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Vážené kolegyne a kolegovia.

Prvý ročník konferencie „Funkčná urológia – multidiscliplinárne 
sympózium“ sa bude konať v dňoch 10. až 11. novembra 2017 
v Demänovskej doline v hoteli Chopok. V uplynulých rokoch bolo 
uskutočnených viacero podujatí, ktoré ponúkali rôzne možnosti 
vzdelávania v tejto oblasti urológie. Vytvorenie nového podujatia 
Slovenskej urologickej spoločnosti však umožňuje vytvoriť jed-
notnú platformu vzdelávania v oblasti funkčnej urológie. Budeme 
sa snažiť, aby toto podujatie bolo na Slovensku hlavnou odbornou 
platformou pre postgraduálne vzdelávanie v oblasti funkčnej uro-
lógie. Na rozdiel od minulosti je sympózium otvorené pre všetky 
farmaceutické spoločnosti, ktoré prejavia záujem podporiť túto vý-
nimočnú formu prezentácie funkčnej urológie. Veríme, že sa ten-
to nový odborný projekt Slovenskej urologickej spoločnosti stane 
podujatím, ktorého sa zúčastní čo najviac odborníkov z urológie, 
gynekológie, neurológie, pediatrie, rehabilitácie, internej medicíny, 
geriatrie a ďalších príbuzných odborov, ktoré sa stretávajú pri lieč-
be rôznych ochorení dolných močových ciest.
Odborný program bude tento rok zameraný na problematiku muž-
ských symptómov dolných močových ciest a benígnu hyperpláziu 
prostaty. Program budú tvoriť významní domáci i zahraniční uroló-
govia tak, aby bol pre účastníkov atraktívny.
Tešíme sa na Vašu účasť a podporu, ktorá bude dôležitá pre prí-
pravu ďalších ročníkov sympózia pod záštitou Slovenskej urolo-
gickej spoločnosti.

Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti.

príhovor
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Piatok 10.11.2017

16.00 – 18.00 registrácia

20.00 diskusný večer

Sobota 11.11.2017

Mužské symptómy dolných močových ciest (mLUtS) 
a benígna hyperplázia prostaty (bPH)

09.00 – 09.10 zahájenie konferencie

09.10 – 10.20 diagnoStika a etioPatogenéza  
  mLUtS a bPH
  Moderátor: doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

1. etiopatogenéza mLUtS a bPH
 Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. (Bratislava) 20´

2. bPH: diagnostické postupy vo  vzťahu  
 k terapeutickému manažmentu
 doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD. (Prešov) 20´

3. Urodynamické vyšetrenia mLUtS a bPH
 prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. (Martin) 20´

10.20 – 10.30 Prestávka

10.30 – 12.20 MedikaMentózna Liečba mLUtS a bPH
  Moderátor: doc. MUDr. Jan Krhút, PhD.

4. Medikamentózna liečba alfablokátormi a inhibítormi  
 5-alfa reduktázy
 MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD. (Košice) 20´

5. Mirabegron v léčbě mLUtS
 doc. MUDr. Jan Krhút, PhD. (Ostrava) 20´

6. Medikamentózna liečba noktúrie
 prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD. (Košice) 20´
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7. mLUtS stále živé téma
 prim. MUDr. Aleš Vidlář, PhD., FEBU (Olomouc) 20´

8. nežiaduce účinky medikamentóznej liečby mLUtS  
 v starnúcej populácii
 prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. (Martin) 20´

12.20 – 12.30 Prestávka

12.30 – 14.00 CHirUrgiCká Liečba mLUtS a bPH  
  Moderátor: prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

9. Chirurgická liečba mLUtS a bPH
 MUDr. Roman Tomaškin, PhD. (Martin) 20´

10. Minimálne invazívna liečba bPH
 prof. MUDr. Peter Zvara, PhD. (Odense) 20´

11. Minimálne invazívna liečba mLUtS  
 onabotulinumtoxinom a
 MUDr. Martin Romančík, PhD. (Bratislava) 20´

12. neuromodulačná liečba mLUtS pomocou interstim ii
 prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. (Martin) 20´

14.00 – 14.10 záver konferencie

PotVrdenie o účaSti

Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po skončení prednášok.

Pasívna účasť:
11. 11. 2017 4 kredity

aktívna účasť:
zahraničný autor prednášky 15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja) 10 kreditov
domáci autor prednášky 10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja) 5 kreditov
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PoPLatky

registračný poplatok: 50 €

iné PoPLatky

diskusný večer 10. 11. 2017: 15 €
obed 11. 11. 2017: 10 €

rezidenti

SLoVenSká UroLogiCká SPoLočnoSŤ hradí v plnej výške 
registračný poplatok, stravu a ubytovanie lekárom v programe 
rezident. V prihláške je potrebné vyznačiť požadované údaje. 
Podmienkou je ubytovanie v dvojlôžkovej izbe so spolubývajú-
cim. Ubytovanie je potrebné rezervovať podľa predchádzajúcich 
pokynov. 

Za týchto podmienok sa na Vás bude vzťahovať nepeňažné pl-
nenie za stravu a ubytovanie. Informácia o výške nepeňažného 
plnenia Vám bude zaslaná poštou.

UbytoVanie

Hotel Chopok
Demänovská Dolina 20
Liptovský Mikuláš

UbytoVanie zabezPečUJe

Mgr. Silvia Šurinová – a-medi management, s. r. o.
surinova.silvia@amedi.sk, 0904 948 664
Ubytovanie je potrebné rezervovať mailom na 
surinova.silvia@amedi.sk
Prosím čakajte na potvrdenie rezervácie.
Rezerváciu Vám potvrdíme mailom.
Ubytovanie musí byť vopred uhradené bankovým prevodom
v termíne do 20. 10. 2017.

Cena UbytoVania 

Jednolôžková izba: 110 €/noc
dvojlôžková izba: 125 €/noc
*cena zahŕňa raňajky

informácie
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je ČAS mySlieť 
NA NieČO iNÉ.
•  ŠANCA pre pacientov v liečbe  

symptómov OAB po 30 rokoch1

•  Selektívny agonista  
beta 3-adrenoreceptorov2

•  Bezpečnostný profil  
porovnateľný s placebom3

Prvý ß3 agonista na liečbu 

hyperaktívneho močového 

mechúra4

Skrátená informácia o lieku
Názov lieku: Betmiga Lieková forma: Tablety s predĺženým uvoľňovaním 25 mg a 50 mg mirabegronu. Terapeutické indikácie: Symptomatická liečba urgencie, 
zvýšenej frekvencie močenia a/alebo urgentnej inkontinencie, ktoré sa môžu vyskytovať u dospelých pacientov so syndrómom hyperaktívneho močového mechúra (OAB syndróm). 
Dávkovanie a spôsob podávania: Dospelí (vrátane starších pacientov): 50 mg jedenkrát denne s jedlom alebo bez jedla.  Tableta sa má užívať jedenkrát denne, má sa 
prehltnúť vcelku a zapiť tekutinou a nemá sa hrýzť, deliť alebo drviť. Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť mirabegronu u detí do 18 rokov nebola doteraz stanovená. 
Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, závažná nekontrolovaná hypertenzia definovaná ako systolický tlak krvi ≥ 180 mmHg a/
alebo diastolický tlak krvi ≥110 mmHg. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní Porucha funkcie obličiek: Betmiga nebola skúmaná u pacientov 
s ochorením obličiek v terminálnom štádiu (GFR < 15 ml/min/1,73 m2 alebo pacienti vyžadujúci hemodialýzu), a preto sa jej použitie u tejto skupiny pacientov neodporúča. 
U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (GFR 15 až 29 ml/min/1,73 m2) sú k dispozícii obmedzené údaje; na základe farmakokinetických štúdií sa odporúča u tejto 
skupiny pacientov znížiť dávku na 25 mg. Neodporúča sa užívať tento liek pacientom so závažnou poruchou funkcie obličiek (GFR 15 až 29 ml/min/1,73 m2) súbežne so silnými inhibítormi CYP3A. Porucha funkcie pečene: Betmiga nebola skúmaná u pacientov so závažnou poruchou 
funkcie pečene (Childova-Pughova trieda C), a preto sa jej použitie u tejto skupiny pacientov neodporúča. Neodporúča sa užívať tento liek pacientom so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Childova-Pughova trieda B) súbežne so silnými inhibítormi CYP3A. Hypertenzia: Mira-
begron môže zvýšiť krvný tlak. Najmä u pacientov s hypertenziou sa má krvný tlak merať od začiatku užívania a periodicky počas liečby mirabegronom Údaje sú obmedzené u pacientov s hypertenziou 2. stupňa (systolický tlak krvi ≥ 160 mmHg a/alebo diastolický tlak krvi 
≥100 mmHg). Pacienti s vrodeným alebo získaným predĺžením QT: V klinických skúšaniach Betmiga v terapeutických dávkach nepreukázala klinicky relevantné QT predĺženie. Avšak pacienti s diagnostikovaným predĺžením QT v anamnéze alebo pacienti, ktorí užívajú lieky, o ktorých 
je známe, že predlžujú QT interval neboli zahrnutí do tohto skúšania, a preto účinok mirabegronu u týchto pacientov nie je známy. Má sa postupovať s opatrnosťou, ak sa mirabegron používa u týchto pacientov. Pacienti s obštrukciou výtoku z močového mechúra a pacienti, ktorí 
užívajú antimuskarínové lieky na liečbu OAB: Po uvedení lieku na trh boli u pacientov s obštrukciou výtoku z močového mechúra (bladder outlet obstruction, BOO) a pacientov užívajúcich antimuskarínové lieky na liečbu OAB hlásené prípady retencie moču v prípade pacientov uží-
vajúcich mirabegron. Kontrolované klinické skúšanie u pacientov s BOO nepreukázalo zvýšenie retencie moču u pacientov liečených Betmigou, napriek tomu sa má u pacientov s klinicky významným BOO Betmiga používať s opatrnosťou. Betmiga sa má takisto používať s opatrnosťou 
u pacientov užívajúcich antimuskarínové lieka na liečbu OAB. Liekové a iné interakcie: Účinok súčasne podávaných liekov na farmakokinetiku mirabegronu a účinok mirabegronu na farmakokinetiku iných liekov bol skúmaný v štúdiách s jednorazovou dávkou a opakovanými 
dávkami. Väčšina liekových interakcií bola skúmaná pri použití dávky 100 mg mirabegronu podávaného vo forme tablety so systémom kontrolovanej absorpcie po perorálnom podaní „OCAS“. Nepredpokladajú sa klinicky relevantné liekové interakcie medzi mirabegronom a liekmi, ktoré 
inhibujú, indukujú alebo sú substrátmi jedného z izoenzýmov cytochrómu (CYP) alebo sú transportérmi, s výnimkou inhibičného účinku mirabegronu na metabolizmus substrátov CYP2D6. Látky, ktoré sú induktormi CYP3A alebo P-gp, znižujú plazmatickú koncentráciu mirabegronu. 
Pri podávaní spolu s terapeutickými dávkami rifampicínu alebo inými induktormi CYP3A alebo P-gp nie je potrebná žiadna úprava dávky mirabegronu. Pri kombinácii Betmigy s citlivými P-gp substrátmi, napr. dabigatran, je potrebné vziať do úvahy potenciál pre inhibíciu P-gp mira-
begronom. Zvýšenie expozície mirabegronu v dôsledku liekových interakcií môže byť spojené so zvýšením tepovej frekvencie. Fertilita, gravidita a laktácia: Neodporúča sa užívať počas gravidity a u žien vo fertilnom veku nepoužívajúcich antikoncepciu. Nemá sa užívať 
počas laktácie. Vplyv mirabegronu na fertilitu ľudí nebol stanovený. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Betmiga nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nežiaduce účinky: Súhrn 
bezpečnostného profilu: Bezpečnosť Betmigy bola hodnotená u 8433 pacientov s OAB, z ktorých 5648 dostalo najmenej jednu dávku mirabegronu v klinickom skúšaní fázy 2 alebo 3 a 622 pacientov dostávalo Betmigu najmenej 1 rok (365 dní). V troch 12-týždňových dvojito-zasle-
pených, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach fázy 3 dokončilo liečbu Betmigou 88 % pacientov a 4 % pacientov ju prerušili kvôli nežiaducim účinkom. Väčšina nežiaducich reakcií bola mierna až stredne závažná. Ako časté nežiaduce reakcie hlásené u pacientov liečených 
Betmigou v dávke 50 mg počas troch 12-týždňových dvojito-zaslepených, placebom kontrolovaných klinických skúšaní fázy 3 sú tachykardia a infekcie močových ciest. U pacientov, ktorí užívali Betmigu v dávke 50 mg, bola frekvencia tachykardie 1,2 %. Tachykardia viedla k preru-
šeniu liečby u 0,1 % pacientov užívajúcich Betmigu v dávke 50 mg. Frekvencia infekcií močových ciest bola 2,9 % u pacientov, ktorí užívali Betmigu v dávke 50 mg. Infekcie močových ciest neviedli k prerušeniu liečby u žiadneho pacienta, ktorý užíval Betmigu v dávke 50 mg. 
Závažné nežiaduce reakcie zahŕňali fibrilácie predsiení (0,2 %). Nežiaduce reakcie pozorované počas jednoročnej (dlhodobej) aktívne kontrolovanej štúdie (muskarínový antagonista) boli podobné svojím charakterom a závažnosťou tým, ktoré boli pozorované v troch 12-týždňových 
dvojito-zaslepených, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach fázy 3. Frekvencia výskytu nežiaducich reakcií je definovaná nasledovne: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé 
(<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). V rámci každej triedy frekvencie sú nežiaduce reakcie uvádzané v poradí klesajúcej závažnosti. Infekcie a nákazy: časté: infekcia močových ciest; menej časté: vaginálna infekcia, cystitída. Psychické poruchy: neznáme (z dostupných údajov): 
 insomnia*. Poruchy nervového systému: časté: bolesť hlavy*, závrat*. Poruchy oka: zriedkavé: edém viečok. Poruchy srdca a srdcovej činnosti: časté: tachykardia; menej časté: palpitácie, atriálna fibrilácia. Poruchy ciev: veľmi zriedkavé: hypertenzná kríza*. Poruchy gastrointestinálneho traktu: 
časté: nauzea*, konstipácia*, hnačka*; menej časté: dyspepsia gastritída; zriedkavé: edém pier. Poruchy kože a podkožného tkaniva: menej časté: urtikária exantém, makulózny exantém, papulózny exantém, pruritus; zriedkavé: leukocytoklastická vaskulitída, purpura, angioedém*. Poruchy 
kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: menej časté: opuch kĺbov. Poruchy obličiek a močových ciest: Zriedkavé: Retencia moču* Poruchy reprodukčného systému a prsníkov: menej časté: vulvovaginálny pruritus. Laboratórne a funkčné vyšetrenia: menej časté: zvýšený krvný tlak, 
zvýšené GGT, zvýšené AST, zvýšené ALT. (* boli pozorované po uvedení lieku na trh). Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie: Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych 
pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia – Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, 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. Čas použiteľnosti: 3 roky, po otvorení fľaštičky 6 mesiacov. Zaradenie lieku podľa spôsobu výdaja: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Držiteľ rozhodnutia 
o registrácii a výrobca: Astellas Pharma Europe B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden , Holandsko. Registračné čísla: EU/1/12/809/001, EU/1/12/809/018. Dátum revízie textu: 09/2017. Pred predpísaním si prečítajte Súhrn charakteristických vlastností lieku: 
www.sukl.sk
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Ďalšie informácie môžete získať na požiadanie:

Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka, Galvániho 15/C, 821 04 Bratislava, www.astellas.sk
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