldalon a Product information szakasz első lenyíló listájában 
(Available languages), a Hungarian szóra kattintva érhető el.
Feltételezett mellékhatások bejelentése: A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze an-
nak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profi lját folyamatosan fi gyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett 
mellékhatásokat a hatóság részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Postafi ók 450, 
H-1372 Budapest; honlap: www.ogyei.gov.hu.

TÁMOGATÁSSAL ÉS ÁRRAL, VALAMINT A RENDELHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ: A Xultophy® 100 egység/ml + 3,6 mg/ml oldatos injekció osztályozási besorolása: 
„J” szakorvosi/kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban alkalmazható gyógyszer. Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! 
A Xultophy® 100 egység/ml + 3,6 mg/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban (3x3ml) gyógyszerkészítmény bruttó fogyasztói ára: 40 315 Ft, tb-támogatás: 28 221 Ft, térítési díj: 12 094 
Ft Eü. 70 1. pont szerinti rendelés esetén. 
2020. február 1-jétől érvényes NEAK Publikus Gyógyszertörzs.
A Xultophy® a Novo Nordisk A/S, Dánia védjegye.
© 2020 Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk Hungária Kft.
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 35.
Tel: 06-1-325-9161, fax: 06-1-325-9169 • www.novonordisk.hu
Mellékhatás-jelentés esetén: safety-hu@novonordisk.com
DIA/2020/027 2020-02-20

Napi 1x

Bizonyított előnyökkel vs. bázis-bólus kezelés:2*
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2020. március 13., péntek

Wimbledon terem

 8.30–9.40 Kerekasztal – A legújabb hazai ajánlás megvalósíthatósága a 
gyakorlatban
Moderátor: Prof. Dr. Wittmann István
Résztvevők: Prof. Dr. Jermendy György, Prof. Dr. Várkonyi Tamás
(15+20+20 perc + 15 perc megbeszélés)

 9.40–9.55 Szünet

 9.55–10.25 Plenáris ülés – Dr. Gyimesi András-emlékelőadás
Üléselnök: Prof. Dr. Várkonyi Tamás
Prof. Dr. Winkler Gábor: A jó, a rossz és a csúf – fejezetek a 

sulfanylureakezelés történetéből (20 perc + 10 perc megbeszélés)

10.30–11.20 DDH Műhely I. – Esetismertetés
Üléselnök: Dr. Fulcz Ágnes
Dr. Rakk Erika: Miért hasznos, ha a diabetológus és a kardiológus 

konzultál? (8 perc + 7 perc megbeszélés)
Dr. Dérczy Péter: Egy metfominos betegünk hypoglykaemiái (8 perc 

+ 7 perc megbeszélés)
Dr. Nemere Éva: E-napló alkalmazás használata a hemodializált inzulinos 

cukorbetegek szénhidrát-anyagcseréjének megítélésében és 
kezelésében (8 perc + 7 perc megbeszélés)

11.20–11.45 Szünet

11.45–12.30 Boehringer-Ingelheim tudományos szimpózium
Üléselnök: Dr. Hidvégi Tibor PhD
Dr. Tihanyi László: Az empagliflozin hatása a szívizomtömegre
Dr. Brasnyó Pál: Empagliflozin a való életben – a legfrissebb evidenciáink
(2×15 perc + 15 perc megbeszélés)

12.30–14.00 Ebéd

14.00–14.45 Novo Nordisk tudományos szimpózium
Üléselnök: Prof. Dr. Kempler Péter
Dr. Fülöp Gábor: GLP1-RA helye a 2-es típusú diabetes kezelésében. Mik 

a preferenciák?
Dr. Bujtor Zoltán: Inzulinkezelés aktuális kérdései: „Mikor” és „hogyan” 

az evidenciák tükrében?

Testsúly

Hipoglikémia

HbA1C

•   Hasonló, 1,5%-os HbA1c csökkenés†

44 egységgel kevesebb inzulinnal 
és napi egy injekcióval2‡

•   Szuperior testsúlycsökkenés 
3,6 kg előnnyel2§

• 89%-kal kisebb hipoglikémia 
gyakoriság2**

Glarginnal (100 E/ml) nem 
megfelelően kontrollált 2-es típusú 
diabéteszes betegeknél.2

degludek inzulin / liraglutid injekció

* Glargin (100 E/ml) + aszpart akár napi négy alkalommal2
†  Becsült kezelési különbség a vizsgálat végén: -0,02%. Non-inferioritás akkor igazolódott, ha a HbA1c kiindulástól való eltérésében a kezelések közötti becsült átlagos különbség kétoldali 95%-os 

konfi dencia intervallumának felső határa <0,3% volt.2
‡  A Xultophy® adagja a vizsgálat végén: 40 adagolási egység (40 egység degludek + 1,44 mg liraglutid) vs. 84 egység inzulin (52 egység bázis inzulin és 32 egység bólus inzulin); p<0,00012
§ Becsült kezelési különbség -3,6 kg (p<0,0001) kiinduláshoz mért testsúlyváltozás tekintetében a vizsgálat végére.2
** Becsült eseményráta a vizsgálat végén 0,11 (95% CI: 0,08-0,17; p<0,0001) Az összes hipoglikémia meghatározása: súlyos (másik személy segítségét igényli) vagy 

vércukorméréssel igazolt (< 3,1 mmol/l) hipoglikémiás esemény hipoglikémiának megfelelő tünetekkel.2

Referencia
1. Xultophy® alkalmazási előírás (szövegellenőrzés dátuma 2019. október) 2. Billings LK, Doshi A, Gouet D, et al., Effi cacy and Safety of IDegLira Versus Basal-Bolus Insulin Therapy in Patients With 
Type 2 Diabetes Uncontrolled on Metformin and Basal Insulin: The DUAL VII Randomized Clinical Trial., Diabetes Care. 2018 May;41(5):1009-1016. doi: 10.2337/dc17-1114. Epub 2018 Feb 26.
A GYÓGYSZER NEVE: Xultophy® 100 egység/ml + 3,6 mg/ml oldatos injekció.
MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: 1 ml oldat tartalma 100 egység degludek inzulin* és 3,6 mg liraglutid*.
*Rekombináns DNS technológiával Saccharomyces cerevisiae-ben állítják elő.
Egy előretöltött injekciós toll 3 ml oldatot tartalmaz, amely megfelel 300 egység degludek inzulinnak és 10,8 mg liraglutidnak. 
Egy adagolási egység tartalma 1 egység degludek inzulin és 0,036 mg liraglutid.

GYÓGYSZERFORMA: Oldatos injekció. Tiszta, színtelen, izotóniás oldat. A késztmény rendelése előtt kérjük, olvassa el a hatályos teljes alkalmazási előírást!
A hatályos alkalmazási előírás teljes szövege megtalálható az Európai Gyógyszerügynökség honlapján: 
https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Xultophy#product-information-section 
Megjegyzés: A QR kód a készítmény oldalára mutat. A magyar nyelvű alkalmazási előírás ezen az oldalon a Product information szakasz első lenyíló listájában 
(Available languages), a Hungarian szóra kattintva érhető el.
Feltételezett mellékhatások bejelentése: A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze an-
nak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profi lját folyamatosan fi gyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett 
mellékhatásokat a hatóság részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Postafi ók 450, 
H-1372 Budapest; honlap: www.ogyei.gov.hu.

TÁMOGATÁSSAL ÉS ÁRRAL, VALAMINT A RENDELHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ: A Xultophy® 100 egység/ml + 3,6 mg/ml oldatos injekció osztályozási besorolása: 
„J” szakorvosi/kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban alkalmazható gyógyszer. Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! 
A Xultophy® 100 egység/ml + 3,6 mg/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban (3x3ml) gyógyszerkészítmény bruttó fogyasztói ára: 40 315 Ft, tb-támogatás: 28 221 Ft, térítési díj: 12 094 
Ft Eü. 70 1. pont szerinti rendelés esetén. 
2020. február 1-jétől érvényes NEAK Publikus Gyógyszertörzs.
A Xultophy® a Novo Nordisk A/S, Dánia védjegye.
© 2020 Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk Hungária Kft.
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 35.
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14.50–15.35 77 Elektronika tudományos szimpózium
Üléselnök: Prof. Dr. Wittmann István
Prof. Dr. Kempler Péter: 50 éves az MDT – válogatás az MDT 

28. kongresszusán megjelenő könyvből
Prof. Dr. Jermendy György: Internetalapú támogatás 

vércukor-önellenőrzést végző cukorbetegek számára: a Dcont® 
eNAPLÓ első 10 évének tapasztalatai

Dr. Nagy Zsolt: SmartTester a háziorvosi gyakorlatban

15.40–16.25 Sanofi tudományos szimpózium
Üléselnök: Dr. Strényer Ferenc
Dr. Brasnyó Pál: A holnapon túl: az FRC-k világa
Dr. Fülöp Gábor: Az evidenciák útvesztőjében: RCT + RWE
Dr. Havasi Anett: Fenotípusos markerek – második generációs 

bázisinzulinok serdülőkora

16.25–16.45 Szünet

16.45–17.30 AstraZeneca tudományos szimpózium – Paradigmaváltás a 2-es típusú 
diabetes kezelésében
Üléselnök: Prof. Dr. Kempler Péter
Dr. Fülöp Gábor: A szív és a vese betegségeinek összefüggései 2-es típusú 

diabetesben (15 perc)
Prof. Dr. Mezősi Emese: Az SGLT2-gátló kezelés helye az új ajánlások 

fényében (15 perc)
Dr. Baranyai Marietta: Holisztikus szemléletű kezelés a mindennapi 

gyakorlatban (10 perc)
Megbeszélés (5 perc)

17.35–18.20 Lilly tudományos szimpózium – Paradigmaváltás a 
GLP-1-receptor-agonisták alkalmazásában
Üléselnök: Prof. Dr. Wittmann István
Dr. Pintér István: A GLP-1-receptor-agonisták evolúciója a 2-es típusú 

diabetes kezelésében
Dr. med. habil. Molnár Gergő: Hosszú hatású GLP-1-RA-kkal végzett 

kardiovaszkuláris végpontú vizsgálatok: új adatok és gyakorlati 
szempontok

20.15– A Szimpátia Díj és a Pannon Diabetes Díj átadása, majd vacsora
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Levendula I. terem

10.35–11.25 DDH Műhely II. – Újdonságok a gyermekdiabetológiában, amiből a 
felnőttgondozás is profitálhat
Üléselnök: Dr. Erhardt Éva
Dr. Blatniczky László: A gyermekdiabetológiai ellátás új kihívása: a 

neuropathia
Dr. Kozári Adrienn: A gyermekkori (0–15 év) 1-es típusú diabetes 

incidenciája Magyarországon (2014–2018) – 30 éves a Magyar 
Gyermekdiabetes Epidemiológiai Hálózat

Prof. Dr. Körner Anna: Hogyan hat a modern technológia a diabeteses 
gyermekek kezelésére

(3×10 perc + 20 perc megbeszélés)

14.00–17.40 DDH Nővér Akadémia
14.00  A Nővérakadémia megnyitása 

Stáhlné Tausz Katalin, Dr. Vándorfi Győző

Üléselnök: Juhász Anikó
14.10  Dr. Vándorfi Győző: Társadalmi viszonyok szerepe az egészségügyi 

ellátásban, ténylegesen a cukorbetegek gondozásában (20 perc 
+ 10 perc megbeszélés)

14.40  Dr. Gécs Sándor: Uroinfekció diabetesben (20 perc + 10 perc 
megbeszélés)

15.10  Dr. Entz Bertalan: Új lehetőségek a diabetes szemszövődményei 
kezelésében (20 perc + 10 perc megbeszélés)

15.40–16.00  Szünet

Üléselnök: Szilvás Szilveszterné
16.00  Nagy Krisztina: A Re-Form életmódváltást elősegítő csoport 

bemutatása és eredményei (20 perc + 10 perc megbeszélés)
16.30  Dr. med. habil. Molnár Gergő: Diabetes és a vese – új 

megközelítések (20 perc + 10 perc megbeszélés)
17.00  Dr. Kun Attila: A szülész szerepe a diabétesszel társuló terhesség 

menedzselésében (20 perc + 10 perc megbeszélés)

17.30  A Nővérakadémia zárása (Stáhlné Tausz Katalin, Molnár Ágnes)



12 Szakmai program – 2020. március 13., péntek

Levendula II. terem

10.35–11.25 DDH Műhely III. – kerekasztal – Pregesztációs diabetes
Moderátor: Dr. Baranyi Éva
Dr. Wudi Krisztina: Új eljárások, problémák a gondozás során (15 perc)
Dr. Kun Attila: A szülés időzítése, miért több a császármetszés? (15 perc)
Megbeszélés (20 perc)

Sandoz Hungária Kft. · 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Tel.:  430-2890 ·  Fax:  430-2899 ·  web:  www.sandoz.hu

Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá.
A dokumentum lezárásának időpontja: 2019. január 07.  •  RSdz2407/01.2001.20  

KardioNapló

Tegyünk közösen a magas 
koleszterinszint és a magas 
vérnyomás következményeinek 
elkerüléséért! 

*pl: szívinfarktus, agyvérzés, merevedési zavarok

Sandoz Hungária Kft. · 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
Tel.: 430-2890 · Fax: 430-2899 · web: www.sandoz.hu

Tegyünk közösen a magas koleszterinszint és a magas vérnyomás 
következményeinek* elkerüléséért!

betartásával többet tehet az egészségéért!

Sandoz Hungária Kft. · 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
Tel.: 430-2890 · Fax: 430-2899 · web: www.sandoz.hu

A KardioNapló-ban összegyûjtöttük a legfonto-
sabb tudnivalókat a magas vérnyomás/koleszterin 
kezelés kapcsán, amelyek betartásával a betege töb-
bet tehet az egészségéért!

Mindig betegeinél 
lehetnek a szakmai 

ajánlások szerint értékelt 
vérnyomás és koleszterin 

adataik, amelyet 
könnyen megoszthat 

Önnel vagy
saját családjával.

Ajánlja betegeinek a Magyar Hypertonia 
Társaság KardioNapló applikációját, amely a 
Sandoz   támogatásával   valósult   meg!
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  DCM                     –Ön még nem használja?

Felhőmegoldás a terápiatámogatás szolgálatában

• Egyszerű, gyors adatletöltés 
 vércukorszintmérőkhöz

• Automatikus adattovábbítás a 
 DCM DiabManag felhőalapú adatbázisba

• Azonnali adatfeldolgozás

• Adatmegjelenítés:
   Grafikonon és diagramban
   Táblázatban (vércukornapló formátum)
   Könnyen áttekinthető és azonnal értékelhető

A DCM rendszer részei
• DCM Kommunikációs doboz
• DCM DiabManag felhőalapú adatbázis
• Tablet vagy PC a megjelenítéshez

A DCM DiabManag rendszer szolgáltató 
partnere az MDM Diabétesz Kft. 
www.diabmanag.hu

Regisztráljon Ön is 
 a www.diabmanag.hu weboldalon

Di-Care Zrt., 
1119 Budapest, Mérnök u. 12-14.   
info@dicare.hu   www.dicare.huD
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MDM Diabétesz Kft.
1119 Budapest, Mérnök u. 12-14.
info@mdm.hu   www.mdm.hu,   
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2020. március 14., szombat

Wimbledon terem

 8.30–9.15 Az MDT Digitális Munkacsoportjának bemutatkozása
Üléselnök: Dr. Kántor Irén, a munkacsoport vezetője
Dr. Rosta László: EESZT: áldás vagy átok? (15 perc)
Dr. Kántor Irén: Mikor és hogyan veszi át a diabetológusi munkát 

a mesterséges intelligencia (15 perc)
Megbeszélés (15 perc)

 9.20–10.05 Kerekasztal – Újvilág? Az Óperencián innen és a metforminon túl?
Moderátor: Dr. Vándorfi Győző
Résztvevők: Dr. Havasi Anett, Dr. med. habil. Molnár Gergő
(2×15 perc + 15 perc megbeszélés)

10.05–10.25 Szünet

10.25–11.10 Novartis tudományos szimpózium – VERIFY – Igazolva
Üléselnök: Prof. Dr. Kempler Péter
Dr. Pál István: Miért éppen VERIFY?
Dr. Vass Viktor: A VERIFY vizsgálat háttere és felépítése
Dr. Bódis Beáta: A VERIFY vizsgálat eredményei

11.15–11.55 Kerekasztal – Diabetes és pitvarfibrilláció
Moderátor: Dr. Strényer Ferenc
Résztvevők: Dr. Kelemen Barbara, Dr. Tahin Tamás
(2×15 perc + 10 perc megbeszélés)

11.55–12.10 Szünet

12.10–12.55 Kerekasztal – „Gyógyszered legyen az ételed, s ételed legyen 
a gyógyszered” (Hippokratész)
Moderátorok: Dr. Dezső Enikő, Dr. Pátkay József
Mégis ártalmasak a mesterséges édesítőszerek? Pro-kontra
Résztvevők: Dr. Hidvégi Tibor PhD (pro), Dr. Földesi Irén (kontra)
(2×15 perc + 15 perc megbeszélés)

13.00–13.35 Útravalóul, amiről régen beszéltünk – Újdonságok az 1-es típusú 
diabetes kezelésében
Üléselnök: Dr. Baranyai Marietta
Előadó: Dr. med. habil. Hosszúfalusi Nóra (20 perc)
Megbeszélés (15 perc)
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13.35–13.45 A DDH zárása
Dr. Havasi Anett, Dr. med. habil. Molnár Gergő

13.45– Ebéd

Levendula I. terem

11.15–12.15 Medtronic tudományos szimpózium – A folyamatos cukormonitorozás 
evidenciái és gyakorlata
Moderátor: Dr. med. habil. Molnár Gergő
Dr. med. habil. Molnár Gergő: Amit a folyamatos cukormonitorozás 

20 évéről tudunk
Dr. Brasnyó Pál: Bizonyosság találgatás helyett
Dr. Rosta László: Folyamatos cukormonitorozás a háziorvosi gyakorlatban
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DDH – COVID-19

Bár Magyarországon a jelen tájékoztató megírásakor fertőzöttet nem regisztráltak, és az 
idő múlásával egyre kisebb az esélye annak, hogy robbanásszerűen járvány alakuljon ki, 
a DDH szervezői és a Club Tihany a hivatalos eljárásrendnek megfelelően a megelőzést 
kiemelten fontosnak tartják.
Mivel a DDH résztvevői felelősségteljes és jól tájékozott egészségügyi szakemberek, ab-
ban biztosak vagyunk, hogy minden olyan kolléga, aki a hivatalos közleményekben meg-
jelölt endémiás területeken járt, vagy ott megfordult személlyel szoros kontaktust létesí-
tett, vagy azóta már igazoltan fertőzött egyénnel érintkezett, lemondta a rendezvényen 
való részvételét.
A Club Tihany minden közösségi mosdóhelyiségében fertőtlenítő hatású szappant, 
a Wimbledon csarnok és az Old Captain étterem előterében víz nélküli kézfertőtlenítés-
re alkalmas eszközt helyez ki. Teszi ezt azért, mert jelen helyzetben a védekezés leghaté-
konyabb eszköze a gyakori és alapos kézmosás.
Arra kérjük kiállítóinkat is, hogy standjaikon biztosítsák a víz nélküli kézfertőtlenítés le-
hetőségét látogatóiknak és munkatársaiknak.

A DDH szervezőbizottsága és a Club Tihany vezetősége

Regisztráció és pontszerzés

A regisztrációs iroda nyitva tartása a rendezvény helyszínén:

2020. március 12-én, csütörtökön 10.00–19.00 óra között
2020. március 13-án, pénteken  8.00–18.00 óra között
2020. március 14-én, szombaton  8.00–13.00 óra között

A regisztrációs iroda telefonszáma: (30) 969-1077, Pipis Rudolf 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, gyógyszerészek, védőnők és szakdolgozók számára hivatalos, pontszerző tovább-
képző oktatási program.
A pontszámok megállapítása folyamatban.
Kérjük, hogy a bejelentkezés alkalmával a jelenléti ívet saját érdekében mindenki gon-
dosan töltse ki és írja alá!
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Napijegy

A napijegy ára 12 000 Ft, kizárólag a helyszínen váltható!
A napijegy csak a szakmai programok és a kiállítás látogatását biztosítja, étkezésre, kávé/
üdítő jegyre, kreditpont-igazolásra nem jogosít.

Étkezés

A reggeli a szobakártya leolvasása, az ebéd és a vacsora csak jegy ellenében vehető 
igénybe, amelyeket a regisztrációs csomag tartalmaz.

Névkitűzők

A rendezvény tudományos és társasági programjai csak névkitűzővel látogathatók, ezért 
kérjük, őrizze meg gondosan és használja!

Előadások

A plenáris ülések, a DDH Műhely I. és a kerekasztal-megbeszélések helyszíne a Wimble-
don terem, a DDH Műhely II. és a Nővér Akadémia előadásai a Levendula I., a DDH Mű-
hely III. a Levendula II. teremben kerül 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, 
PowerPoint) biztosítunk. Kérjük az előadókat, hogy a számítógépes anyagok előkészí-
tését időben végezzék el, aznap reggel (8.00-tól) vagy ebédszünetben, de legkésőbb a 
szekciók kezdete előtt legalább 15 perccel adják le azokat a vetítőtechnikusnak. Az elő-
adásokat pendrive-on kérjük hozni, saját notebook használatát nem tudjuk biztosítani.

Szakmai kiállítás

A rendezvény idején, március 12–14-én az érdekelt gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz-
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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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 Di-
abetes Díjat alapított. A díjat évente egy, a Dunántúlon dolgozó, a cukorbetegek ellátá-
sában kimagasló szakmai és emberi teljesítményt nyújtó orvosnak és egy nővérnek vagy 
dietetikusnak ítélik oda az alapítók. Az alapítók a díj alapításával nagyrabecsülésüket kí-
vánják 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 13-án, 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
2017: Dr. Bujtor Zoltán és Kovács Éva
2018: Dr. Erényi Ottó és Stáhlné Tausz Katalin
2019: Dr. Sudár Zsolt és Forrás Béláné

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 bármely 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 13-án 18.00-ig!
Díjátadás a március 13-i vacsora előtt, a Pannon Diabetes Díj átadása után. A díj egy ok-
levélből és a Zelna Borászat ajándékából áll.
Szavazzon és örvendeztesse meg azt, akit a legrokonszenvesebbnek talál!
Az eddigi díjazottak:
2016: Gordos Lívia és Prof. Dr. Halmos Tamás
2017: Dr. Dezső Enikő és Dr. Erényi Ottó
2018: Dr. med. habil. Hosszúfalusi Nóra és Dr. Pátkay József
2019: Dr. Fürst Ágnes és Dr. Poór Ferenc
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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.
Lilly Hungária Kft.

Novartis Hungária Kft.
MSD Pharma Hungary Kft.

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
Medtronic Hungária Kft.

Di-Care Zrt.

További támogatók

Wörwag Pharma Kft.
Sandoz Hungária Kft.
Servier Hungária Kft.
Richter Gedeon Nyrt.

TEVA Gyógyszergyár Zrt.
Merck Kft.

Solphar Kft.
Első Magyar Optikus Zrt.

Premium Health Concepts Kft.
UniCorp Biotech Kft.

ExtractumPharma Zrt.
Zelna borászat

Pannon Várszínház
Jacoform Kft.

m-GEL Hungary Kft.
Hester’s Life Kft.
Tudomány Kiadó

Hartmann-Rico Hungária Kft.
Donau Kft.

Médiatámogatók

Az MDT honlapja: www.diabet.hu
Diabetologia Hungarica
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HETI EGYSZERI

szemaglutid injekció

▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

A GYÓGYSZER NEVE: Ozempic® 0,25 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban, Ozempic® 0,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban, Ozempic® 1 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban.

MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: Ozempic® 0,25 mg oldatos injekció: Egy ml oldat 1,34 mg szemaglutidot* tartalmaz. Egy előretöltött injekciós toll 2 mg szemaglutidot tartalmaz 1,5 ml oldatban. Adagonként 0,25 
mg szemaglutidot tartalmaz 0,19 ml oldatban. Ozempic® 0,5 mg oldatos injekció: Egy ml oldat 1,34 mg szemaglutidot* tartalmaz. Egy előretöltött injekciós toll 2 mg szemaglutidot tartalmaz 1,5 ml oldatban. Adagonként 0,5 mg 
szemaglutidot tartalmaz 0,37 ml oldatban. Ozempic® 1 mg oldatos injekció: Egy ml oldat 1,34 mg szemaglutidot* tartalmaz. Egy előretöltött injekciós toll 4 mg szemaglutidot tartalmaz 3,0 ml oldatban. Adagonként 1 mg 
szemaglutidot tartalmaz 0,74 ml oldatban.
*humán glükagonszerű-peptid-1-analóg (GLP-1-analóg), rekombináns DNS-technológiával Saccharomyces cerevisiae sejtekben előállítva.

GYÓGYSZERFORMA: Oldatos injekció (injekció). Tiszta és színtelen vagy csaknem színtelen, izotóniás oldat, pH = 7,4.

A készítmény rendelése előtt kérjük, olvassa el a hatályos teljes alkalmazási előírást!
A hatályos alkalmazási előírás teljes szövege megtalálható az Európai Gyógyszerügynökség honlapján:
https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Ozempic#product-information-section
Megjegyzés: A QR kód a készítmény oldalára mutat. A magyar nyelvű alkalmazási előírás ezen az oldalon a Product information szakasz első lenyíló listájában
(Available languages), a Hungarian szóra kattintva érhető el. 

Feltételezett mellékhatások bejelentése: A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan 
figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest; honlap: www.ogyei.gov.hu.

TÁMOGATÁSSAL ÉS ÁRRAL, VALAMINT A RENDELHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ: Az Ozempic® 0,25 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban, az Ozempic® 0,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós
tollban, és az Ozempic® 1 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban osztályozási besorolása: „J” szakorvosi/kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban alkalmazható gyógyszer. Bővebb információért olvassa el a gyógyszer
alkalmazási előírását! Az Ozempic® 0,25 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban, az Ozempic® 0,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban, és az Ozempic® 1 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 
gyógyszerkészítmény bruttó fogyasztói ára: 35 799 Ft, tb-támogatás: 25 059 Ft, térítési díj: 10 740 Ft Eü. 70 1. pont szerinti rendelés esetén. 2020. február 1-jétől érvényes NEAK Publikus Gyógyszertörzs.

CV=kardiovaszkuláris; MACE=jelentős nemkívánatos kardiovaszkuláris esemény; ADA=Amerikai Diabétesz Társaság; EASD= Európai Diabétesz Társaság; GLP-1 RA=glükagonszerű-peptid-1 receptor agonista.

*Az Ozempic® készítményre vonatkozó eredmények a SUSTAIN vizsgálati programban, vs. placebo, szitagliptin, dulaglutid, exenatid heti 1x és glargin inzulin (100 E/ml), OAD-val vagy inzulinnal nem megfelelően kontrollált 2-es
típusú cukorbetegek körében.1,2

†A SUSTAIN 6 vizsgálatban az Ozempic® csökkentette a kardiovaszkuláris események (CV halálozás, nem-halálos szívinfarktus vagy nem-halálos stroke) kialakulásának kockázatát placebóhoz képest nagy kardiovaszkuláris
rizikójú, standard kezelésben részesülő 2-es típusú diabéteszes betegek körében.1

‡Standard kezelés mellé adva, melyet az orális antidiabetikumok, inzulin, antihipertenzív szerek, trombocita aggregáció gátlók, diuretikumok és lipidcsökkentő terápia jelentett.7

Referenciák: 1. Ozempic® alkalmazási előírás 2. Pratley RE, Aroda VR, Lingvay I, et al. Semaglutide versus dulaglutide once weekly in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 7): a randomised, open-label, phase 3b trial. Lancet Diabetes 
Endocrinol. 2018;6(4):275-286. 3. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844. 4. Bydureon® alkalmazási előírás. Södertälje 
Sweden: AstraZeneca AB. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002020/WC500108241.pdf. Accessed October 10, 2017. 5. Trulicity® alkalmazási előírás. Utrecht, The 
Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002825/WC500179470.pdf. Accessed October 10, 2017. 6. Davies MJ, D’Alessio DA, Fradkin J, et al. 
Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2018. doi:10.2337/dci18-0033. 
7. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(suppl 1):S1-S108.
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Terápia 2-es típusú cukorbetegeknek
metformin kezelést követően.

az ADA/EASD 2018. évi közös állásfoglalása CV 
előnyt biztosító GLP-1 RA kezelést javasol6

2-es típusú cukorbetegeknek, akiknél CV betegség is fennáll,

Heti egyszeri kezelés szuperior
hatékonysággal és CV előnnyel1-5

IGAZOLT CV
ELŐNY1,3†

26% CV KOCKÁZAT-
CSÖKKENÉS

a MACE tekintetében1,3‡

SZUPERIOR
GLIKÉMIÁS

HATÉKONYSÁG1,2*

1,8% HbA1C-CSÖKKENÉS
1 mg Ozempic® mellett

vs. 1,4% 1,5 mg dulaglutid 
mellett2

SZUPERIOR
ÉS TARTÓS
FOGYÁS1-3*

6,5 KG FOGYÁS
1 mg Ozempic® mellett

vs. 3,0 kg 1,5 mg dulaglutid 
mellett2

Ozempic®


