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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 „Virtuális Tihanyban” rendez.
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Időpont: 2021. május 28–30. (péntektől vasárnapig)
Helyszín: www.diabet.hu/ddh2021

77 ELEKTRONIKA KFT.

NOVUM
ketonszintmérő

vércukormérő

vércukormérő

H-1116 Budapest, Fehérvári út 98.
/ ZÖLDSZÁM: 06 80 27 77 77
/ TEL.: 06 1 206 1480
/ EMAIL: ugyfelszolgalat@e77.hu
/ www.e77.hu

A KETO Cont® ketonszintmérő,
a Dcont® ETALON és a Dcont® NOVUM vércukormérő
gyógyászati segédeszközök.
KETO Cont® KETONSZINTMÉRŐ KÖZFINANSZÍROZÁS ALAPJÁUL ELFOGADOTT ÁR: 12.000,- Ft + 27% Áfa / TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE: 6.000,- Ft + 27% Áfa / TÉRÍTÉSI DÍJ: 6.000,- Ft + 27% Áfa; Dcont ® NOVUM VÉRCUKORMÉRŐ KÖZFINANSZÍROZÁS ALAPJÁUL ELFOGADOTT ÁR: 5.827,- Ft + 27% Áfa / TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 2.914,- Ft + 27% Áfa / TÉRÍTÉSI DÍJ:
2.913,- Ft + 27% Áfa
Lezárás dátuma: 2021.05.10.
DC202105101

Szervező
Vanderlich Kft.
www.vanderlich.hu
Ügyvezető: Dr. Vándorfi Győző
Telefon: (70) 379-3808
E-mail: ddhugyvezeto@diabet.hu
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A HIPOGLIKÉMIA KOCKÁZATÁT
CSÖKKENTHETI BETEGEINÉL
TRESIBA® KEZELÉSSEL1-10*

Szervezőbizottság
Dr. Havasi Anett
Pipis Rudolf
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
Regisztráció, szervezés

*Felnőtt, 1-es és 2-es típusú cukorbetegek körében.
Referenciák: 1. Tresiba® alkalmazási előírás. 2. Lane WS, Bailey TS, Gerety G, et al. Effect of Insulin Degludec vs Insulin Glargine U100
on Hypoglycemia in Patients with Type 1 Diabetes: The SWITCH 1 Randomized Clinical Trial. JAMA 2017; 318(1):33-44. 3. Workgroup on
Hypoglycaemia, American Diabetes Association. Defining and Reporting Hypoglycemia in Diabetes: A Report From the American
Diabetes Association Workgroup on Hypoglycemia. Diabetes Care 2005; 28(5):1245-1249. 4. Wysham C, Bhargava A, Chaykin L, et al.
Effect of Insulin Degludec vs Insulin Glargine U100 on Hypoglycemia in Patients with Type 2 Diabetes: The SWITCH 2 Randomized
Clinical Trial. JAMA 2017; 318(1):45-56. 5. Marso SP et al. N Efficacy and Safety of Degludec versus Glargine in Type 2 Diabetes Engl J Med
2017;377:723-732. 6. Tibaldi et al. A comparative effectiveness study of degludec and insulin glargine 300 U/mL in insulin-naïve patients
with type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2018 Dec 15. doi: 10.1111/dom.13616. 7. Siegmund et al. A European, multicentre,
retrospective, non-interventional study (EU-TREAT) of the effectiveness of insulin degludec after switching basal insulin in a population
with type 1 or type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab 2018 Mar;20(3):689-697. 8. Philis-Tsimikas, A., Klonoff, D.C., Khunti, K. et al. Risk of
hypoglycaemia with insulin degludec versus insulin glargine U300 in insulin-treated patients with type 2 diabetes: the randomised,
head-to-head CONCLUDE trial. Diabetologia (2020). https://doi.org/10.1007/s00125-019-05080-9 9. Rodbard HW, Cariou B, Zinman B,
Handelsman Y, Philis-Tsimikas A, Skjrth TV, Rana A, Mathieu C on behalf of the BEGIN Once Long Trial Investigators. Comparison of
insulin degludec with insulin glargine in insulin-naive subjects with Type 2 diabetes: a 2-year randomized, treat-to-target trial. Diabetic
Medicine 2013; 30(11):1298–1304. 10. Gian Paolo Fadini et al. Switching to Degludec From Other Basal Insulins Is Associated With
Reduced Hypoglycemia Rates: A Prospective Study. J Clin Endocrinol Metab, December 2019, 104(12):5977–5990
A GYÓGYSZER NEVE: Tresiba® 100 egység/ml oldatos injekció előretöltött
injekciós tollban
MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: 300 egység degludek inzulint
tartalmaz előretöltött injekciós tollanként, 3 ml oldatban. 1 ml oldat 100 egység
degludek inzulint tartalmaz*
(egyenértékű 3,66 mg degludek inzulinnal). *Rekombináns DNS technológiával
Saccharomyces cerevisiae-ben állítják elő.
GYÓGYSZERFORMA: Oldatos injekció (FlexTouch®). Tiszta, színtelen, semleges oldat.
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/
Tresiba#product-information-section
Megjegyzés: A QR kód és a fenti link 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 Élelmezésegészségügyi Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest; honlap: www.ogyei.gov.hu.
Támogatással és árral, valamint rendelhetőséggel kapcsolatos
információk: A Tresiba® 100 egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós
tollban osztályozási besorolása: „J” szakorvosi/kórházi diagnózist követő
járóbetegellátásban alkalmazható gyógyszer.
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
Tresiba® 100 egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban (5 x 3 ml)
bruttó fogyasztói ára: 21 813 Ft, Tb-támogatás: 21 513 Ft, térítési díj: 300 Ft
EÜ100 3. rendelés esetén. Tb-támogatás: 10 907 Ft, térítési díj: 10 906 Ft EÜ50
6/a, 6/d rendelés esetén.
Az anyag lezárásakor hatályos NEAK Publikus gyógyszertörzs.
A Tresiba® és a FlexTouch® a Novo Nordisk A/S, Dánia védjegye.
© 2021 Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk Hungária Kft.
1117 Budapest, Buda-part tér 2.
Tel: 06-1-325-9161, fax: 06-1-325-9169 • www.novonordisk.hu
Mellékhatás-jelentés esetén: safety-hu@novonordisk.com
HU21TSM00015 2021-04-19

degludek inzulin

Pipis Rudolf
Telefon: (30) 969-1077 • E-mail: ddhszallas@diabet.hu
Pénzügy, számvitel
Hauck Lőrinc
Telefon: (70) 393-7312 • E-mail: ddhpenzugy@diabet.hu
Reklámanyagok, marketing
Béki János
Telefon: (20) 978-6834 • E-mail: bekij@tudomany-kiado.hu
Hoszteszszolgálat
Stáhlné Tausz Katalin
Telefon: (88) 406-354 • E-mail: ddhhosztesz@diabet.hu
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2021. május 28., péntek
Wimbledon Online terem
13.00–13.30 Megnyitó
Dr. Töreki-Vörös Ibolya, a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója
Dr. Tóth László, az EMMI egészségügy szakmai irányításáért felelős
helyettes államtitkára
Prof. Dr. Várkonyi Tamás, az MDT főtitkára, Kelet-Magyarország
képviseletében
Dr. Vándorfi Győző, a DDH szervezőbizottságának elnöke
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A jó anyagcsere
A Xultophy ter

13.30–14.30 Plenáris ülés
Üléselnök: 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

6x több beteg éri el a 7% alatti HbA1c-értéket Xultophy® mellett

testsúlynövekedés és hipoglikémia nélkül vs. BBT4*

degludek inzulin / liraglutid injekció

T2DM-ben gondoljon a Xultophy® kezelésre a BBT alternatívájaként!5
*vizsgálat utolsó 12 hete: OR; 10,39 95%-os CI [5,76;18,75], p<0,0001, teljes vizsgálati időszak: OR; 12,56 95%-os CI [6,46;24,45], p<0,0001
Fázis III. vizsgálat, kompozit végpont, Xultophy (n=252) vs. glargin 100 E/ml + aszpart inzulin (n=254)4
Rövidítés magyarázat: BBT; bázis-bólus terápia, T2DM; 2-es típusú cukorbetegség, OR; Esélyhányados
A képen modellek szerepelnek, nem valódi betegek.
Referencia: 1. Polonsky W et al. J Diabetes Complications. 2015;29(8):1171–6. 2. Celano C et al. Curr Diab Rep. 2013;13(6):917–929. 3. Moore
Beckerle C and Lavin MA. Diabetes Spectrum. 2013;26(3):172–178. 4. Billings L et al. Diabetes Care. 2018;41(5):1009–1016. 5. Egészségügyi
szakmai irányelv – A diabetes mellitus kórismézéséről, a cukorbetegek antihyperglykaemiás kezeléséről és gondozásáról felnőttkorban.
Diabetologia Hungarica 2020; 28(3):119-204. DOI: 10.24121/dh.2020.14
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.
3 ml-t tartalmaz előretöltött injekciós tollanként, 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 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 Élelmezésegészségügyi Intézet, Postafiók 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 járóbetegellátásban 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.
Az anyag lezárásakor hatályos NEAK Publikus Gyógyszertörzs.
A Xultophy® a Novo Nordisk A/S, Dánia védjegye.
© 2021 Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk Hungária Kft. • 1117 Budapest, Buda-part tér 2. • Tel: 06-1-325-9161, fax: 06-1-325-9169 • www.novonordisk.hu
Mellékhatás-jelentés esetén: safety-hu@novonordisk.com
HU21XUM00011 2021-04-29

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 – Egy fix, továbblépünk…
Üléselnök: Dr. Dezső Enikő (10 perc)
Dr. Késmárki Nóra: Több hatásmechanizmus, nagyobb hatékonyság?
(20 perc)
Dr. Havasi Anett: „Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!” –
Esetbemutatás (10 perc)
Zárszó, kérdések (5 perc)
16.15–16.30 Szünet
16.30–17.15 Novo tudományos szimpózium I. – Betegközpontú inzulinkezelés
Üléselnök: Prof. Dr. Kempler Péter
Dr. Molnár Gergő Attila: Inzulinkezelés indítása hosszú távra tervezve
Dr. Strényer Ferenc: Céltartományban biztonságosan
Dr. Bujtor Zoltán: Egyre közelebb a fiziológiás inzulinprofilhoz
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Wimbledon Online terem
17.20–18.05 Berlin-Chemie tudományos szimpózium
Dr. Homoródi Nóra: Prediabétesz és kardiovaszkuláris rizikó
Dr. Brasnyó Pál: „Korlátok” közt is szabadon: metformin 2021-ben is
18.15

Első jelentkező köszöntése (valós időben, online)
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2021. május 29., szombat
Wimbledon Online terem

KEZELJE LÁSZLÓT

HOGY JAVÍTSA A
BETEGSÉG-KIMENETELT

A JELENÉRT

A JÖVŐÉRT

Számít, hogyan csökkenti a HbA1c szintet

A FORXIGA csökkenti a
HbA1c szintet ma, és
segíti a beteget, hogy
holnap csökkenhessen
nála a szívelégtelenség
miatti hospitalizáció
kockázata.
Abban is segíthet, hogy
csökkenjen a renális
események rizikója.1

FORXIGA® (dapagliflozin) 5 mg; 10 mg filmtabletta
XIGDUO® (dapagliflozin/metformin) 5 mg/850mg; 5 mg/1000 mg filmtabletta
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
A hatályos “alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség
(www.ema.europa.eu) honlapokon.
OGYÉI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; szabadszavas keresésben a „FORXIGA” vagy „XIGDUO” megadása, a „KERESÉS
INDÍTÁSA”, EMA ikon vagy hiperlinkre történő kattintás.
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
Forxiga alkalmazási előírás:
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=90051
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
Bruttó
fogyasztói ár

Készítmény megnevezése
FORXIGA® 5 mg filmtabletta, 30x

12 839 Ft

Támogatás összege

Térítési díj

Emelt támogatási
kategória

Indikációs
pont

Digitális
betegtájékoztató

Társadalombiztosítási támogatással nem rendelkezik.

FORXIGA® 10 mg filmtabletta, 30x

12 839 Ft

8 987 Ft

3 852 Ft

70%

EÜ70 1.

XIGDUO® 5 mg/850mg filmtabletta, 60x

13 241 Ft

9 235 Ft

4 006 Ft

70%

EÜ70 1.

XIGDUO® 5 mg/1000 mg filmtabletta, 60x

13 625 Ft

9 419 Ft

4 206 Ft

70%

EÜ70 1.

A FORXIGA® 10 mg filmtabletta a szívelégtelenség indikációban TB támogatással nem rendelkezik.
Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (J).
Az aktuális árak és támogatási feltételek tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat.
Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu; SZAKMÁNAK; GYÓGYSZER/ GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ/ GYÓGYFÜRDŐ TÁMOGATÁSOK;
Egészségügyi szakembereknek; PUBLIKUS GYÓGYSZERTÖRZS; VÉGLEGES TÖRZS.
Forrás: 2021. január 1-től érvényes NEAK Publikus Gyógyszertörzs.

Rövidítések: CV=kardiovaszkuláris; eGFR=számított glomerulus filtrációs ráta; HbA1c=glikált hemoglobin; HF=szívelégtelenség;
hHF=szívelégtelenség miatti hospitalizáció
Referencia: 1. Wiviott SD et al. N Engl J Med. 2019;380(4):347-357.
HU-3427, Lezárás dátuma: 2021.01.25.

AstraZeneca Kft., 1117 Budapest, Alíz u. 4. B ép. 1 em.
Tel.: +36 1 883 6500, Fax: +36 1 883 3336, www.astrazeneca.hu

FORXIGA® és XIGDUO®
kezelésben részesülő
2-es típusú cukorbetegek részére
a DiabTrend mobilalkalmazásban

8.30–9.30

Kerekasztal (a Boehringer Ingelheim támogatásával) – Paradigmaváltás
a 2-es típusú cukorbetegség és a kardiorenális szövődmények
megelőzésében és kezelésében
Moderátor: Prof. Dr. Várkonyi Tamás
Résztvevők:
Prof. Dr. Jermendy György, Prof. Dr. Wittmann István, Dr. Aradi Dániel
(3×15 perc + 15 perc megbeszélés)

9.30–9.45

Szünet

9.45–10.15 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)
10.20–11.20 DDH Műhely I. – Esetismertetés
Üléselnökök: Dr. Fulcz Ágnes, Dr. Pátkay József
Dr. Rakk Erika: Miért hasznos, ha a diabetológus és a kardiológus
konzultál? (8 perc + 8 perc megbeszélés)
Dr. Dérczy Péter: Egy metforminos betegünk hypoglykaemiái (8 perc +
8 perc megbeszélés)
Dr. Nemere Éva: E-napló alkalmazás használata a hemodializált inzulinos
cukorbetegek szénhidrát-anyagcseréjének megítélésében és
kezelésében (8 perc + 8 perc megbeszélés)
11.20–11.45 Szünet
11.45–12.30 AstraZeneca tudományos szimpózium – Szemléletváltás a 2-es típusú
diabetes kezelésében
Üléselnök: Prof. Dr. Mezősi Emese
Dr. Sudár Zsolt: Diabetes és gyakori társbetegségek
Dr. Fülöp Gábor: Milyen evidenciák segítik a terápiaválasztásunkat?
Dr. Bagosi Zoltán: Az SGLT-2-gátló kezelés helye az új ajánlások fényében
12.30–14.00 Ebédszünet

AJÁNLJA
BETEGEINEK!
Részletes információk:
www.diabet.hu/AZCVRM

#vigyázzunkegymásra
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Terápia 2-es típusú cukorbetegeknek
metformin kezelést követően.

ÉLJEN A
LEHETŐSÉGGEL

2021. május 29., szombat
Wimbledon Online terem

Ozempic®

Heti egyszeri kezelés szuperior
hatékonysággal és CV előnnyel1-5

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*

IGAZOLT CV
ELŐNY1,3†

6,5 KG FOGYÁS

26% CV KOCKÁZATCSÖKKENÉS

1 mg Ozempic® mellett
vs. 3,0 kg 1,5 mg dulaglutid
mellett2**

a MACE tekintetében1,3‡

2-es típusú cukorbetegeknek, akiknél ateroszklerotikus CV
betegség vagy annak magas kockázata áll fenn,

az ADA/EASD 2019. évi közös állásfoglalása CV
előnyt biztosító GLP-1 RA kezelést javasol6

▼ 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: 1,34 mg szemaglutidot* tartalmaz milliliterenként az oldat. 2 mg szemaglutidot tartalmaz injekciós tollanként 1,5 ml oldatban. 0,25 mg szemaglutidot
tartalmaz adagonként, 0,19 ml oldatban. Ozempic® 0,5 mg oldatos injekció:1,34 mg szemaglutidot* tartalmaz milliliterenként az oldat. 2 mg szemaglutidot tartalmaz injekciós tollanként 1,5 ml oldatban. 0,5 mg szemaglutidot tartalmaz
adagonként, 0,37 ml oldatban. Ozempic® 1 mg oldatos injekció: 1,34 mg szemaglutidot* tartalmaz milliliterenként az oldat. 4 mg szemaglutidot tartalmaz injekciós tollanként 3,0 ml oldatban. 1 mg szemaglutidot tartalmaz adagonként,
0,74 ml oldatban.
*humán glükagonszerű-peptid-1-analóg (GLP-1-analóg), rekombináns DNS-technológiával Saccharomyces cerevisiae sejtekben előállítva.

14.00–14.45 Novo Nordisk tudományos szimpózium II. – Metabolikus
és kardiovaszkuláris szempontok mérlegelése
GLP-1-receptoragonista-kezelés indításánál
Üléselnök: Prof. Dr. Wittmann István
Dr. Fülöp Gábor: Klasszikus szempontok antidiabetikumválasztásnál:
anyagcsere és testsúly
Prof. Dr. Hosszúfalusi Nóra: GLP-1-receptoragonista-kezelés a reziduális
CV kockázat tükrében
14.50–15.35 77 Elektronika tudományos szimpózium
Üléselnök: Prof. Dr. Wittmann István
Prof. Dr. Jermendy György: Éjszakai hypoglykaemiák előfordulása a
vércukor-önellenőrzést rendszeresen végző cukorbetegek körében
Dr. Putz Zsuzsanna: Mit tehetünk a mikrovaszkuláris szövődmények
megelőzése érdekében ma és holnap?
15.40–16.25 Sanofi tudományos szimpózium – Az ördögi kör
Üléselnök: Dr. Vándorfi Győző
Dr. Vándorfi Győző: Az ördög nem alszik a 2-es típusú diabetesben
Dr. Bagosi Zoltán: Felfestjük az ördögöt a falra az egyes típusban
Dr. Vass Viktor: Kitörési pontok inzulin + GLP-1-RA fix kombinációval
16.25–16.45 Szünet

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 Élelmezésegészségügyi 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. Az anyag lezárásakor hatályos NEAK Publikus Gyógyszertörzs alapján.
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
** Nem történt közvetlen összehasonlítás az Ozempic® 1 mg és a dulaglutid 3,0 mg ill. 4,5 mg között.
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. Buse JB, Wexler DJ, Tsapas A, et al:
2019 update to: 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 2020; 43 (2):
487-493. 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.
Az Ozempic® a Novo Nordisk A/S védjegye. © 2021 Novo Nordisk A/S
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Mellékhatás-jelentés esetén: safety-hu@novonordisk.com
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EGYSZERŰEN TÖBB*
Erőteljes glykaemias hatékonyság1, egyszerű
és betegbarát adagolóeszközben2,3
A magasabb dózisok továbblépési
lehetőséget jelentenek1

Trulicity 0,75 mg; 1,5 mg; 3,0 mg; 4,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban rövidített alkalmazási előírás.
Összetétel: Előretöltött injekciós tollanként 0,75 mg illetve 1,5 mg illetve 3,0 mg illetve 4,5 mg dulaglutidot tartalmaz 0,5 ml oldatban. Gyógyszerforma: Oldatos injekció tiszta, színtelen oldat. Terápiás javallatok: A
Trulicity nem megfelelően kontrollált 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő felnőttek kezelésére javallott kiegészítő terápiaként az étrend és a testmozgás mellett: monoterápiaként, ha a metformin nem alkalmazható
intolerancia vagy ellenjavallatok miatt; egyéb a diabetes kezelésére gyógyszerekkel együtt alkalmazva. A kombinációkkal, a glykaemiás kontrollra és a cardiovascularis eseményekre gyakorolt hatással, valamint a vizsgált
betegcsoportokkal kapcsolatos vizsgálati eredményeket lásd a 4.4, 4.5 és 5.1 pontban. Adagolás: Monoterápia esetén heti egyszer 0,75 mg, kiegészítő kezelésként heti 1,5 mg. A potenciálisan esendő betegcsoportokban,
úgymint 75 éves és annál idősebb betegeknél megfontolható a heti egyszer 0,75 mg-os kezdő dózis. A glykaemiás kontroll további javítása érdekében az 1,5 mg-os adag legalább 4 hét eltelte után heti egyszer 3 mg-ra
emelhető; a 3 mg-os adag legalább 4 hét eltelte után heti egyszer 4,5 mg-ra emelhető. A maximális dózies heti egyszer 4,5 mg. Ha a Trulicity hozzáadására a már előzőleg alkalmazott metformin- és/vagy pioglitazon-kezelés
kiegészítéseként kerül sor, akkor ezek aktuális adagja folytatható. Ha a Trulicity hozzáadására a már előzőleg alkalmazott metformin- és/vagy nátrium-glükóz kotranszporter-2 (SGLT2)-gátló kezelés kiegészítéseként kerül sor,
akkor a metformin és/vagy az SGLT2-gátló aktuális adagja folytatható. Ha a már előzőleg alkalmazott szulfonilurea- vagy inzulin-kezeléshez adják hozzá, akkor a hypoglykaemia kockázatának mérséklése érdekében
megfontolandó ezek adagjának csökkentése. A Trulicity alkalmazásakor nincs szükség vércukorszint-önellenőrzésre. A szulfonilurea vagy az inzulin dózisának beállításához azonban szükség van a vércukorszint önellenőrzésére,
különösen a Trulicity-kezelés megkezdésekor és az inzulinadag csökkentésekor. Az inzulinadagot ajánlott fokozatosan csökkenteni. Enyhe, közepesen súlyos vagy súlyos vesekárosodásban (eGFR < 90 - ≥ 15 ml/perc/1,73 m2)
szenvedő betegeknél nincs szükség az adag módosítására. Végstádiumú vesebetegségben (< 15 ml/perc/1,73 m2) szenvedő betegeknél erősen korlátozottak a tapasztalatok, ezért a Trulicity nem javasolható ebben a
betegcsoportban. Májkárosodásban szenvedő betegeknél nincs szükség az adag módosítására. A dulaglutid biztonságosságát és hatásosságát 18 évesnél fiatalabb gyermekek esetében még nem igazolták. Alkalmazás
módja: Subcutan injekcióként kell beadni a combba, a hasba vagy a felkarba. Nem adható intravénásan vagy intramuscularisan. Az adagot a nap folyamán bármikor be lehet adni, étkezéskor vagy attól függetlenül. Ha egy
adag kimaradt, akkor azt a lehető leghamarabb pótolni kell, amennyiben a következő esedékes adagig még legalább 3 nap (72 óra) áll rendelkezésre. Ha a következő esedékes adagig kevesebb, mint 3 nap (72 óra) van hátra,
az elmaradt adagot ki kell hagyni, és a következő adagot a szokásos, tervezett napon kell beadni. A betegek ezt követően mindkét esetben folytathatják a szokásos, heti egyszeri adagolási sémát. Szükség esetén a heti
alkalmazás napját meg lehet változtatni, amennyiben az utolsó adag beadásától legalább 3 nap (72 óra) eltelt. Ellenjavallatok: A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.
Legfontosabb figyelmeztetések: A dulaglutidot nem szabad alkalmazni 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegeknél vagy diabeteses ketoacidosis kezelésére. A dulaglutid nem helyettesíti az inzulint.
Inzulinfüggő betegeknél az inzulinkezelés hirtelen megszakítása vagy az inzulinadag gyors csökkentése után diabeteses ketoacidosist jelentettek. Dehidrációt jelentettek dulaglutiddal kezelt betegeknél, különösen a kezelés
megkezdésekor, mely alkalmanként akut veseelégtelenséghez vagy a vesekárosodás súlyosbodásához vezetett. A jelentett, vesefunkciót érintő nemkívánatos események közül számos olyan betegek körében jelentkezett, akik
hányingert, hányást, hasmenést vagy dehidrációt tapasztaltak. A dulaglutiddal kezelt betegeket tájékoztatni kell a dehidráció lehetséges kockázatáról, különösen a gastrointestinalis mellékhatásokkal összefüggésben, és
óvintézkedéseket kell tenniük a folyadékhiányos állapot megelőzése érdekében. A dulaglutiddal nem végeztek vizsgálatot súlyos gastrointestinalis betegségben szenvedő betegeknél, beleértve a súlyos gastroparesist is, ezért
az alkalmazása nem ajánlott ezeknél a betegeknél. A GLP-1-receptor-agonisták alkalmazása akut pancreatitis kialakulásának kockázatával járt. A betegeket tájékoztatni kell az akut pancreatitis jellegzetes tüneteiről. Ha a
pancreatitis gyanúja felmerül, a dulaglutid adását abba kell hagyni. Ha a pancreatitis igazolódik, a dulaglutid adását nem szabad ismét elkezdeni. Pangásos szívelégtelenségben szenvedő betegeknél korlátozott tapasztalat
áll rendelkezésre. A biológiai készítmények nyomonkövethetőségének javítása érdekében az alkalmazott készítmény nevét és gyártási tételszámát egyértelműen kell feltüntetni. Nemkívánatos hatások, mellékhatások:
Nagyon gyakori (≥1/10): Dokumentált, tüneteket okozó hypoglykaemia 3,9 mmol/l vagy ennél alacsonyabb vércukorszinttel: ha inzulinnal, glimepiriddel, metforminnal (0,75 mg-os dózis esetén: gyakori) vagy metforminnal
és glimepiriddel alkalmazzák; Hányinger, hasmenés, hányás, hasi fájdalom (utóbbi kettő a 0,75 mg-os dózis esetén a Gyakori kategóriába esett); Gyakori (≥1/100 -<1/10): Dokumentált, tüneteket okozó hypoglykaemia
3,9 mmol/l vagy ennél alacsonyabb vércukorszinttel: ha monoterápiaként vagy metforminnal és pioglitazonnal kombinációban alkalmazzák; Étvágycsökkenés, emésztési zavar, székrekedés, flatulencia, haspuffadás,
gastrooesophagealis reflux betegség, öklendezés; Fáradtság; Sinus tachycardia, elsőfokú atrioventricularis blokk; Nem gyakori (≥1/1000 -<1/100): Túlérzékenység; Az injekció beadási helyén kialakult reakciók; Dehidráció;
Cholelithiasis, Cholecystitis; Ritka (≥1/10 000-<1/1000): Akut pancreatitis; gyomorürülés lassulása; A forgalomba hozatalt követő bejelentésekből: Anaphylaxiás reakció, Angio-oedema. Nem ismert: Nem mechanikus
bélelzáródás. A kiválasztott mellékhatások leírása: Legfeljebb 104 hétig tartó 0,75 mg és 1,5 mg dulaglutiddal történő kezelés során a gastrointestinalis események kumulatív jelentése magában foglalta a hányingert (12,9%
és 21,2%), a hasmenést (10,7% és 13,7%) és a hányást (6,9% és 11,5%). Egy III. fázisú vizsgálatban az 1,5 mg, a 3 mg, illetve a 4,5 mg dózisú dulaglutid kezelés során a gastrointestinalis események kumulatív jelentése az
52. hétig magában foglalta a hányingert (14,2%, 16,1% és 17,3%), a hasmenést (7,7%, 12,0% és 11,6%) és a hányást (6,4%, 9,1% és 10,1%). A gastrointestinalis események többségét a kezdeti dózis utáni 2-3 napban
jelentették, és a következő dózisok adása során a gyakoriságuk csökkent. II. és III. fázisú regisztrációs vizsgálatokban az akut pancreatitis előfordulása 0,07% volt a dulaglutid esetében, szem ben a placebo alkalmazása mellett
észlelt 0,14%-kal, és az antidiabetikus háttérterápiával vagy anélkül alkalmazott komparátor kezelések mellett megfigyelt 0,19%-kal. A dulaglutid a pancreas enzimek (lipáz és/vagy pancreas amiláz) 11%-21%-os átlagos
emelkedésével jár a kiindulási értékhez képest. Ha az akut pancreatitis egyéb jelei és tünetei nem állnak fenn, a pancreas enzimek emelkedése önmagában nem jelzi előre az akut pancreatitist. A dulaglutid 0,75 mg és 1,5 mg
alkalmazása mellett a szívfrekvencia kismértékű átlagos növekedését (2-4 ütés/perc) és a sinus tachycardia gyakoriságának emelkedését (1,3% és 1,4%) figyelték meg. Utóbbi a szívfrekvencia kiindulási értékhez képest
legalább 15 ütés/perces emelkedésével járt. Egy III. fázisú vizsgálatban a dulaglutid 1,5 mg, 3 mg és 4,5 mg alkalmazása mellett a kiindulási értékhez képest ≥15 ütés/perc szívfrekvencia-emelkedéssel járó sinus tachycardia
előfordulási gyakorisága 2,6%, 1,9%, illetve 2,6% volt. A szívfrekvencia 1 – 4 ütés/perccel járó átlagos emelkedését figyelték meg. A PR-intervallum kismértékű átlagos megnyúlását (2-3 msec) és az elsőfokú AV-blokk
gyakoriságának növekedését (1,5% és 2,4%) figyelték meg 0,75 mg és 1,5 mg dulaglutid alkalmazása mellett. Egy III. fázisú vizsgálatban a dulaglutid 1,5 mg, 3 mg és 4,5 mg dózisú alkalmazása mellett az elsőfokú AV-blokk
előfordulási gyakorisága 1,2%, 3,8%, illetve 1,7% volt. A PR-intervallum átlagosan 3 – 5 msec-os növekedését figyelték meg a kiinduláshoz képest. A regisztrációs vizsgálatokban a dulaglutid-terápia a kezelés során képződött
dulaglutid elleni antitestek 1,6%-os előfordulásával járt, az antitest titere általában alacsony volt, az adatok elemzése nem igazolta, hogy a dulaglutid elleni antitestek egyértelműen befolyásolnák a HbA1c választ. Egyetlen
olyan betegnél sem alakult ki dulaglutid elleni antitest, akinél szisztémás túlérzékenység jelentkezett. A II. és III. fázisú regisztrációs vizsgálatokban szisztémás túlérzékenységi reakciókat (mint például urticaria, oedema) a
dulaglutiddal kezelt betegek 0,5%-ánál jelentettek. A forgalomban levő dulaglutid alkalmazásával kapcsolatban anaphylaxiás reakció eseteit ritkán jelentették. Az injekció beadási helyén kialakult nemkívánatos eseményeket
a dulaglutiddal kezelt betegek 1,9%-ánál jelentettek. A potenciálisan immunmediált, az injekció beadási helyén kialakult nemkívánatos eseményeket (mint például kiütés, erythema) a dulaglutiddal kezelt betegek 0,7%-ánál
jelentettek, és általában enyhék voltak. A heti egyszeri 3 mg és 4,5 mg dózisú dulaglutiddal kezelt betegeknél megfigyelt biztonságossági profil megegyezik a fent ismertetett, a heti egyszeri 0,75 mg és 1,5 mg dózisú
dulaglutid-kezelésnél leírtakkal. Terhesség és szoptatás: A dulaglutid terhes nőknél történő alkalmazása tekintetében nem vagy korlátozott mennyiségű információ áll rendelkezésre. Ezért a dulaglutid alkalmazása
terhesség alatt nem ajánlott. Nem ismert, hogy a dulaglutid kiválasztódik-e a humán anyatejbe. A dulaglutid szoptatás alatt nem alkalmazható. Forgalomba hozatali engedély számai: EU/1/14/956/001-008. Dátuma:
2014. november 21. Az alkalmazási előírás legutóbbi frissítésének dátuma: 2021. február 11. Kiadhatóság: „J” (szakorvosi/ kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban alkalmazható gyógyszer). Csomagolás:
Trulicity 0,75 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2x, Trulicity 1,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2x, Trulicity 3,0 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2x, Trulicity 4,5 mg oldatos
injekció előretöltött injekciós tollban 2x. A gyógyszerre vonatkozó támogatási- és árinformáció minden dózis (0,75 mg; 1,5 mg; 3,0 mg; 4,5 mg) esetében egységesen: a támogatás alapjául szolgáló
ár 18 798 Ft, a támogatás mértéke EÜ70 1. alapján 70%, a támogatás összege 13 159 Ft, a térítési díj 5 639 Ft.
Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer részletes alkalmazási előírását! www.ogyei.gov.hu.
A feltüntetett árat és a támogatás mértékét a dokumentum lezárásakor a neak.gov.hu oldalon hozzáférhető adatok alapján közöltük, az aktuális árak tekintetében kérjük ellenőrizze a NEAK Publikus gyógyszertörzsét:
http://neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html

16.45–17.30 Medtronic tudományos szimpózium – A folyamatos cukormonitorozás
evidenciái és gyakorlata
Moderátor: Dr. Molnár Gergő Attila
Dr. Molnár Gergő Attila: Amit a folyamatos cukormonitorozás 20 évéről
tudunk
Dr. Brasnyó Pál: Bizonyosság találgatás helyett
17.35–18.20 Lilly tudományos szimpózium – GLP-1-receptoragonista-kezelés
napjainkban – Fókuszban a hatékonyság és a kardiovaszkuláris
kockázat
Üléselnök: Prof. Dr. Wittmann István
Prof. Dr. Jermendy György: Kardiometabolikus szemléletű
kockázatbecslés és terápia 2-es típusú diabetesben
Dr. Molnár Gergő Attila: A hatékonyság és értékelésének szempontjai
napjainkban
18.30

A Pannon Diabetes Díj átadása (személyes részvétellel a stúdióban)

Hivatkozások:
1. Trulicity Alkalmazási előírás
2. Trulicity Használati útmutató
3. Matfin G et al. J Diabetes Sci Technol. 2015;9:1071-1079.
*A dulaglutid 0,75 és 1,5 mg dózisai mellett 2020. november 18-án törzskönyvezésre került a 3,0 és 4,5 mg dózis is. Az AWARD-11 vizsgálatban a 3,0 és 4,5
mg dulaglutid mellett szignifikánsan nagyobb volt a HbA1c- és a testsúlycsökkenés, valamint a HbA1c <7% célétéket elérő betegek aránya mint a 1,5 mg dózis
esetén. A 3,0 és 4,5 mg dózis kiszerelését tekintve megegyezik a 0,75 és 1,5 mg dóziséval: az előretöltött adagolóeszköz használatra kész, alkalmazása egyszerű.1,2,3
VVPM: PP-DG-HU-0475
Lezárás dátuma: 2021. május 4.
Lilly Hungária Kft. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
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2021. május 29., szombat
Levendula I. Online 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 (10 perc)
Dr. Kozári Adrienn: A gyermekkori (0–15 év) 1-es típusú diabetes
incidenciája Magyarországon (2014–2018). 30 éves a Magyar
Gyermekdiabetes Epidemiológiai Hálózat (10 perc)
Dr. Körner Anna: Hogyan hat a modern technológia a diabeteses
gyermekek kezelésére? (10 perc)
Megbeszélés (20 perc)
14.00–18.00 DDH Nővér Akadémia
14.00 A Nővér Akadémia megnyitása
Stáhlné Tausz Katalin, Dr. Vándorfi Győző
Üléselnök: Juhász Anikó
14.10 D
 r. Vándorfi Győző: Társadalmi viszonyok szerepe az egészségügyi
ellátásban, ténylegesen a cukorbetegek gondozásában (20 perc +
10 perc megbeszélés)
14.40 D
 r. Gécs Sándor: Uroinfekció diabetesben (20 perc + 10 perc
megbeszélés)
15.10 D
 r. Molnár Gergő Attila: Diabetes és a vese – új megközelítések
(20 perc + 10 perc megbeszélés)

Kontrollált vérnyomással
a szellemi hanyatlás ellen
A magas vérnyomás hosszú távon nem csak a TIA és stroke rizikóját növeli, hanem csendes mikroinfarktusokat, mikrovérzéseket, fehérállományi léziókat vagy agysorvadást okozva károsítja az agyat és
kognitív hanyatlásához vezet.1,2 Epidemiológiai és klinikai vizsgálatok metaanalízisei bizonyították, hogy az antihipertenzív kezelés csökkenti a kognitív funkcióromlást és a demencia kialakulását.1,2,3
Az egyes vérnyomáscsökkentő csoportok között különbségek igazolódtak e tekintetben. Jelentősen az ARB-k csoportja és az amlodipin bizonyultak a hatásos vérnyomáscsökkentés mellett előnyösnek
a kognitív képességek hosszú távú megőrzésében.2,4
Williams B. et al. European Heart Journal (2018) 39, 3021–3104; 2 Levi Marpillat N et al. Journal of Hypertension 2013, 31:1073–1082 3 Hughes et al, JAMA May 19, 2020 Volume 323, Number 19;
4
Feldman L et al. Clinical and Experimental Hypertension, 2016;38(6):545-549 5 Amlodipin/Valsartan Sandoz és Amlodipin/Valsartan/HCT Sandoz alkalmazási előírások, www.ogyei.gov.hu
1

Készítmény megnevezése

Kiszerelési egység Bruttó fogyasztói ár (Ft) Normatív támogatási összeg (Ft)

Amlodipin/Valsartan Sandoz® 5 mg/80 mg filmtabletta

28x

1 923 Ft

663 Ft

Amlodipin/Valsartan Sandoz® 5 mg/160 mg filmtabletta

28x

2 325 Ft

706 Ft

Amlodipin/Valsartan Sandoz® 10 mg/160 mg filmtabletta

28x

2 486 Ft

867 Ft

Készítmény megnevezése
Amlodipin/Valsartan/HCT Sandoz® 5 mg/160 mg/12,5 mg filmtabletta
Amlodipin/Valsartan/HCT Sandoz® 10 mg/160 mg/12,5 mg filmtabletta

28x
28x

–
–

–
–

LAKTÓZMENTES

5

Beteg térítési díj (Ft)**

1 260 Ft
1 619 Ft
1 619 Ft
Ajánlott fogyasztói ár (Ft)

2 498 Ft
2 696 Ft

Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.
hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon.
Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve: Amlodipin/Valsartan Sandoz 5/80mg, 5/160mg, 10/160mg filmtabletta; Amlodipin/Valsartan/HCT Sandoz
5 mg/160 mg/12,5 mg filmtabletta, Amlodipin/Valsartan/HCT Sandoz 10 mg/160 mg/12,5 mg filmtabletta; Keresés indítása; ; ikon vagy Alkalmazási előírás hiperlink.
* Magyar Hypertonia Társaság szakmai irányelve, a hypertoniabetegség ellátásainak irányelve; Hypertonia és Nephrologia; 2018;22(Suppl.5) S1-S36
** A 2020. október 1-jétől érvényes árak alapján. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat! Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu; szakmának;
gyógyszer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi szakembereknek; publikus gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.

15.40–16.00 S zünet
Üléselnök: Molnár Ágnes
16.00 N
 agy Krisztina: A Re-Form életmódváltást elősegítő csoport
bemutatása és eredményei (20 perc + 10 perc megbeszélés)
16.30 D
 r. Entz Bertalan: Új lehetőségek a diabetes szemszövődményei
kezelésében (20 perc + 10 perc megbeszélés)
17.00 D
 r. Kun Attila: A szülész szerepe a diabetesszel társuló terhesség
menedzselésében (20 perc + 10 perc megbeszélés)
17.30 A
 Nővér Akadémia zárása
Stáhlné Tausz Katalin, Molnár Ágnes
17.40–18.10 T esztírás

A dokumentum lezárásának időpontja: 2020. 10. 02. • RVAM2790/09.20 • Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá.
Sandoz Hungária Kft. · 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Tel.: 430-2890 · Fax: 430-2899 · www.sandoz.hu
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2021. május 29., szombat
Levendula II. Online terem
10.35–11.25 DDH Műhely III. – Pregesztációs diabetes – kerekasztal
Moderátorok: Dr. Baranyi Éva, Dr. Földesi Irén
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)
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A

2021. május 30., vasárnap

DCM RENDSZER®

Wimbledon Online terem

és a terápiakövetés
a DiabManag®-gal kezdődött:

8.30–9.15

10 év, közel 300 felhasználó,
45 ezer beteg, több mint
43 millió mérési rekord

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. Molnár Gergő Attila
(2×15 perc + 15 perc megbeszélés)
10.05–10.25 Szünet
10.25–11.10 Novartis tudományos szimpózium – DPP-4-i – Korán, korábban,
Covidban
Üléselnök: Prof. Dr. Várkonyi Tamás
Prof. Dr. Várkonyi Tamás: Üléselnöki bevezető
Dr. Bódis Beáta: Korai kombináció jelentősége a fiatal 2-es típusú
diabeteses betegek kezelésében
Prof. Dr. Sütő Gábor: A glikémiás kontrollon túlmutató előnyök a
DDP-4-gátló és az SGLT-2-gátló gyógyszerekben
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)
11.55–12.05 Szünet

DCM-S-012-210512

DCM
DCM
DCM
DCM
DCM

Gomb
Tok
Mérő
Adatbázis
Napló

Fejlesztő

Szolgáltató

Di-Care Zrt.,

MDM Diabétesz Kft.

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

1119 Budapest, Mérnök u. 12-14.
www.mdm.hu
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2021. május 30., vasárnap
10 mg, 20 mg és 40 mg filmtabletta

Bővebb
információért kérjük olvassa
el a gyógyszer
alkalmazási előírását!

30x 60x

ELÉREM A CÉLJAIM

12.05–13.05 COVID-kerekasztal
Moderátorok: Dr. Dezső Enikő, Dr. Sudár Zsolt
Kemenesi Gábor: Amit ma tudunk a vírusról és a védőoltásokról (20 perc)
Dr. Bagosi Zoltán: A COVID vírusfertőzés ellátásának klinikai
vonatkozásai, beleértve a poszt-COVID-szindrómát (20 perc)
Megbeszélés (20 perc)

A hatályos alkalmazási előírás teljes
szövegét megtalálja az
Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezés-egészségügyi
Intézet (www.ogyei.gov.hu/
gyogyszeradatbazis/) honlapon.
Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu;
Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszeradatbázis; Gyógyszer neve: Ezetimibe
Sandoz 10 mg tabletta; Keresés indítása;
;
ikon vagy Alkalmazási előírás hiperlink.

13.10–13.40 Útravalóul, amiről régen beszéltünk a DDH-n
Üléselnök: Dr. Baranyai Marietta
Prof. Dr. Hosszúfalusi Nóra: Újdonságok az 1-es típusú diabetes
kezelésében (20 perc + 10 perc megbeszélés)
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31
33

Ft
10
38

Ezetimibe Sandoz®
10 mg tabletta, 30x

13.45

ü

* Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu
honlapon található információkat!
Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu; szakmának; gyógyszer/gyse/
gyógyfürdő; egészségügyi szakembereknek; publikus gyógyszertörzs; végleges;
Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.
** EÜ90 1/e

bruttó
támogatás
fogyasztói összege
ár (Ft)*
(Ft)*

Készítmény neve
Rosuvastatin Sandoz® 10 mg filmtabletta, 30x
Rosuvastatin Sandoz® 20 mg filmtabletta, 30x
Rosuvastatin Sandoz 40 mg filmtabletta, 30x
®

A dokumentum lezárásának időpontja: 2020. szeptember 11. • RSdz2741/09.20

A CÉLRAVEZETÔ
Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció.
Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá.

Wimbledon Online terem

Rosuvastatin Sandoz®10 mg filmtabletta, 60x
Rosuvastatin Sandoz®20 mg filmtabletta, 60x

térítési díj
(Ft)*

328 Ft

1128 Ft

800 Ft

2 315 Ft

1 770 Ft

545 Ft

3 772 Ft

2 815 Ft

957 Ft

2 255 Ft 1 600 Ft

A DDH zárása (élőben a stúdióban)
Dr. Havasi Anett, Dr. Vándorfi Győző

655 Ft

4 597 Ft 3 540 Ft 1057 Ft

Rosuvastatin Sandoz® 40 mg filmtabletta, 60x 7 298 Ft 5 630 Ft 1668 Ft

* A 2020. október 1-től érvényes árak alapján.
Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.
hu honlapon található információkat! Elérési útvonal: http://
www.neak.gov.hu; szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő;
egészségügyi szakembereknek; publikus gyógyszertörzs;
végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét
megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.
gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon.
Elérési útvonal: www.ogyei.gov.
hu; Adatbázisok, nyilvántartások;
Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve: Rosuvastatin Sandoz
10 mg filmtabletta 30x, 60x;
20 mg filmtabletta 30x,
60x; 40 mg filmtabletta
30x, 60x, a Keresés
ikon
indítása; ;
vagy Alkalmazási
előírás hiperlink.

EZETIMIBE SANDOZ
®

ezetimib

10 mg tabletta · 30x

Sandoz Hungária Kft. • 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Tel.: 430-2890 • Fax: 430-2899 • www.sandoz.hu
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Általános információk
Regisztráció

Pannon Diabetes Díj

Regisztrációs díj: 24 000 Ft. Az ár tartalmazza az ÁFA összegét. A regisztrációs iroda telefonszáma: (30) 969-1077, e-mail: ddhszallas@diabet.hu, Pipis Rudolf vezető ügyintéző.

Az Alapítvány a Cukorbetegekért és a Veszprém Megyei Diabetes Egyesület az I. Dunántúli Diabetes Hétvége (DDH) megrendezésének 20. évfordulójára, 1991-ben Pannon Diabetes Díjat alapított. A díjat egy, a cukorbetegek ellátásban kimagasló szakmai és emberi teljesítményt nyújtó, a Dunántúlon dolgozó orvosnak és egy nővérnek
vagy dietetikusnak ítélik oda az alapítók.
Az alapítók a díj alapításával nagyrabecsülésüket kívánják kifejezni a cukorbetegek
közvetlen ellátásában Dunántúlon dolgozó orvos, nővér vagy dietetikus kollégáknak.
Szeretnének hozzájárulni az orvoslás megbecsülésének helyreállításához. A díjra javaslatot adhatnak kellő indoklás kíséretében egészségügyi dolgozók, azok közösségei, betegek, betegszervezetek, egészségügyi és nem egészségügyi intézmények és
magánszemélyek.
A javaslatokat a Pannon Diabetes Díj Bizottság (a DDH szervező- és programbizottsága
és az eddigi díjazottak) már elbírálta. Az alapítók a javaslatot nem fogják felülbírálni.
A díj átadására a XXIV. Dunántúli Diabetes Hétvégén és Nővér Akadémián, 2021. május 29-én, a Virtuális Tihanyban, a hivatalos program után (18.30-kor), a virtuális
Wimbledon teremben – kivételesen – személyes részvétellel kerül sor.

Pontszerzés
A rendezvény háziorvos, belgyógyász, gyermekgyógyász, endokrinológus, kardiológus, nefrológus, neurológus, szemész, sebész, érsebész, szülész-nőgyógyász, urológus, aneszteziológus és intenzív terápiás, oxiológus, reumatológus és rehabilitációs
szakorvosok, gyógyszerészek, védőnők és szakdolgozók számára hivatalos, pontszerző továbbképző oktatási program.
Orvosoknak 18 pontot, szakdolgozók, dietetikusok és védőnők számára 20 pontot
kapott a rendezvény.
Szakdolgozók, dietetikusok, védőnők a Nővér Akadémia lezártával tesztet írhatnak,
amely nélkül a fenti pontszám nem adható ki.
Előadások
A plenáris ülések, a DDH Műhely I. és a kerekasztal-megbeszélések helyszíne a virtuális Wimbledon terem, a DDH Műhely II. és a Nővér Akadémia előadásai a virtuális Levendula I., a DDH Műhely III. a virtuális Levendula II. teremben kerülnek megrendezésre.
Az előadások időpontját és időtartamát a részletes szakmai program tartalmazza.
Az előadók külön értesítést kaptak a technikai részletekről.
Kérjük a szekciók elnökeit és az előadókat, hogy a rendelkezésre álló időt pontosan
tartassák, illetve tartsák be.
Az előadás vége előtt 3, illetve 1 percnél gong jelzést fognak hallani. A szekció 5 percet meghaladó időtúllépése esetén a technikusok a hangot elveszik!
Társasági program
Régi támogatónk, a veszprémi Pannon Várszinház, a szakmai értékek mellé a kikapcsolódás és a szórakozás örömét kínálja a regisztrált résztvevők számára. A szakmai program után május 29-én, 19.00-től a Mici néni két élete című vígjáték, 30án, 14.00-től a Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban című komédia tekinthető meg.
Mindkét nap külön e-mailben küldjük a belépési felület linkjét és a kódot.
Idézzük fel a korábbi tihanyi esték hangulatát!

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
2020: Dr. Késmárki Nóra és Tuifel Andrea
Az első jelentkező köszöntése
Hagyományainkhoz híven, május 28-án, a szakmai program után, 18.15-kor rövid beszélgetés keretében köszöntjük a DDH-ra elsőként jelentkezőt, aki valós időben fog
bejelentkezni.
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