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ORGANIZÁTOR PODUJATIA: 

 Slovenská kardiologická spoločnosť
 Pracovná skupina (PS) Sestier pracujúcich v kardiológii

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

 Mgr. Margita Mikátová
 PhDr. Monika Labudová, PhD.
 PhDr. Gabriela Šuttová
 Eva Kniežová
 Mgr. Miriam Faráriková
 Mgr. Jana Chrenková Agentúra Tajpan

TÉMY KONFERENCIE:

 - Prevencia, diagnostika, liečba a rehabilitácia kardiovaskulárnych ochorení
 - Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s ochoreniami srdca 
  a ciev
 - Sestry v dnešnom ošetrovateľstve.

ODBORNÝ PROGRAM:

 piatok 14. 04. 2023 13 : 00 – 18 : 00
 sobota 15. 04. 2023 08 : 00 – 14 : 30

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV:

 piatok 14. 04. 2023 11 : 00 – 18 : 00
 sobota 15. 04. 2023 07 : 30 – 11 : 00

ÚČASTNÍCKE POPLATKY: na mieste

 Člen SKS, SKS a PA 30 €
 Nečlen SKS, SKS a PA 40 €
 Registrácia na jeden deň 20 €

 Aktívny účastníci - prví autori zdarma
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13:00   Otvorenie konferencie

13:05 – 14:15 BLOK 1
   Predsedníctvo: M.Faráriková, K.Kubová
 
   Distálny radiálny katetrizačný prístup .........................................10 min
   D. Orságová (Košice)

   Komplikace invazivních vstupů u pacientů
   s plicní artriální hypertenzi (PAH) ....................................................10 min
   K. Kubová, Š. Dvořáková, M. Douglas (Olomouc)

   Percepcia kvality života pacientov v produktívnom veku
   po implantácii ICD ....................................................................................10 min
   S. Palenčárová, E. Lengyelová (Košice)

   Naša skúsenosť s mechanickým podporným
   systémom PULSECATH  ..........................................................................10 min
   M. Ružičková (Bratislava)

   Akútne implantačné výkony na hybridnej operačnej sále
   počas pandémie COVID  ........................................................................10 min
   S. Zenovitzová, Z. Kollárová, A. Gedeonová, B. Tóthová,
   A. Sudzinová, E. Komanová, M. Kerekanič (Košice )

   Manažment krvácania počas kardiochirurgického
   výkonu  ..........................................................................................................10 min
   D. Mikušíncová, V. Kubeková (Banská Bystrica)

   Diskusia  ........................................................................................................10 min

14:15 – 14:25 Prestávka

14:25 – 15:20 BLOK 2
   Predsedníctvo: Š.Kuchtová, G.Šuttová

   Edukácia pacienta s chronickým srdcovým zlyhávaním
   - pilotný projekt  ......................................................................................... 5 min
   G. Šuttová (Bratislava)

   Je srdcové zlyhávanie len dlhodobý proces?  .............................10 min
   T. Ferenčíková (Banská Bystrica)

   Specifika paliativní péče u nemocných
   s chronickým srdečním selháním  ....................................................10 min
   Š. Kuchtová, E. Lněničková (Praha)

   Pacient s dilatačnou kardiomyopatiou, v.s.
   ako možná súčasť DEE 38 - kazuistika  .........................................10 min
   Z. Gažiková (Košice)

   Chronické srdcové zlyhávanie
   a rezistencia na diuretiká  ...................................................................10 min
   G. Šuttová (Bratislava) 
   Prednáška podporená spoločnosťou Novartis

   Diskusia  ........................................................................................................10 min

15:20 – 15:40 Prestávka
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15:40 – 16:40 BLOK 3
   Predsedníctvo: J.Callerová, M.Mikátová

   Jak si poradit s dušností v přednemocniční
   neodkladné péči  ......................................................................................10 min
   J. Callerová (ZZS Středočeského kraje)

   Sekundárna prevencia akútneho
   koronárneho syndrómu  .......................................................................10 min
   M. Mikátová (Bratislava) 
   Prednáška podporená spoločnosťou Novartis

   Manažment pacienta s biologickou
   hypolipidemickou liečbou  ...................................................................10 min
   J. Jarjabková (Ľubochňa)
   Prednáška podporená spoločnosťou Amgen Slovakia s.r.o.

   Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s poinfarktovým
   defektom komorového septa. - kazuistika  ................................10 min
   J. Flochová (Banská Bystrica)

   Mentor na oddělení akutní kardiologie  ......................................10 min
   Ž. Paroulková, A. Zezulková (Olomouc)

   Diskusia  ........................................................................................................10 min

16:40 – 16:50 Prestávka

16:50 – 18:00 BLOK 4
   Predsedníctvo: M.Labudová, K.Ladecká

   Tako - Tsubo syndróm  ...........................................................................10 min
   D. Havirová, L. Paholková (Košice)

   Tŕnistá cesta pacienta k implantácii S-ICD. - kazuistika  ....10 min
   Ž. Sabolová, A. Podroužková (Bratislava)

   Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s Berlin Heart  ...10 min
   A. Slivka, L. Csere, G. Šuttová (Bratislava)

   CHSZ u pacienta s paranoidnou schizofréniou
   (zbavený svojprávnosti) - kazuistika  ............................................10 min
   Z. Štubendek, L. Vasiliaková (Košice)

   Úloha sestry v ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa
   po transplantácii srdca  ........................................................................10 min
   J. Sedliaková (Bratislava)

   Pod závojom Saudskej Arábie  ..........................................................10 min
   K. Ladecká (Banská Bystrica)

   Diskusia  ........................................................................................................10 min

18:00 – 18:15  Odovzdávanie ocenení

ODBORNÝ PROGRAM PIATOK 14. 4. 2023

6 7



7:20 – 7:50 Ranný tréning  ............................................................................................30 min 
   (tričko a legíny)

   K. Melicherčíková (Bratislava)

8:30 – 9:30 BLOK 5
   Predsedníctvo: E.Kniežová, J.Šebešová

   Čo ak srdce „beží“ príliš rýchlo? - kazuistika  ...........................10 min
   L. Miháliková (Nitra)

   Kardioneuroablácia intervenčná liečba
   neurokardiogénnych synkop z pohľadu sestry ........................10 min
   K. Richterová, M. Juhásová, Takáčová,
   Palúchová (Banská Bystrica)

   Vaskulitída a bradykardia. - kazuistika  ......................................10 min
   J. Šebešová (Nitra)

   Perkutánna rekonštrukcia trikuspidálnej chlopne  ...............10 min
   B. Szabolcs (Bratislava)

   MICRA – jedinečná bezelektródová stimulácia  ........................10 min
   S. Štubňová, A. Koleničová, K. Richterová (Banská Bystrica)

   Diskusia  ........................................................................................................10 min

9:30 – 9:35 Prestávka

9:35 – 10:30 BLOK 6
   Predsedníctvo: K.Melicherčíková, M.Mikátová

   Rehabilitácia a jej význam po infarkte myokardu  .................10 min
   I. Kmecková (Košice)

   Rehabilitácia pacientov po kardiochirurgickej operácii
   na OAIM  ........................................................................................................10 min
   V. Kubacká (Banská Bystrica)

   Centrum preventívnej a športovej kardiológie
   - úloha sestry  ............................................................................................10 min
   A. Szilassyová, B. Kleinová (Košice)

   Handmade – skupinová terapia v KVR  ......................................... 15 min
   P. Mizerová, K. Melicherčíková (Bratislava)

   Diskusia  ........................................................................................................10 min

10:30 – 10:50  Prestávka

10:50 – 12:25 BLOK 7
   Predsedníctvo: Bednárová , M.Nováková

   Niekedy to môže trvať „roky“. - kazuistika  ................................20 min
   M. Nováková (Piešťany)

   Dieťa s VCC verzus život rodiny  ........................................................10 min
   J. Kľusková, Bratislava

ODBORNÝ PROGRAM SOBOTA 15. 4. 2023
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   Zmapovanie faktorov zvyšujúcich kardiovaskulárne
   riziko pacientov s koronárnym syndrómom  ..............................10 min
   G. Bálint, Z. Slezáková (Bratislava)

   Skúsenosti práce sestry v Rakúsku  ...............................................10 min
   M. Lauková (Bruck an der Leitha)

   Odporúčania k podávaniu liekov vyživovacou sondou  .......10 min
   K. Lajtmanová (Bratislava)

   Individualizácia farmakoterapie pacientov očami
   nemocničného farmaceuta ..................................................................10 min
   S. Porubcová (Bratislava)

   Diskusia  ........................................................................................................25 min

12:25 – 13:25 Prestávka / OBED

13:25 – 14:25 BLOK 8

   Workshop EKG  .......................................................................................... 60 min
   J. Papinčák (Bratislava)

14:30   Ukončenie konferencie

ODBORNÝ PROGRAM SOBOTA 15. 4. 2023 PARTNERI PODUJATIA

HLAVNÝ PARTNER

PARTNER

PODUJATIE PODPORILI

ĎAKUJEME

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH
Cardioservice, s.r.o.

VERIA s.r.o.
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 Liečba idiopatickej alebo dedičnej pľúcnej artériovej hypertenzie
 Flexibilné dávkovanie
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Skrátená informácia o lieku:
Tresuvi 2,5 mg/ml infúzny  roztok; Tresuvi 5 mg/ml infúzny roztok; Tresuvi 10 mg/ml infúzny roztok
Zloženie lieku:1ml infúzneho roztoku obsahuje 2,5 mg; 5 mg; resp. 10 mg treprostinilu vo forme treprostinilu sodného. Číry bezfarebný až svetložltý izotonický roztok bez viditeľných častíc s hodnotou 
pH medzi 6,0 a 7,2. Pomocné látky: Sodík. Terapeutické indikácie: Liečba idiopatickej alebo dedičnej pľúcnej artériovej hypertenzie (pulmonary arterial hypertension, PAH) na zlepšenie námahovej 
tolerancie a symptómov ochorenia u pacientov klasifi kovaných podľa New York Heart Association (NYHA) ako funkčná trieda III. Dávkovanie a spôsob podávania: Tresuvi sa podáva kontinuálnou 
subkutánnou alebo intravenóznou infúziou. Vzhľadom na riziká súvisiace s chronickým zavedením centrálneho venózneho katétra, vrátane závažných infekcií krvného obehu, je subkutánna infúzia 
(nezriedený roztok) preferovaným spôsobom podania a kontinuálna intravenózna infúzia sa má ponechať pre pacientov stabilizovaných na subkutánnej infúzii treprostinilu, a pre tých, ktorí prestanú 
tolerovať subkutánny spôsob podania, a u ktorých sa tieto riziká považujú za akceptovateľné. Liečbu majú začať a kontrolovať iba lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou pľúcnej hypertenzie. 
Odporúčaná začiatočná rýchlosť infúzie je 1,25 ng/kg/min. Ak sa táto začiatočná dávka zle znáša, rýchlosť infúzie sa má znížiť na 0,625 ng/kg/min. Rýchlosť infúzie sa má zvyšovať pod lekárskym 
dohľadom o prídavok 1,25 ng/kg/min. týždenne počas prvých štyroch týždňov liečby a potom o 2,5 ng/kg/min. týždenne. Dávka sa má upraviť individuálne a pod lekárskym dohľadom, aby sa 
dosiahla udržiavacia dávka, pri ktorej sa symptómy zlepšia a ktorú pacient znáša. Pediatrická populácia: U pacientov mladších ako 18 rokov je len málo údajov. Dostupné klinické štúdie nezistili, či 
možno účinnosť a bezpečnosť odporúčanej dávkovacej schémy pre dospelých extrapolovať na deti a dospievajúcich. Rizikové populácie: Opatrnosť sa odporúča pri liečbe pacientov s poruchou funkcie 
pečene kvôli riziku zvýšenia systémovej expozície, ktorá môže znížiť tolerabilitu a viesť k zvýšeniu nežiaducich účinkov závislých od dávky. Začiatočná dávka treprostinilu sa má znížiť na 0,625 ng/
kg/min. a zvyšovania prírastku dávky sa majú vykonať opatrne. U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa nevykonali žiadne klinické štúdie a nie sú stanovené žiadne liečebné odporúčania. Keďže sa 
treprostinil a jeho metabolity vylučujú prevažne močom, pri liečbe pacientov s poruchou funkcie obličiek sa odporúča opatrnosť, aby sa zabránilo škodlivým následkom spojeným s možným zvýšením 
systémovej expozície. Výber dávky u starších pacientov má byť spravidla opatrný, odrážajúci častejší výskyt zníženej funkcie pečene, obličiek alebo srdca a sprievodného ochorenia alebo inú liečbu. 
Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Pľúcna artériová hypertenzia súvisiaca s venookluzívnou chorobou. Kongestívne zlyhanie srdca v dôsledku závažnej 
ľavej ventrikulárnej dysfunkcie. Závažná porucha funkcie pečene (trieda C podľa Childa-Pugha). Aktívny gastrointestinálny vred, intrakraniálna hemorágia, poranenie alebo iný krvácavý stav. Vrodené 
alebo získané poruchy chlopní s klinicky významnými poruchami funkcie myokardu nesúvisiacimi s pľúcnou hypertenziou. Závažná koronárna choroba srdca alebo nestabilná angina; infarkt myokardu 
v priebehu posledných šiestich mesiacov; dekompenzované zlyhanie srdca, ak nie je pod starostlivým lekárskym dohľadom; závažné arytmie; cerebrovaskulárne príhody (napr. prechodný ischemický 
atak, cievna mozgová príhoda) v priebehu posledných troch mesiacov. Upozornenia a opatrenia pri používaní: Pri rozhodovaní o začatí liečby treprostinilom je potrebné zohľadniť vysokú pravdepo-
dobnosť, že kontinuálna infúzia bude musieť pokračovať dlhší čas. Preto sa má starostlivo zvážiť pacientova schopnosť akceptovať zavedený katéter a byť za katéter a infúznu súpravu zodpovedný.              
U jedincov s existujúcim nízkym systémovým artériovým tlakom môže liečba treprostinilom zvyšovať riziko systémovej hypotenzie. Liečba sa neodporúča u pacientov so systolickým artériovým tlakom 
nižším ako 85 mmHg. Počas akejkoľvek zmeny dávky sa odporúča sledovať systémový krvný tlak a srdcovú frekvenciu s pokynmi na ukončenie infúzie, ak sa vyvinú príznaky hypotenzie alebo sa zistí 
systolický krvný tlak 85 mmHg alebo nižší. Náhle vysadenie alebo náhle významné zníženia dávky treprostinilu môžu vyvolať recidívu pľúcnej artériovej hypertenzie. Ak sa u pacienta objaví počas liečby 
treprostinilom pľúcny edém, musí sa zvážiť možnosť pridruženej pulmonárnej venookluzívnej choroby. Liečba sa má ukončiť. Obézni pacienti (BMI vyšší než 30 kg/m2) vylučujú treprostinil pomalšie. 
Prínos subkutánnej liečby treprostinilom u pacientov so závažnejšou pľúcnou artériovou hypertenziou (NYHA funkčná trieda IV) nie je doposiaľ stanovený. Pomer účinnosť/bezpečnosť treprostinilu sa 
pri pľúcnej artériovej hypertenzii doposiaľ neanalyzoval v súvislosti s ľavopravým srdcovým skratom, portálnou hypertenziou alebo infekciou HIV. Opatrnosť sa odporúča v prípadoch, keď treprostinil 
môže zvyšovať riziko krvácania inhibíciou agregácie krvných doštičiek. U pacientov užívajúcich treprostinil intravenóznou infúziou sa hlásili infekcie a sepsy krvného obehu súvisiace s centrálnym 
venóznym katétrom. Zdravotnícky tím zodpovedný za liečbu musí zabezpečiť, aby bol pacient plne poučený a vedel kompetentne používať zvolenú infúznu zdravotnícku pomôcku. Liekové a iné 
interakcie: Súbežné podávanie treprostinilu s diuretikami, antihypertenzívami alebo inými vazodilatanciami zvyšuje riziko systémovej hypotenzie.Treprostinil môže potlačiť funkciu krvných doštičiek. 
Súbežné podávanie treprostinilu s inhibítormi agregácie krvných doštičiek vrátane NSAIDs, donormi oxidu dusnatého alebo antikoagulanciami môže zvýšiť riziko krvácania. U pacientov, ktorí užívajú 
antikoagulanciá, sa treba vyhnúť súbežnému použitiu iných inhibítorov agregácie krvných doštičiek. Plazmatický klírens treprostinilu sa môže mierne znížiť u pacientov liečených furosemidom. Súbež-
né podávanie inhibítora enzýmu cytochróm P450 (CYP) 2C8 napr. gemfi brozil môže zvýšiť expozíciu treprostinilu (Cmax aj AUC). Súbežné podávanie induktora enzýmu CYP2C8 (napr. rifampicínu) 
znižuje expozíciu treprostinilu. Fertilita, gravidita a laktácia: U žien vo fertilnom veku sa počas liečby treprostinilom odporúča používanie antikoncepcie. Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití 
treprostinilu u gravidných žien. Treprostinil sa má používať počas gravidity, iba ak možný prínos pre matku prevyšuje možné riziko pre plod. Nie je známe, či sa treprostinil vylučuje do materského 
mlieka. Dojčiacim ženám, ktoré užívajú treprostinil, sa má odporučiť, aby ukončili dojčenie. Nežiaduce účinky: Veľmi časté: bolesť hlavy, vazodilatácia, návaly horúčavy, hnačka, nevoľnosť, vyrážka, 
bolesť čeľuste, bolesť v mieste zavedenia infúzie, krvácanie alebo hematóm v mieste zavedenia infúzie; Časté: závrat, hypotenzia, vracanie, pruritus, myalgia, artralgia,edém. Držiteľ rozhodnutia 
o registrácii: Amomed Pharma GmbH, Leopold-Ungar-Platz 2, 1190 Viedeň, Rakúsko. Registračné číslo: 83/0287/19-S, 83/0288/19-S, 83/0289/19-S. Dátum revízie textu:12/2021. Dátum 
prípravy: 03/2022. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Pred predpísaním lieku sa oboznámte so Súhrnom charakteristických vlastností lieku, ktorý je dostupný 
na vyžiadanie u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii: AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, Prievozská 4, 821 09 Bratislava a na stránke www.sukl.sk

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH - organizačná zložka, Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava
Member of the AOP Health Group, www.aop-health.com

LICENCOVANÉ ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC

LDL-C = LDL cholesterol

Novartis Slovakia, Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, +421 2 5070 6111, www.novartis.com SK 2301241669

Aké hodnoty LDL-C má Váš pacient
po infarkte myokardu?

Skrátená informácia o lieku
 ▼Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania.
Leqvio 284 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Prezentácia: Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje sodnú soľ inklisiranu zodpovedajúcu 284 mg inklisiranu v 1,5 ml roztoku. Indikácie: Leqvio je indikované 
dospelým s primárnou hypercholesterolémiou (heterozygotnou familiárnou a nefamiliárnou) alebo zmiešanou dyslipidémiou ako doplnok diéty: v kombinácii so 
statínom alebo statínom s inou liečbou znižujúcou lipidy u pacientov, ktorí nie sú schopní dosiahnuť cieľové hodnoty LDL-C pri maximálnej tolerovanej dávke statínu, 
alebo samostatne alebo v kombinácii s inou liečbou znižujúcou lipidy u pacientov, ktorí netolerujú statíny alebo u ktorých je statín kontraindikovaný. Dávkovanie a 
spôsob podávania:  Odporúčaná dávka je 284 mg inklisiranu podávaná ako jednorazová subkutánna injekcia: na začiatku, opäť po 3 mesiacoch, potom každých 6 
mesiacov. Ak sa plánovaná dávka oneskorí o menej ako 3 mesiace, inklisiran sa má podať a v podávaní sa má pokračovať podľa pôvodného časového plánu pacienta. 
Ak sa plánovaná dávka oneskorí o viac ako 3 mesiace, má sa začať nový časový plán podávania – inklisiran sa má podať na začiatku, opäť po 3 mesiacoch, potom 
každých 6 mesiacov. Prechod z liečby monoklonálnymi protilátkami inhibujúcimi PCSK9: Inklisiran sa môže podať bezprostredne po poslednej dávke monoklonálnej 
protilátky inhibujúcej PCSK9. Na udržanie zníženého LDL-C sa odporúča, aby sa inklisiran podal do 2 týždňov po poslednej dávke monoklonálnej protilátky 
inhibujúcej PCSK9. Osobitné populácie: Úprava dávky u starších pacientov nie je potrebná. Úpravy dávky nie sú potrebné u pacientov s ľahkou až stredne ťažkou 
poruchou funkcie pečene. Inklisiran sa má používať s opatrnosťou u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene. Úpravy dávky nie sú potrebné u pacientov s 
ľahkou, stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo u pacientov s chorobou obličiek v terminálnom štádiu. Inklisiran sa má používať s opatrnosťou 
u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek. Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť inklisiranu u detí vo veku menej ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. 
Spôsob podávania: Inklisiran je určený na podanie subkutánnou injekciou do brucha, alternatívne miesta podania injekcie zahŕňajú rameno alebo stehno. Každá 
naplnená injekčná striekačka je určená len na jednorazové použitie. Inklisiran je určený na podanie zdravotníckym pracovníkom. Kontraindikácie: Precitlivenosť 
na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Upozornenia a opatrenia: Hemodialýza: Vzhľadom na to, že inklisiran sa vylučuje obličkami, hemodialýza sa 
nemá vykonať počas najmenej 72 hodín od podania inklisiranu. Gravidita: Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa používaniu inklisiranu počas gravidity. 
Dojčenie: Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu inklisiranom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre 
ženu. Interakcie: Inklisiran nie je substrátom, inhibítorom alebo induktorom enzýmov cytochrómu P450 alebo obvyklých transportérov liečiv. Preto sa u inklisiranu 
nepredpokladajú klinicky významné interakcie s inými liekmi. Na základe dostupných obmedzených údajov sa nepredpokladajú klinicky významné interakcie s 
atorvastatínom, rosuvastatínom alebo inými statínmi. Nežiaduce účinky: Jediné nežiaduce reakcie súvisiace s inklisiranom boli nežiaduce reakcie v mieste podania 
injekcie. Podrobný popis nežiaducich účinkov si pozrite v súhrne charakteristických vlastností lieku. Balenia: 1 naplnená injekčná striekačka alebo 1 naplnená injekčná 
striekačka s chráničom ihly Registračné čísla: EU/1/20/1494/001 - 002 Dátum poslednej revízie SmPC: 03/2022 Poznámka: Výdaj lieku je viazaný na lekársky 
predpis. Pred predpísaním lieku si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na adrese: Novartis Slovakia s.r.o., Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, 
tel.: +421250706111, www.novartis.com



PFIZER Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, 
tel.: 02/33 55 55 00, www.pfizer.sk

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU:  
Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety,Eliquis 5,0 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 2,5 mg alebo 5 mg apixabánu. Charakteristika: Apixabán je silný, pero-
rálny, reverzibilný, priamy a  vysoko selektívny inhibítor faktora Xa. Farmakoterapeutická skupina: 
Antitrombotiká, priame inhibítory faktora Xa, ATC kód: B01AF02. Indikácie: Prevencia venóznych tromboembo-
lických príhod (VTE) u  dospelých pacientov, ktorí absolvovali elektívny chirurgický výkon na  nahradenie 
bedrového alebo kolenného kĺbua. Prevencia mozgovej príhody a  systémovej embólie u  dospelých pacientov 
s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF) s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi, ako napríklad preko-
naná cievna mozgová príhoda alebo tranzitórny ischemický atak (TIA); vek ≥ 75  rokov; hypertenzia, diabetes 
mellitus; symptomatické srdcové zlyhanie (NYHA trieda ≥ II). Liečba hlbokej venóznej trombózy (DVT) a pľúcnej 
embólie (PE) a prevencia rekurentnej DVT a PE u dospelých. Dávkovanie: Prevencia VTE (VTEp, elektívny chirur-
gický výkon na  nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbu): 2,5  mg apixabánu perorálne dvakrát denne, 
začiatočná dávka sa má užiť 12 až 24 hodín po chirurgickom výkone, dĺžka liečby 32 až 38 dní po náhrade bedrové-
ho kĺbu a 10 až 14 dní po náhrade kolenného kĺbua. Prevencia mozgovej príhody a systémovej embólie u pacientov 
s NVAF: odporúčaná dávka apixabánu je 5 mg perorálne dvakrát denne. Zníženie dávky: u pacientov s NVAF a s mi-
nimálne dvoma nasledujúcimi charakteristikami: vek ≥ 80 rokov, telesná hmotnosť ≤ 60 kg alebo sérový kreatinín 
≥ 1,5 mg/dl (133 mikromol/l) je odporúčaná dávka apixabánu 2,5 mg užívaná perorálne dvakrát denne. Pacienti 
s klírensom kreatinínu 15-29 ml/min majú dostávať nižšiu dávku apixabánu 2,5 mg dvakrát denne. Liečba má po-
kračovať dlhodobo. U pacientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min alebo u  pacientov podstupujúcich dialýzu sa 
apixabán neodporúča. Liečba DVT, liečba PE a prevencia rekurentnej DVT a PE (VTEt): odporúčaná dávka apixabánu 
na liečbu akútnej DVT a liečbu PE je 10 mg užívaných perorálne dvakrát denne počas prvých 7 dní, po ktorých nasle-
duje 5 mg užívaných perorálne dvakrát denne, minimálne 3 mesiace na základe prítomnosti dočasných rizikových 
faktorov. Odporúčaná dávka apixabánu na prevenciu rekurentnej DVT a PE je 2,5 mg užívaných perorálne dvakrát 
denne. Ak sa indikuje na prevenciu rekurentnej DVT a PE, dávka 2,5 mg dvakrát denne sa má začať podávať po ukon-
čení 6-mesačnej liečby apixabánom dávkou 5 mg dvakrát denne alebo iným antikoagulantom. Zmena liečby 
z parenterálnych antikoagulancií na Eliquis (a naopak) sa môže uskutočniť pri ďalšej plánovanej dávke. Tieto lieky sa 
nemajú podávať súbežne. Zmena liečby antagonistom vitamínu K (VKA) na Eliquis: pri zmene liečby z antagonistu 
vitamínu K (VKA) na Eliquis sa má prerušiť liečba warfarínom alebo iná liečba VKA a liečba Eliquisom sa má začať 
vtedy, keď je medzinárodný normalizovaný index (INR) < 2. Zmena liečby z Eliquisu na liečbu VKA: pri zmene liečby 
z Eliquisu na liečbu VKA sa má pokračovať v podávaní Eliquisu minimálne 2 dni po začatí liečby VKA. Po 2 dňoch sú-
časného podávania Eliquisu s liečbou VKA, sa má vyšetriť INR pred ďalšou plánovanou dávkou Eliquisu. Súbežné 
podávanie Eliquisu a liečby VKA má pokračovať, pokiaľ sa nedosiahne hodnota INR ≥ 2. Apixabán sa môže začať 
užívať alebo sa v jeho užívaní môže pokračovať u pacientov s NVAF, ktorí môžu vyžadovať kardioverziu. Podrobnos-
ti k dávkovaniu apixabánu pri kardioverzii sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC). Existujú len 
obmedzené skúsenosti s liečbou apixabánom v odporúčanej dávke pre NVAF v kombinácii s protidoštičkovou lieč-
bou u  pacientov s  ACS a/alebo u  pacientov, ktorí podstúpili PCI po  dosiahnutí hemostázy. Podrobnosti o  liečbe 
apixabánom u pacientov s NVAF a ACS a/alebo PCI sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC). 
Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne klinicky významné 
krvácanie. Ochorenie pečene spojené s koagulopatiou a klinicky významným rizikom krvácania.  Lézia alebo ocho-
renie, ak sa považuje za významný rizikový faktor závažného krvácania. To môže zahŕňať súčasnú alebo nedávnu 
gastrointestinálnu ulceráciu, prítomnosť malígnych novotvarov s vysokým rizikom krvácania, nedávne poranenie 
mozgu alebo chrbtice, nedávny chirurgický zákrok na mozgu, mieche alebo očiach, nedávnu intrakraniálnu hemo-
rágiu, známe alebo suspektné ezofagové varixy, artériovenózne malformácie, vaskulárne aneuryzmy alebo 
významné intraspinálne alebo intracerebrálne vaskulárne abnormality. Súbežná liečba s akoukoľvek inou antikoa-
gulačnou látkou, napr. nefrakcionovaným heparínom (UFH), heparínmi s  nízkou molekulárnou hmotnosťou 
(enoxaparín, dalteparín atď.), derivátmi heparínu (fondaparín atď), perorálnymi antikoagulanciami (warfarín, riva-
roxabán, dabigatrán atď.) okrem špecifických okolností vyžadujúcich zmenu antikoagulačnej liečby alebo keď sa 
UFH podáva v dávkach potrebných na udržanie priechodného centrálneho žilového alebo arteriálneho katétra alebo 
keď sa UFH podáva počas katetrizačnej ablácie z dôvodu atriálnej fibrilácie. Osobitné upozornenia: Riziko krvá-
cania: pri podávaní apixabánu je potrebné pacientov pozorne sledovať pre príznaky krvácania. V prípadoch, kde je 
zvýšené riziko krvácania sa odporúča opatrnosť. Ak sa objaví závažné krvácanie, podávanie apixabánu sa má preru-
šiť. Hoci si liečba apixabánom nevyžaduje pravidelné monitorovanie expozície, kalibrovaný kvantitatívny test 
na anti-faktor Xa môže byť užitočný vo výnimočných situáciách, kedy znalosť expozície apixabánu môže pomôcť 

kvalifikovanému klinickému rozhodnutiu. Z dôvodu zvýšeného rizika krvácania je súbežná liečba inými antikoagu-
lanciami kontraindikovaná. Súbežné používanie apixabánu s protidoštičkovými liečivami zvyšuje riziko krvácania. 
Opatrnosť je nutná, ak sú pacienti súbežne liečení selektívnymi inhibítormi spätného vychytávania sérotonínu 
(SSRIs) alebo inhibítormi spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRIs), alebo nesteroidnými antiflo-
gistikami (NSAIDs), vrátane kyseliny acetylsalicylovej. Hemodialýza nie je účinný prostriedok pri liečbe 
predávkovania apixabánom. Po chirurgickom zákroku sa neodporúča použiť iné inhibítory agregácie krvných došti-
čiek súbežne s apixabánom. U pacientov s atriálnou fibriláciou a ochoreniami, ktoré si vyžadujú protidoštičkovú 
liečbu jedným alebo dvoma liečivami, sa majú starostlivo posúdiť potenciáne prínosy a  potenciálne riziká pred 
kombinovaním tejto liečby s apixabánom. Použitie apixabánu sa neodporúča u pacientov s protetickými srdcovými 
chlopňami. Priame perorálne antikoagulanciá, ako je apixabán, sa neodporúčajú pacientom s trombózou v anam-
néze, u ktorých je diagnostikovaný antifosfolipidový syndróm. *Pacienti s aktívnou formou rakoviny môžu mať 
vyššie riziko venóznych tromboembolických príhod a krvácavých príhod. Keď sa apixabán zvažuje na liečbu DVT 
alebo liečbu PE u pacientov s rakovinou, majú sa dôkladne zvážiť prínosy v porovnaní s rizikami. Interakcie: Použi-
tie apixabánu sa neodporúča u pacientov, ktorým sa súbežne podáva systémová liečba silnými inhibítormi CYP3A4 
a Pgp, ako azolové antimykotiká a inhibítory HIV proteáz. Súbežné používanie apixabánu so silnými induktormi 
CYP3A4 a P-gp môže viesť k zníženiu plazmatických koncentrácií apixabánu, nevyžaduje sa úprava dávky apixabá-
nu, avšak tieto lieky sa majú podávať s opatrnosťou. Antikoagulanciá, inhibítory agregácie trombocytov, SSRIs/
SNRIs a NSAIDs: z dôvodu zvýšeného rizika krvácania je súbežná liečba inými antikoagulanciami kontraindikovaná. 
Po kombinovanom podaní enoxaparínu (v jednorazovej dávke 40 mg) s apixabánom (v jednorazovej dávke 5 mg) sa 
pozoroval aditívny účinok na aktivitu antifaktora Xa. Lieky spájané s ťažkým krvácaním sa neodporúčajú užívať sú-
bežne s  apixabánom: trombolytiká, antagonisty receptora GPIIb/IIIa, tienopyridíny (napr. klopidogrel), 
dipyridamol, dextrán a sulfinpyrazón. Fertilita, gravidita a laktácia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití 
apixabánu u gravidných žien. Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa používaniu apixabánu počas gra-
vidity. Nie je známe, či sa apixabán alebo jeho metabolity vylučujú do materského mlieka u ľudí. Rozhodnutie, či 
ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu apixabánom, sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa 
a prínosu liečby pre ženu. Nežiaduce účinky: časté: anémia, epistaxa, kontúzia, hematúria, hematóm, krvácanie 
do oka, nauzea, rektálne, gingiválne a gastrointestinálne krvácanie, trombocytopénia, hypotenzia, krvácanie z úst, 
zvýšená gamma-glutamyltransferáza, zvýšená alanínaminotransferáza, kožná vyrážka, abnormálne vaginálne 
krvácania, urogenitálne krvácanie, * kožná vaskulitída. Dátum aktualizácie skrátenej informácie o  lieku: 
Február 2022 Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Plaza 254, Blanchardstown 
Corporate Park 2, Dublin 15, D15 T867, Írsko. Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii: PFIZER 
Luxembourg SARL, o.z., tel.: +42123355 5500. Upravené podľa SPC schváleného Európskou agentúrou pre 
lieky (EMA) 16. februára 2022.
atýka sa iba Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety
*Všimnite si, prosím, zmenu v súhrne charakteristických vlastností lieku. Táto skrátená informácia o lieku je určená 
osobám oprávneným predpisovať alebo vydávať lieky. 
Výdaj lieku je viazaný na  lekársky predpis. Pred predpísaním lieku sa, prosím, zoznámte s  úplným znením Súhrnu 
charakteristických vlastností lieku (SPC).
Akékoľvek podozrenia na  nežiaduce reakcie je potrebné hlásiť na  Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia 
klinického skúšania liekov a  farmakovigilancie, Kvetná 11, 825  08 Bratislava 26, tel.: +421 2  507  01  206, 
internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk, formulár 
na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ alebo miestnemu zástupcovi držiteľa rozhodnutia 
o registrácii humánneho lieku spoločnosti: Pfizer Luxembourg SARL, o. z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, e-mail:  
SVK.AEReporting@pfizer.com.
CMP – cievna mozgová príhoda, HŽT – hlboká žilová trombóza, NVAF – nevalvulárna fibrilácia predsiení, VTE – 
venózny tromboembolizmus, TIA – tranzitórny ischemický atak, PE – pľúcna embólia, NYHA – New York Heart 
Association
Použitá literatúra: 1. ELIQUIS (apixabán) Súhrn charakteristických vlastností lieku. Dátum poslednej revízie 
textu: február 2022. Dostupný na: https://ema.europa.eu 2. Granger CB, et al. N Engl J Med. 2011;365(11):981–
992. 3. Agnelli G et al. N Engl J Med 2013; 369: 799–808. 4. Agnelli G et al. N Engl J Med 2013; 368: 699–708.

*Založené na výsledkoch klinických 
štúdií v porovnaní s liečbou 
warfarínom u pacientov s NVAF 
a s liečbou enoxaparínom/ 
warfarínom a placebom  
u pacientov s HŽT/PE.
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ELIQUIS (apixabán) – perorálny, priamy inhibítor faktora Xa indikovaný na: prevenciu mozgovej príhody a systémovej embólie u dospelých pacientov 
s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF) s jedným alebo s viacerými rizikovými faktormi, ako napríklad prekonaná cievna mozgová príhoda 
alebo tranzitórny ischemický atak (TIA); vek ≥75; hypertenzia; diabetes mellitus; symptomatické srdcové zlyhanie (NYHA trieda ≥ II). Na liečbu 
hlbokej žilovej trombózy (HŽT) a pľúcnej embólie (PE) a prevenciu rekurentnej HŽT a PE u dospelých. Na prevenciu venóznych trombembolických 
príhod (VTE) u dospelých pacientov, ktorí absolvovali elektívny chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbu.1

ELIQUIS: 
ÚČINNOSŤ 
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