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Platy porastú vo
všetkých nemocniciach,
zdravotníci nie sú
stále spokojní

3

V rozpočte na budúci
rok potrebné peniaze
na zvýšené mzdy
v rezorte nie sú

7

Prezident chce
poriadok

Aj by to bola dobrá správa,
keby nebola len na dva
mesiace. Zvýšenie percenta
platieb za poistencov štátu
vyrazila dych. Také číslo tu
ešte nikdy nebolo. Percento
vo výške 5,85 je snom každého ministra zdravotníctva,
keďže sa pretaví do sumy
86 miliónov eur. Čaro tejto
správy kazí len jedna vec. To
slovo na konci. Dokedy?
Katarína Lovasová
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Exkluzívny prehľad:
Spoznajte špičku
našej medicíny

Angiológia, Cievna chirurgia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
Genetika, Hepatológia, Onkogynekológia, Paliatívna medicína a LDCH,
Radiačná onkológia, Traumatológia, Urgentná medicína, Všeobecné lekárstvo
pre deti a dorast

33 LEKÁROV
z 11 špecializácií
vybrali odborníci!

Zubné lekárstvo
Riziká pri odstraòovaní
dolných osmièiek

Ako ïalej v prevencii
zubného kazu?

Dentálna
implantológia
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RIADITEĽ PINELOVEJ NEMOCNICE V PEZINKU:

Psychiatria u nás
má dobré meno

V

Dokedy?

č. 33

Súčasťou vydania sú odborné prílohy

Vzťah ľudí k psychiatrii sa
za posledné dve desaťročia
výrazne zmenil, hovorí
riaditeľ Psychiatrickej
nemocnice Philippa Pinela
MUDr. Pavel Černák, PhD.

Ambulantné poplatky má vyriešiť ústavný súd
marci vrátil prezident
Andrej Kiska poslancom
novelu zákona 577/2004
o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá určila, za čo pacienti nesmú platiť v ambulanciách. Najväčšiu pozornosť vzbudil zákaz poplatkov za prednostné vyšetrenie.
Vládni poslanci prezidentovo
veto prehlasovali a A. Kiska
sa teraz snaží o zmenu cez
Ústavný súd SR, na ktorý sa
obrátil s podnetom.
Navrhol súdu, aby zrušil napadnuté ustanovenia, týkajúce
sa poplatkov pacientov v ambulanciách pre neústavnosť
a podal návrh na pozastavenie účinnosti, kým nerozhodne vo veci. Minister zdravotníctva Viliam Čislák považuje podnet prezidenta SR za zlý
krok, ktorý ide proti pacientom. Ako zdôraznil, schválený a v praxi využívaný zákon
je zreteľne formulovaný.
„Poslancov aj ministerstvo
zdravotníctva som upozornil,
že zákon je nejednoznačný, zle
pripravený a že mu nepredchádzala žiadna analýza vyberania úhrad od pacientov. A podobne ako niektorí experti či
zástupcovia lekárskych organizácii som poukázal na rizi-

24. september 2015

Zmenil sa psychiatrický pacient za
posledné roky?
O prevratných zmenách sa nedá hovoriť. Oproti minulosti sa
však zmenila štruktúra pacientov, postavenie psychicky chorého v spoločnosti, ale aj informovanosť a očakávania pacientov a ich príbuzných. Nástupom
antipsychotík 2. generácie sa
zlepšila kvalita života pacientov
so schizofréniou a aj obraz akútnych psychiatrických oddelení.
Účinnosť a efektívnosť psychiatrickej liečby je dnes pomerne vysoká. Podstatne viac ľudí sa lie-

či v ambulanciách psychiatrov.
Hovorí to o dôvere v našu psychiatriu. Vidíme to na číslach
z údajov Národného ústavu
zdravotníckych informácií, ale i
nepriamo zo štatistiky suicidality, ktorá je prekvapujúco v priemere ročne o pätinu nižšia ako
za starého režimu, hoci problémov majú ľudia v reálnom živote viac. Významný posun nastal
aj v ochote spolupracovať so psychiatrami: v súčasnosti nás ľudia
podstatne viac spontánne vyhľadávajú a nehanbia sa, že sú v našej starostlivosti. Určite k tomu
pomáhajú aj destigmatizačné
kampane a edukácia verejnosti. Nedávno som počul v rozhlase anketu, v ktorej sa ľudí na ulici
pýtali, ak by mali psychické ťažkosti, či by išli za liečiteľom alebo za odborníkom.
Pokračovanie na strane 4

Lymfóm

Diagnostika trvá
aj viac ako rok

P
ÚSTAVNÝ SÚD
Prezident v Košiciach
oznámil, že podáva
podanie na Ústavný
súd SR.

ko, že takýto zákon narobí viac
škody ako osohu,“ povedal prezident. Zákon podľa neho ľudí
pred poplatkami neochránil
a spôsobil novú vlnu úhrad.
Pokračovanie na strane 2

Foto: František Iván

acienti s lymfómom si často vypočujú zlú diagnózu. Odhalil to vlaňajší pacientsky prieskum Lymphoma
Coalition (LC), ktorej členom
je aj Slovensko. Na zlý prístup
k diagnostike a k liečbe sa sťažovalo až 60 percent z 3 500 opýtaných. Prieskum tiež ukázal, že
správnu diagnostiku si pri prvotných prejavoch lymfómu vypočula ani nie pätina chorých.

Presnú diagnostiku ochorenia počas prvých štyroch týždňov počiatočných príznakov
uviedla iba tretina respondentov. Podľa LC tento nelichotivý výsledok môže byť aj dôsledkom nízkeho povedomia
o lymfóme medzi zdravotníkmi. Najlepšie v hodnotení znalostí dopadli japonskí lekári,
najhoršie britskí.
Pokračovanie na strane 5

Odborný týždenník s komplexnými
informáciami určenými pre profesie
v zdravotníctve, sociálnych
službách a vo farmácii.

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,
aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania,
Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail:
neziaduce.ucinky@sukl.sk.
XGEVA 120 mg injekčný roztok.
Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 120 mg denosumabu v 1,7 ml roztoku (70 mg/ml). Pomocné látky: kyselina octová (ľadová), hydroxid sodný (na
úpravu pH), sorbitol (E420), voda na injekciu. Indikácie*: Prevencia príhod súvisiacich so skeletom (patologická fraktúra, ožarovanie kosti, kompresia miechy
alebo chirurgický zákrok na kosti) u dospelých s kostnými metastázami zo solídnych tumorov. Liečba dospelých a dospievajúcich s vyvinutým skeletom
s obrovskobunkovým kostným nádorom, ktorý je neresekovateľný alebo kde chirurgická resekcia bude mať pravdepodobne za následok závažnú morbiditu.
Dávkovanie a spôsob podávania*: Všetci pacienti musia užívať minimálne 500 mg vápnika a 400 IU vitamínu D denne, pokiaľ nie je prítomná hyperkalciémia.
Kostné metastázy zo solídnych tumorov: Odporúčaná dávka XGEVY na prevenciu príhod súvisiacich so skeletom je 120 mg podávaná vo forme jednorazovej
subkutánnej injekcie jedenkrát každé 4 týždne do stehna, brucha alebo nadlaktia. Obrovskobunkový kostný nádor (Giant cell tumour of bone, GCTB):
Odporúčaná dávka XGEVY na liečbu obrovskobunkového kostného nádoru je 120 mg podávaná vo forme jednorazovej subkutánnej injekcie jedenkrát každé
4 týždne do stehna, brucha alebo nadlaktia, pričom ďalšie 120 mg dávky sa podávajú v 8. deň a 15. deň liečby. Pacienti, v štúdii fázy II, ktorí podstúpili
kompletnú resekciu GCTB, boli v súlade s protokolom štúdie liečení ešte ďalších 6 mesiacov po zákroku. Pacientov s GCTB treba v pravidelných intervaloch
vyšetriť, či majú aj naďalej prospech z liečby. U pacientov, ktorých ochorenie je kontrolované XGEVOU, sa nehodnotil vplyv prerušenia alebo ukončenia
liečby, obmedzené množstvo údajov u týchto pacientov však nenaznačuje výskyt „rebound“ fenoménu po ukončení liečby. Pacienti s poruchou funkcie
obličiek: U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávky. Pacienti s poruchou funkcie pečene: Bezpečnosť a účinnosť denosumabu u pacientov s poruchou funkcie pečene sa neskúmali. Starší pacienti (vo veku ≥ 65 rokov): U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávky.
Pediatrická populácia: Liečba dospievajúcich s vyvinutým skeletom s GCTB, ktorý je neresekovateľný alebo kde chirurgická resekcia bude mať pravdepodobne
za následok závažnú morbiditu: dávkovanie je rovnaké ako u dospelých. XGEVA sa neodporúča u pediatrických pacientov (vo veku < 18 rokov) s výnimkou
dospievajúcich s vyvinutým skeletom s GCTB. Kontraindikácie: Závažná, neliečená hypokalciémia, precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní*: Suplementácia vápnikom a vitamínom D: Všetci pacienti musia užívať doplnky vápnika a vitamínu D, pokiaľ nie je prítomná hyperkalciémia. Hypokalciémia: Pred začiatkom liečby XGEVOU sa musí prítomná hypokalciémia upraviť. Hypokalciémia
sa môže vyskytnúť kedykoľvek počas liečby XGEVOU. Hladina vápnika sa má monitorovať (i) pred úvodnou dávkou XGEVY, (ii) v priebehu dvoch týždňov po
úvodnej dávke, (iii) pri podozrení na výskyt príznakov hypokalciémie. Ďalšie sledovanie hladiny vápnika sa má zvážiť počas liečby u pacientov s rizikovými
faktormi pre hypokalciémiu, alebo ak nie je uvedené inak, na základe klinického stavu pacienta. Pacientom treba odporučiť, aby hlásili príznaky naznačujúce
hypokalciémiu. Ak sa počas liečby XGEVOU vyskytne hypokalciémia, môže byť potrebné ďalšie doplnenie vápnika a ďalšie monitorovanie. Po uvedení lieku
na trh sa zaznamenala závažná symptomatická hypokalciémia (vrátane fatálnych prípadov), pričom väčšina prípadov sa vyskytovala počas prvých týždňov
po začatí liečby, môžu sa však vyskytnúť aj neskôr. Porucha funkcie obličiek: Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min)
alebo pacienti na dialýze sú vystavení vyššiemu riziku rozvoja hypokalciémie. Osteonekróza čeľuste: U pacientov liečených XGEVOU sa často vyskytla osteonekróza čeľuste (Osteonecrosis of the jaw, ONJ). V klinických skúšaniach bol výskyt ONJ vyšší pri dlhšie trvajúcej expozícii. ONJ bola taktiež diagnostikovaná po liečbe XGEVOU, pričom väčšina prípadov sa vyskytovala v priebehu 5 mesiacov po poslednej dávke. Pred liečbou XGEVOU sa odporúča
stomatologické vyšetrenie s primeranou preventívnou stomatologickou starostlivosťou. XGEVA sa nemá začať podávať pacientom s aktívnym ochorením
zubov alebo čeľuste, ktoré si vyžaduje chirurgický zákrok ani u pacientov, ktorí sa ešte nezotavili po chirurgickom zákroku v ústach. Všetkým pacientom
treba odporučiť, aby dodržiavali správnu ústnu hygienu, pravidelne chodili na stomatologické prehliadky a okamžite hlásili výskyt všetkých perorálnych
symptómov počas liečby XGEVOU, ako je pohyblivosť zubov, bolesť alebo opuch. Ak je to možné, počas liečby sa majú pacienti vyhýbať invazívnym stomatologickým zákrokom. U pacientov, u ktorých sa počas liečby XGEVOU vyvinula ONJ, môže stomatologický chirurgický zákrok zhoršiť ochorenie. Ak je to
možné, je potrebné zvážiť dočasné prerušenie liečby až do ústupu ochorenia a zmiernenia prispievajúcich rizikových faktorov. Atypické fraktúry femuru:
U pacientov liečených XGEVOU sa zaznamenali atypické fraktúry femuru. Atypické fraktúry femuru sa môžu vyskytnúť v subtrochanterickej a diafyzálnej
oblasti femuru pri malej traume alebo bez traumy. Tieto udalosti sú charakteristické špecifickými röntgenovými nálezmi. Atypické fraktúry femuru sa zaznamenali aj u pacientov s niektorými súbežnými ochoreniami (napr. nedostatok vitamínu D, reumatoidná artritída, hypofosfatázia) a u tých, ktorí používajú
niektoré lieky (napr. bisfosfonáty, glukokortikoidy, inhibítory protónovej pumpy). Tieto udalosti sa vyskytovali aj bez antiresorpčnej liečby. Podobné fraktúry
zaznamenané v súvislosti s bisfosfonátmi sú často bilaterálne; preto je potrebné u pacientov liečených denosumabom s fraktúrou femuru vyšetriť kontralaterálny femur. U pacientov s podozrením na atypickú fraktúru femuru sa má vysadenie liečby XGEVOU zvážiť na základe individuálneho hodnotenia
prínosu a rizika pre pacienta. Počas liečby XGEVOU sa odporúča pacientom, aby hlásili nové alebo nezvyčajné bolesti stehna, bedra alebo slabín. Pacienti
s uvedenými príznakmi sa majú vyšetriť na prítomnosť inkompletnej fraktúry femuru. Pacienti liečení XGEVOU sa nemajú súčasne liečiť inými liekmi obsahujúcimi denosumab (na indikáciu osteoporóza). Pacienti liečení XGEVOU sa nemajú súčasne liečiť bisfosfonátmi. Pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami intolerancie fruktózy nemajú používať XGEVU. Malignita v prípade GCTB alebo progresia do metastatického ochorenia sú zriedkavou udalosťou
a známym rizikom u pacientov s GCTB. U pacientov sa majú sledovať rádiologické prejavy malignity, nová rádiolucencia alebo osteolýza. Dostupné klinické
údaje nenaznačujú zvýšené riziko malignity u pacientov s GCTB liečených XGEVOU. Liekové a iné interakcie: Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.
Súbežná chemoterapia a/alebo hormonálna liečba alebo predchádzajúca expozícia intravenóznym bisfosfonátom nevyvolala žiadne klinicky významné
zmeny v minimálnej sérovej koncentrácii a farmakodynamike denosumabu (močový N-telopeptid korigovaný podľa kreatinínu, uNTx/Cr). Fertilita, gravidita
a laktácia*: Gravidita: Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití XGEVY u gravidných žien. XGEVA sa neodporúča používať u gravidných žien a u žien vo
fertilnom veku nepoužívajúcich vysoko účinnú antikoncepciu. Ženám treba odporučiť, aby neotehotneli počas liečby a počas najmenej 5 mesiacov po liečbe
XGEVOU. Všetky účinky XGEVY sú pravdepodobne väčšie v priebehu druhého a tretieho trimestra gravidity, pretože monoklonálne protilátky sú transportované
cez placentu lineárne s vývojom gravidity, pričom najväčšie množstvo je transportované v priebehu tretieho trimestra. Laktácia: Nie je známe, či sa denosumab vylučuje do materského mlieka. Rozhodnutie, či prerušiť dojčenie alebo prerušiť liečbu XGEVOU, sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre
novorodenca/dojča a prínosu liečby XGEVOU pre ženu. Fertilita: Nie sú dostupné žiadne údaje o vplyve denosumabu na fertilitu u ľudí. Nežiaduce účinky*:
Veľmi časté: dyspnoe, hnačka, muskuloskeletálna bolesť. Časté: osteonekróza čeľuste, hyperhidróza, extrakcia zuba, hypofosfatémia, hypokalciémia. Zriedkavé: precitlivenosť na liečivo, anafylaktická reakcia, atypické fraktúry femuru. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C
− 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Príliš netraste. XGEVA sa môže uchovávať
pri izbovej teplote (do 25 °C) do 30 dní v pôvodnom obale. Po vybratí z chladničky sa musí XGEVA použiť v priebehu 30 dní. Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Amgen Europe B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, Holandsko. Registračné číslo: EU/1/11/703/001. Dátum revízie textu: september 2014. Poznámka:
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte Súhrn charakteristických vlastností
lieku, ktorý získate na adrese: Amgen Slovakia s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, www.amgen.sk; tel.: +421 33 321 13 22, fax: +421 33 321 13 60.
* Všimnite si, prosím, zmenu(y) v Súhrne charakteristických vlastností lieku.
Literatúra: 1. Lipton A, et al. Eur J Cancer. 2012;48:3082–3092.
*XGEVA významne predlžovala medián času do prvej príhody súvisiacej so skeletom (SRE) o 8,21 mesiaca a redukovala riziko vzniku prvej SRE o 17 % (HR, 0,83
[95 % CI, 0,76 − 0,90]; p < 0.001), oproti kyseline zoledrónovej.
Údaje z integrovanej analýzy štúdií fázy 3 kde boli zahrnutí pacienti karcinómom prsníka, karcinómom prostaty, inými solídnymi nádormi alebo mnohopočetným
myelómom.1
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www.amgen.sk

Vydavateľstvo MAFRA Slovakia vydáva aj
tieto odborné medicínske prílohy a tituly:
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XGEVA® LEPŠIA PREVENCIA
KOSTNÝCH KOMPLIKÁCIÍ
PRE VAŠICH PACIENTOV
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Týždenník Zdravotnícke noviny – formáty v mm a ceny farebnej inzercie CMYK v € bez DPH
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133x100
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podval

Tit. strana

Tit. strana

Tit. strana

2 900 €

2 080 €

1 400 €

1 150 €

720 €

530 €

530 €

1 100 €

2 750 €

500 €

270x52

270x28

270x135

41x85

 Formáty inzercie sú uvádzané v čistom rozmere.

Požadované umiestnenie inzerátu
Titulná strana, zadná strana (1/1)
Tretia strana (1/1)

Riadková inzercia
+ 50 %
+ 25 %

Cena za mm/stl

2,50 €

Iné formy inzercie
Stornovacie poplatky pre inzerciu
do 14 dní pred zverejnením
do 10 dní pred zverejnením

50 %
100 %

Stornovacie poplatky pre prebal
do 30 dní pred zverejnením
do 21 dní pred zverejnením

w w w.mafraslovakia. sk

Logo na titulnej strane
Product placement
Reklamný prebal
Vkladaná inzercia

500 €
250 €
2 590 € + výrobné náklady
1 395 €

Elektronické podklady
50 %
100 %

PDF kompatibilné s PDF 1.4, distilované s nastavením Job Options:
Press Optimized, bitmapové obrázky musia mať rozlíšenie 300 DPI
a farebný režim CMYK.
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