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Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, 

tel.: +421 2 59 20 41 11, fax: +421 2 54 43 26 94

Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg, Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg fi lmom obalené tablety
ZZLOŽENIE*: Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/10 mg, 40 mg/10 mg/10 mg fi lmom obalené tablety obsahujú 10 mg atorvastatínu (ator)/ 5 mg perindoprilarginínu (per)/ 5 mg amlodipínu (amlo), 20 mg ator/ 5 mg per/ 5 mg 
amlo, 20 mg ator/10 mg per/5 mg amlo, 20 mg ator/10 mg per/10 mg amlo, 40 mg ator/10 mg per/10 mg amlo. Obsahuje laktózu ako pomocnú látku. INDIKÁCIE*: Substitučná liečba esenciálnej hypertenzie a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca v spojení s primárnou 
hypercholesterolémiou alebo kombinovanou hyperlipidémiou u dospelých pacientov primerane kontrolovaných s atorvastatínom, perindoprilom a amlodipínom podávaných súbežne v rovnakých dávkach ako vo fi xnej kombinácii. DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA*: Jedna 
tableta jedenkrát denne ráno pred jedlom. Lipertance nie je vhodný na začiatočnú liečbu. Ak sa vyžaduje zmena dávkovania, titrácia sa má vykonať s jednotlivými zložkami. Starší ľudia a pacienti so zlyhaním obličiek: časté monitorovanie kreatinínu a draslíka. Klírens kreatinínu 
(Clcr) < 60 ml/min: nevhodné. Porucha funkcie pečene: má sa používať s opatrnosťou. Lipertance je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene. Pediatrická populácia: nemá sa používať. KONTRAINDIKÁCIE*: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorýkoľvek iný in-
hibítor ACE, alebo deriváty dihydropyridínu, alebo statín, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, aktívne ochorenie pečene alebo neobjasnené pretrvávajúce zvýšenia sérových transamináz prekračujúce 3-násobok hornej hranice normálu, počas gravidity, počas dojčenia a u žien 
v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú vhodné antikoncepčné opatrenia (pozri časť GRAVIDITA* a LAKTÁCIA*), ťažká hypotenzia, šok (vrátane kardiogénneho šoku), obštrukcia prietoku ľavej komory (napr. hypertrofi cká obštrukčná kardiomyopatia a vysoký stupeň aortálnej 
stenózy), hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhávanie po akútnom infarkte myokardu, anamnéza angioedému (Quinckeho edém) súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE, hereditárny alebo idiopatický angioedém, súbežné použitie s liekmi obsahujúcimi aliskiren 
u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časť INTERAKCIE*),  súbežné užívanie so sakubitrilom/valsartanom (pozri časti UPOZORNENIA* a INTERAKCIE*), extrakorporálne terapie vedúce ku kontaktu krvi s negatívne 
nabitými povrchmi (pozri časť INTERAKCIE*), významná bilaterálna stenóza renálnej artérie alebo stenóza artérie jednej funkčnej obličky (pozri časť UPOZORNENIA*)**. UPOZORNENIA*: Osobitné upozornenia a opatrenia pre používanie: Vplyv na pečeň: testy funkcie pečene sa 
majú vykonávať pravidelne a v prípade zvýšenia hladín transamináz sa majú pacienti monitorovať až do odstránenia tohto zvýšenia. Zastaviť liečbu, ak sa vyskytne žltačka alebo výrazné zvýšenie hepatálnych enzýmov (sérové transaminázy prekračujúce 3-násobok hornej hranice 
normálu (ULN)) a u pacientov s aktívnym ochorením pečene. Používať s opatrnosťou u pacientov s poškodením funkcie pečene, ktorí konzumujú alkohol a/alebo majú ochorenie pečene v anamnéze. Vplyv na kostrový sval: zastaviť liečbu, ak zvýšenie hladín kreatínkinázy (CK) > 10 
x ULN alebo ak sa objavia svalové symptómy so zvýšením CK hladín > 5 x ULN alebo pri podozrení na rabdomyolýzu. S opatrnosťou je potrebné postupovať, keď sa Lipertance používa s niektorými liekmi, ktoré môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu atorvastatínu, a tým riziko 
rabdomyolýzy, ako sú silné inhibítory CYP3A4 alebo transportné proteíny (napr. cyklosporín, ketokonazol, ritonavir...). Súbežne podávanie s liekovými formami kyseliny fusidovej na systémové použitie alebo v priebehu 7 dní od ukončenia liečby kyselinou fusidovou sa neodporúča. 
Pokiaľ je použitie nevyhnutné, má byť počas liečby kyselinou fusidovou liečba Lipertance prerušená. Intersticiálne ochorenie pľúc: ak je podozrenie, liečba sa má prerušiť. Diabetes mellitus: U diabetických pacientov sa má kontrola glykémie starostlivo monitorovať počas prvého 
mesiaca liečby. Srdcové zlyhávanie: používať s opatrnosťou. Hypotenzia: monitorovať krvný tlak, renálnu funkciu a draslík u pacientov s vysokým rizikom symptomatickej hypotenzie (hypovolémia alebo závažná renín-dependentná hypertenzia) alebo so symptomatickým srdcovým 
zlyhávaním (s alebo bez renálnej nedostatočnosti), alebo s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou na podávanie ďalších dávok, ktoré je možné podať zvyčajne bez ťažkostí, keď sa krvný tlak zvýši 
po zväčšení objemu. Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne/ hypertrofi cká kardiomyopatia: používať s opatrnosťou a pozri časť KONTRAINDIKÁCIE*. Transplantácia obličky: nie sú skúsenosti po nedávnej transplantácii.  Renovaskulárna hypertenzia: zvýšené riziko hypotenzie alebo 
renálnej insufi ciencie u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky, liečených ACE inhibítormi. Liečba diuretikami môže byť podporný faktor. Strata renálnej funkcie sa môže objaviť (s minimálnymi zmenami sérového kreatinínu) 
dokonca u pacientov s unilaterálnou stenózou renálnej artérie**. Porucha funkcie obličiek: monitorovať draslík a kreatinín; individuálna titrácia dávky s jednotlivými zložkami sa odporúča, ak Clcr < 60 ml/min. U pacientov so stenózou renálnej artérie môže byť zvýšená hladina urey 
v krvi a kreatinínu; s renovaskulárnou hypertenziou, riziko ťažkej hypotenzie a renálnej insufi ciencie. Amlodipín sa môže používať v normálnych dávkach u pacientov so zlyhaním obličiek. Amlodipín nie je dialyzovateľný. Hemodyalizovaní pacienti: používať s opatrnosťou. Precitlive-
nosť/Angioedém: zastaviť liečbu a monitorovať až do úplného vymiznutia symptómov. Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny.  Kombinácia perindoprilu so sakubitrilom/valsartanom kontraindikovaná v dôsledku zvýšeného rizika angioedému. Sakubitril/valsartan 
nesmie byť podaný skôr ako 36 hodín po užití poslednej dávky perindoprilu. Liečba perindoprilom sa nesmie začať skôr ako 36 hodín po poslednej dávke sakubitrilu/valsartanu. Súbežné používanie iných inhibítorov NEP (napr. racekadotril) a  inhibítorov ACE môže takisto zvýšiť 
riziko angioedému**. Súbežné použitie inhibítorov mTOR: zvýšené riziko angioedému. Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL): zriedkavo, pacienti zaznamenali život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie, dočasne ukončiť liečbu pred aferézou. 
Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie: dočasne ukončiť podávanie pred liečbou. Tieto reakcie sa po náhodnej opätovnej expozícii objavili znova. Neutropénia/Agranulocytóza/Trombocytopénia/Anémia: používať s najvyššou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým va-
skulárnym ochorením, imunosupresívnou liečbou, liečbou s alopurinolom alebo prokaínamidom, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov. Rasa: perindopril môže byť menej účinný a spôsobuje vyššie percento angioedému u pacientov čiernej rasy ako u pacientov 
iných rás. Kašeľ: ustupuje po ukončení liečby. Operácia/anestézia: zastaviť liečbu jeden deň pred operáciou. Hyperkaliémia: časté monitorovanie draslíka v krvi v prípade renálnej insufi ciencie, zhoršenia renálnej funkcie, vek (> 70 rokov), diabetes mellitus, dehydratácie, akútnej 
srdcovej dekompenzácie, metabolickej acidózy a súbežného používania draslík šetriacich diuretík a doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka. Kombinácia s lítiom: neodporúča sa. Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): súbežné použitie 
inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženej funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS sa preto neodporúča. Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa 
nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.  Primárny aldosteronizmus: užívanie sa neodporúča u pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom (neodpovedajúcim na liečbu pôsobiacu prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému)**. Galak-
tózová intolerancia/glukózo-galaktózová malabsorpcia/celkový defi cit laktázy: nemá sa užívať. Sodík: zanedbateľné množstvo sodíka**. INTERAKCIE*: Kontraindikované: aliskiren (u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek), extrakorporálne terapie**, 
 sakubitril/valsartan. Neodporúča sa: silné inhibítory CYP3A4, aliskiren, súčasná liečba s inhibítormi ACE a blokátorom receptora angiotenzínu, estramustín, lítium, kotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol)**, draslík šetriace diuretiká (napr. triamterén, amilorid, eplerenón, 
spironolaktón), soli draslíka, dantrolén (infúzia), grapefruit alebo grapefruitový džús. S opatrnosťou: induktory CYP3A4, digoxín, ezetimib, kyselina fusidová, gemfi brozil/deriváty kyseliny fi brovej, inhibítory transportných proteínov, warfarín, antidiabetiká (inzulíny, perorálne 
antidiabetiká), baklofén, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) (vrátane aspirínu ≥ 3 g/deň), racekadotril, inhibítory mTOR (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus), kolchicín, kolestipol, perorálna antikoncepcia, gliptíny (linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín), 
sympatomimetiká, tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká, zlato, digoxín, atorvastatín, warfarín alebo cyklosporín, takrolimus, antihypertenzíva a vazodilatanciá. GRAVIDITA A LAKTÁCIA*: Lipertance je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie. FERTILITA*: 
Reverzibilné biochemické zmeny spermií u niektorých pacientov liečených blokátormi kalciového kanálu. OVPLYVNENIE SCHOPNOSTI VIESŤ VOZIDLÁ A OBSLUHOVAŤ STROJE*: Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť znížená v prípade závratu, bolesti hlavy, 
únavy, slabosti a nauzei. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby. NEŽIADUCE ÚČINKY*: Veľmi časté: edém. Časté: nazofaringitída, hypersenzitivita, hyperglykémia, somnolencia, závrat, bolesť hlavy, dysgeúzia, parestézia, vertigo, porucha zraku, diplopia, tinnitus, pal-
pitácie, hypotenzia (a účinky súvisiace s hypotenziou), sčervenanie, faryngolaryngeálna bolesť, epistaxa, kašeľ, dyspnoe, nauzea, vracanie, bolesť v hornej a dolnej časti brucha, dyspepsia, hnačka, zápcha, zmenená činnosť čriev, fl atulencia, vyrážka, pruritus, opuch kĺbov, opuch 
členka, bolesť v končatine, artralgia, svalové spazmy, myalgia, bolesť chrbta, asténia, únava, abnormálne hodnoty pečeňových testov, zvýšená hladina kreatínkinázy v krvi. Menej časté: rinitída, eozinofília, hypoglykémia, hyponatriémia, hyperkaliémia reverzibilná po ukončení 
liečby, anorexia, insomnia, zmenená nálada (vrátane úzkosti), porucha spánku, depresia, nočné mory, tremor, synkopa, hypestézia, amnézia, arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a atriálnej fi brilácie), rozmazané videnie, tachykardia, vaskulitída, broncho-
spazmus, sucho v ústach, pankreatitída, eruktácia, hepatitída buď cytolytická alebo cholestatická, urtikária, purpura, zmeny sfarbenia pokožky, hyperhidróza, exantém, alopécia, angioedém, pemfi goid, fotosenzitívne reakcie, bolesť krku, svalová únava, porucha močenia, noktúria, 
polakiúria, zlyhanie obličiek, erektilná dysfunkcia, gynekomastia, bolesť na hrudi, bolesť, malátnosť, periférny edém, pyrexia, zvýšená hladina urey v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi, zvýšená telesná hmotnosť, pozitívny nález bielych krviniek v moči, zníženie telesnej 
hmotnosti, pád. Zriedkavé: trombocytopénia, stav zmätenosti, periférna neuropatia, cholestáza, zhoršenie psoriázy, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém, myopatia, myozitída, rabdomyolýza, tendinopatia, niekedy komplikovaná 
ruptúrou, zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšená hladina bilirubínu v krvi. Veľmi zriedkavé: leukopénia/neutropénia, agranulocytóza alebo pancytopénia, hemolytická anémia u pacientov s vrodenou defi cienciou G-6PDH, znížený hemoglobín a znížený hematokrit, anafylaxia, 
zvýšený svalový tonus, strata sluchu, infarkt myokardu pravdepodobne sekundárny v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, angína pektoris, cievna mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárna v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pa-
cientov, eozinofi lná pneumónia, gastritída, gingiválna hyperplázia, žltačka, zlyhanie pečene, exfoliatívna dermatitída, akútne zlyhanie obličiek. Neznáme: imunitne sprostredkovaná nekrotizujúca myopatia, extrapyramidálna porucha (extrapyramidálny syndróm).  SIADH môže byť 
považovaný za veľmi zriedkavú, ale možnú komplikáciu spojenú s liečbou ACE inhibítormi**. PREDÁVKOVANIE*. VLASTNOSTI*: Atorvastatín je selektívny, kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy. Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na angio-
tenzín II (angiotenzín-konvertujúci enzým, ACE). Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov z dihydropyridínovej skupiny (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov srdca a ciev. 
BALENIE*: 30 alebo 90 (3 balenia po 30) fi lmom obalených tabliet lieku Lipertance 10mg/5mg/5mg, 20mg/5mg/5mg, 20mg/10mg/5mg, 20mg/10mg/10mg, 40mg/10mg/10mg. DÁTUM REVÍZIE TEXTU: 11/2018.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B, 03-236 Varšava, Poľsko.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.  
* Podrobné informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese miestneho zástupcu držiteľa: Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690 
**Všimnite si, prosím, zmenu v informácii o lieku 

Literatúra: 1. C. Vlachopoulos. et al., Eff ectiveness of perindopril/amlodipine fi xed dose combination in everyday clinical practice: results from the EMERALD study, Current Medical Research and Opinion, 2016; 32:9, 1605-1610, 
2. Law MR et al. BMJ. 2003;326:1423-1427, 3. S. Watson, A. Gupta, N.R. Poulter et al, Journal of Hypertension Volume 32, e/Supplement 1, 2014, 4. Huff man MD. PLOS Med. 2015;12(8):e1001862.

1. polypill: atorvastatín / perindopril arginín / amlodipín

Hypertonik s dyslipidémiou?  Vy máte pre neho riešenie:

 Dôsledná kontrola TK a LDL cholesterolu1,2

 Významnejšia redukcia rizika KV príhod3

 Lepšia adherencia4
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Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, 

tel.: +421 2 59 20 41 11, fax: +421 2 54 43 26 94

Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg, Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg fi lmom obalené tablety
ZZLOŽENIE*: Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/10 mg, 40 mg/10 mg/10 mg fi lmom obalené tablety obsahujú 10 mg atorvastatínu (ator)/ 5 mg perindoprilarginínu (per)/ 5 mg amlodipínu (amlo), 20 mg ator/ 5 mg per/ 5 mg 
amlo, 20 mg ator/10 mg per/5 mg amlo, 20 mg ator/10 mg per/10 mg amlo, 40 mg ator/10 mg per/10 mg amlo. Obsahuje laktózu ako pomocnú látku. INDIKÁCIE*: Substitučná liečba esenciálnej hypertenzie a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca v spojení s primárnou 
hypercholesterolémiou alebo kombinovanou hyperlipidémiou u dospelých pacientov primerane kontrolovaných s atorvastatínom, perindoprilom a amlodipínom podávaných súbežne v rovnakých dávkach ako vo fi xnej kombinácii. DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA*: Jedna 
tableta jedenkrát denne ráno pred jedlom. Lipertance nie je vhodný na začiatočnú liečbu. Ak sa vyžaduje zmena dávkovania, titrácia sa má vykonať s jednotlivými zložkami. Starší ľudia a pacienti so zlyhaním obličiek: časté monitorovanie kreatinínu a draslíka. Klírens kreatinínu 
(Clcr) < 60 ml/min: nevhodné. Porucha funkcie pečene: má sa používať s opatrnosťou. Lipertance je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene. Pediatrická populácia: nemá sa používať. KONTRAINDIKÁCIE*: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorýkoľvek iný in-
hibítor ACE, alebo deriváty dihydropyridínu, alebo statín, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, aktívne ochorenie pečene alebo neobjasnené pretrvávajúce zvýšenia sérových transamináz prekračujúce 3-násobok hornej hranice normálu, počas gravidity, počas dojčenia a u žien 
v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú vhodné antikoncepčné opatrenia (pozri časť GRAVIDITA* a LAKTÁCIA*), ťažká hypotenzia, šok (vrátane kardiogénneho šoku), obštrukcia prietoku ľavej komory (napr. hypertrofi cká obštrukčná kardiomyopatia a vysoký stupeň aortálnej 
stenózy), hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhávanie po akútnom infarkte myokardu, anamnéza angioedému (Quinckeho edém) súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE, hereditárny alebo idiopatický angioedém, súbežné použitie s liekmi obsahujúcimi aliskiren 
u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časť INTERAKCIE*),  súbežné užívanie so sakubitrilom/valsartanom (pozri časti UPOZORNENIA* a INTERAKCIE*), extrakorporálne terapie vedúce ku kontaktu krvi s negatívne 
nabitými povrchmi (pozri časť INTERAKCIE*), významná bilaterálna stenóza renálnej artérie alebo stenóza artérie jednej funkčnej obličky (pozri časť UPOZORNENIA*)**. UPOZORNENIA*: Osobitné upozornenia a opatrenia pre používanie: Vplyv na pečeň: testy funkcie pečene sa 
majú vykonávať pravidelne a v prípade zvýšenia hladín transamináz sa majú pacienti monitorovať až do odstránenia tohto zvýšenia. Zastaviť liečbu, ak sa vyskytne žltačka alebo výrazné zvýšenie hepatálnych enzýmov (sérové transaminázy prekračujúce 3-násobok hornej hranice 
normálu (ULN)) a u pacientov s aktívnym ochorením pečene. Používať s opatrnosťou u pacientov s poškodením funkcie pečene, ktorí konzumujú alkohol a/alebo majú ochorenie pečene v anamnéze. Vplyv na kostrový sval: zastaviť liečbu, ak zvýšenie hladín kreatínkinázy (CK) > 10 
x ULN alebo ak sa objavia svalové symptómy so zvýšením CK hladín > 5 x ULN alebo pri podozrení na rabdomyolýzu. S opatrnosťou je potrebné postupovať, keď sa Lipertance používa s niektorými liekmi, ktoré môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu atorvastatínu, a tým riziko 
rabdomyolýzy, ako sú silné inhibítory CYP3A4 alebo transportné proteíny (napr. cyklosporín, ketokonazol, ritonavir...). Súbežne podávanie s liekovými formami kyseliny fusidovej na systémové použitie alebo v priebehu 7 dní od ukončenia liečby kyselinou fusidovou sa neodporúča. 
Pokiaľ je použitie nevyhnutné, má byť počas liečby kyselinou fusidovou liečba Lipertance prerušená. Intersticiálne ochorenie pľúc: ak je podozrenie, liečba sa má prerušiť. Diabetes mellitus: U diabetických pacientov sa má kontrola glykémie starostlivo monitorovať počas prvého 
mesiaca liečby. Srdcové zlyhávanie: používať s opatrnosťou. Hypotenzia: monitorovať krvný tlak, renálnu funkciu a draslík u pacientov s vysokým rizikom symptomatickej hypotenzie (hypovolémia alebo závažná renín-dependentná hypertenzia) alebo so symptomatickým srdcovým 
zlyhávaním (s alebo bez renálnej nedostatočnosti), alebo s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou na podávanie ďalších dávok, ktoré je možné podať zvyčajne bez ťažkostí, keď sa krvný tlak zvýši 
po zväčšení objemu. Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne/ hypertrofi cká kardiomyopatia: používať s opatrnosťou a pozri časť KONTRAINDIKÁCIE*. Transplantácia obličky: nie sú skúsenosti po nedávnej transplantácii.  Renovaskulárna hypertenzia: zvýšené riziko hypotenzie alebo 
renálnej insufi ciencie u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky, liečených ACE inhibítormi. Liečba diuretikami môže byť podporný faktor. Strata renálnej funkcie sa môže objaviť (s minimálnymi zmenami sérového kreatinínu) 
dokonca u pacientov s unilaterálnou stenózou renálnej artérie**. Porucha funkcie obličiek: monitorovať draslík a kreatinín; individuálna titrácia dávky s jednotlivými zložkami sa odporúča, ak Clcr < 60 ml/min. U pacientov so stenózou renálnej artérie môže byť zvýšená hladina urey 
v krvi a kreatinínu; s renovaskulárnou hypertenziou, riziko ťažkej hypotenzie a renálnej insufi ciencie. Amlodipín sa môže používať v normálnych dávkach u pacientov so zlyhaním obličiek. Amlodipín nie je dialyzovateľný. Hemodyalizovaní pacienti: používať s opatrnosťou. Precitlive-
nosť/Angioedém: zastaviť liečbu a monitorovať až do úplného vymiznutia symptómov. Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny.  Kombinácia perindoprilu so sakubitrilom/valsartanom kontraindikovaná v dôsledku zvýšeného rizika angioedému. Sakubitril/valsartan 
nesmie byť podaný skôr ako 36 hodín po užití poslednej dávky perindoprilu. Liečba perindoprilom sa nesmie začať skôr ako 36 hodín po poslednej dávke sakubitrilu/valsartanu. Súbežné používanie iných inhibítorov NEP (napr. racekadotril) a  inhibítorov ACE môže takisto zvýšiť 
riziko angioedému**. Súbežné použitie inhibítorov mTOR: zvýšené riziko angioedému. Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL): zriedkavo, pacienti zaznamenali život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie, dočasne ukončiť liečbu pred aferézou. 
Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie: dočasne ukončiť podávanie pred liečbou. Tieto reakcie sa po náhodnej opätovnej expozícii objavili znova. Neutropénia/Agranulocytóza/Trombocytopénia/Anémia: používať s najvyššou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým va-
skulárnym ochorením, imunosupresívnou liečbou, liečbou s alopurinolom alebo prokaínamidom, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov. Rasa: perindopril môže byť menej účinný a spôsobuje vyššie percento angioedému u pacientov čiernej rasy ako u pacientov 
iných rás. Kašeľ: ustupuje po ukončení liečby. Operácia/anestézia: zastaviť liečbu jeden deň pred operáciou. Hyperkaliémia: časté monitorovanie draslíka v krvi v prípade renálnej insufi ciencie, zhoršenia renálnej funkcie, vek (> 70 rokov), diabetes mellitus, dehydratácie, akútnej 
srdcovej dekompenzácie, metabolickej acidózy a súbežného používania draslík šetriacich diuretík a doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka. Kombinácia s lítiom: neodporúča sa. Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): súbežné použitie 
inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženej funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS sa preto neodporúča. Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa 
nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.  Primárny aldosteronizmus: užívanie sa neodporúča u pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom (neodpovedajúcim na liečbu pôsobiacu prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému)**. Galak-
tózová intolerancia/glukózo-galaktózová malabsorpcia/celkový defi cit laktázy: nemá sa užívať. Sodík: zanedbateľné množstvo sodíka**. INTERAKCIE*: Kontraindikované: aliskiren (u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek), extrakorporálne terapie**, 
 sakubitril/valsartan. Neodporúča sa: silné inhibítory CYP3A4, aliskiren, súčasná liečba s inhibítormi ACE a blokátorom receptora angiotenzínu, estramustín, lítium, kotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol)**, draslík šetriace diuretiká (napr. triamterén, amilorid, eplerenón, 
spironolaktón), soli draslíka, dantrolén (infúzia), grapefruit alebo grapefruitový džús. S opatrnosťou: induktory CYP3A4, digoxín, ezetimib, kyselina fusidová, gemfi brozil/deriváty kyseliny fi brovej, inhibítory transportných proteínov, warfarín, antidiabetiká (inzulíny, perorálne 
antidiabetiká), baklofén, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) (vrátane aspirínu ≥ 3 g/deň), racekadotril, inhibítory mTOR (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus), kolchicín, kolestipol, perorálna antikoncepcia, gliptíny (linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín), 
sympatomimetiká, tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká, zlato, digoxín, atorvastatín, warfarín alebo cyklosporín, takrolimus, antihypertenzíva a vazodilatanciá. GRAVIDITA A LAKTÁCIA*: Lipertance je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie. FERTILITA*: 
Reverzibilné biochemické zmeny spermií u niektorých pacientov liečených blokátormi kalciového kanálu. OVPLYVNENIE SCHOPNOSTI VIESŤ VOZIDLÁ A OBSLUHOVAŤ STROJE*: Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť znížená v prípade závratu, bolesti hlavy, 
únavy, slabosti a nauzei. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby. NEŽIADUCE ÚČINKY*: Veľmi časté: edém. Časté: nazofaringitída, hypersenzitivita, hyperglykémia, somnolencia, závrat, bolesť hlavy, dysgeúzia, parestézia, vertigo, porucha zraku, diplopia, tinnitus, pal-
pitácie, hypotenzia (a účinky súvisiace s hypotenziou), sčervenanie, faryngolaryngeálna bolesť, epistaxa, kašeľ, dyspnoe, nauzea, vracanie, bolesť v hornej a dolnej časti brucha, dyspepsia, hnačka, zápcha, zmenená činnosť čriev, fl atulencia, vyrážka, pruritus, opuch kĺbov, opuch 
členka, bolesť v končatine, artralgia, svalové spazmy, myalgia, bolesť chrbta, asténia, únava, abnormálne hodnoty pečeňových testov, zvýšená hladina kreatínkinázy v krvi. Menej časté: rinitída, eozinofília, hypoglykémia, hyponatriémia, hyperkaliémia reverzibilná po ukončení 
liečby, anorexia, insomnia, zmenená nálada (vrátane úzkosti), porucha spánku, depresia, nočné mory, tremor, synkopa, hypestézia, amnézia, arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a atriálnej fi brilácie), rozmazané videnie, tachykardia, vaskulitída, broncho-
spazmus, sucho v ústach, pankreatitída, eruktácia, hepatitída buď cytolytická alebo cholestatická, urtikária, purpura, zmeny sfarbenia pokožky, hyperhidróza, exantém, alopécia, angioedém, pemfi goid, fotosenzitívne reakcie, bolesť krku, svalová únava, porucha močenia, noktúria, 
polakiúria, zlyhanie obličiek, erektilná dysfunkcia, gynekomastia, bolesť na hrudi, bolesť, malátnosť, periférny edém, pyrexia, zvýšená hladina urey v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi, zvýšená telesná hmotnosť, pozitívny nález bielych krviniek v moči, zníženie telesnej 
hmotnosti, pád. Zriedkavé: trombocytopénia, stav zmätenosti, periférna neuropatia, cholestáza, zhoršenie psoriázy, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém, myopatia, myozitída, rabdomyolýza, tendinopatia, niekedy komplikovaná 
ruptúrou, zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšená hladina bilirubínu v krvi. Veľmi zriedkavé: leukopénia/neutropénia, agranulocytóza alebo pancytopénia, hemolytická anémia u pacientov s vrodenou defi cienciou G-6PDH, znížený hemoglobín a znížený hematokrit, anafylaxia, 
zvýšený svalový tonus, strata sluchu, infarkt myokardu pravdepodobne sekundárny v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, angína pektoris, cievna mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárna v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pa-
cientov, eozinofi lná pneumónia, gastritída, gingiválna hyperplázia, žltačka, zlyhanie pečene, exfoliatívna dermatitída, akútne zlyhanie obličiek. Neznáme: imunitne sprostredkovaná nekrotizujúca myopatia, extrapyramidálna porucha (extrapyramidálny syndróm).  SIADH môže byť 
považovaný za veľmi zriedkavú, ale možnú komplikáciu spojenú s liečbou ACE inhibítormi**. PREDÁVKOVANIE*. VLASTNOSTI*: Atorvastatín je selektívny, kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy. Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na angio-
tenzín II (angiotenzín-konvertujúci enzým, ACE). Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov z dihydropyridínovej skupiny (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov srdca a ciev. 
BALENIE*: 30 alebo 90 (3 balenia po 30) fi lmom obalených tabliet lieku Lipertance 10mg/5mg/5mg, 20mg/5mg/5mg, 20mg/10mg/5mg, 20mg/10mg/10mg, 40mg/10mg/10mg. DÁTUM REVÍZIE TEXTU: 11/2018.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B, 03-236 Varšava, Poľsko.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.  
* Podrobné informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese miestneho zástupcu držiteľa: Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690 
**Všimnite si, prosím, zmenu v informácii o lieku 

Literatúra: 1. C. Vlachopoulos. et al., Eff ectiveness of perindopril/amlodipine fi xed dose combination in everyday clinical practice: results from the EMERALD study, Current Medical Research and Opinion, 2016; 32:9, 1605-1610, 
2. Law MR et al. BMJ. 2003;326:1423-1427, 3. S. Watson, A. Gupta, N.R. Poulter et al, Journal of Hypertension Volume 32, e/Supplement 1, 2014, 4. Huff man MD. PLOS Med. 2015;12(8):e1001862.

1. polypill: atorvastatín / perindopril arginín / amlodipín

Hypertonik s dyslipidémiou?  Vy máte pre neho riešenie:

 Dôsledná kontrola TK a LDL cholesterolu1,2

 Významnejšia redukcia rizika KV príhod3

 Lepšia adherencia4
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Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, 

tel.: +421 2 59 20 41 11, fax: +421 2 54 43 26 94

Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg, Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg fi lmom obalené tablety
ZZLOŽENIE*: Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/10 mg, 40 mg/10 mg/10 mg fi lmom obalené tablety obsahujú 10 mg atorvastatínu (ator)/ 5 mg perindoprilarginínu (per)/ 5 mg amlodipínu (amlo), 20 mg ator/ 5 mg per/ 5 mg 
amlo, 20 mg ator/10 mg per/5 mg amlo, 20 mg ator/10 mg per/10 mg amlo, 40 mg ator/10 mg per/10 mg amlo. Obsahuje laktózu ako pomocnú látku. INDIKÁCIE*: Substitučná liečba esenciálnej hypertenzie a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca v spojení s primárnou 
hypercholesterolémiou alebo kombinovanou hyperlipidémiou u dospelých pacientov primerane kontrolovaných s atorvastatínom, perindoprilom a amlodipínom podávaných súbežne v rovnakých dávkach ako vo fi xnej kombinácii. DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA*: Jedna 
tableta jedenkrát denne ráno pred jedlom. Lipertance nie je vhodný na začiatočnú liečbu. Ak sa vyžaduje zmena dávkovania, titrácia sa má vykonať s jednotlivými zložkami. Starší ľudia a pacienti so zlyhaním obličiek: časté monitorovanie kreatinínu a draslíka. Klírens kreatinínu 
(Clcr) < 60 ml/min: nevhodné. Porucha funkcie pečene: má sa používať s opatrnosťou. Lipertance je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene. Pediatrická populácia: nemá sa používať. KONTRAINDIKÁCIE*: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorýkoľvek iný in-
hibítor ACE, alebo deriváty dihydropyridínu, alebo statín, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, aktívne ochorenie pečene alebo neobjasnené pretrvávajúce zvýšenia sérových transamináz prekračujúce 3-násobok hornej hranice normálu, počas gravidity, počas dojčenia a u žien 
v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú vhodné antikoncepčné opatrenia (pozri časť GRAVIDITA* a LAKTÁCIA*), ťažká hypotenzia, šok (vrátane kardiogénneho šoku), obštrukcia prietoku ľavej komory (napr. hypertrofi cká obštrukčná kardiomyopatia a vysoký stupeň aortálnej 
stenózy), hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhávanie po akútnom infarkte myokardu, anamnéza angioedému (Quinckeho edém) súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE, hereditárny alebo idiopatický angioedém, súbežné použitie s liekmi obsahujúcimi aliskiren 
u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časť INTERAKCIE*),  súbežné užívanie so sakubitrilom/valsartanom (pozri časti UPOZORNENIA* a INTERAKCIE*), extrakorporálne terapie vedúce ku kontaktu krvi s negatívne 
nabitými povrchmi (pozri časť INTERAKCIE*), významná bilaterálna stenóza renálnej artérie alebo stenóza artérie jednej funkčnej obličky (pozri časť UPOZORNENIA*)**. UPOZORNENIA*: Osobitné upozornenia a opatrenia pre používanie: Vplyv na pečeň: testy funkcie pečene sa 
majú vykonávať pravidelne a v prípade zvýšenia hladín transamináz sa majú pacienti monitorovať až do odstránenia tohto zvýšenia. Zastaviť liečbu, ak sa vyskytne žltačka alebo výrazné zvýšenie hepatálnych enzýmov (sérové transaminázy prekračujúce 3-násobok hornej hranice 
normálu (ULN)) a u pacientov s aktívnym ochorením pečene. Používať s opatrnosťou u pacientov s poškodením funkcie pečene, ktorí konzumujú alkohol a/alebo majú ochorenie pečene v anamnéze. Vplyv na kostrový sval: zastaviť liečbu, ak zvýšenie hladín kreatínkinázy (CK) > 10 
x ULN alebo ak sa objavia svalové symptómy so zvýšením CK hladín > 5 x ULN alebo pri podozrení na rabdomyolýzu. S opatrnosťou je potrebné postupovať, keď sa Lipertance používa s niektorými liekmi, ktoré môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu atorvastatínu, a tým riziko 
rabdomyolýzy, ako sú silné inhibítory CYP3A4 alebo transportné proteíny (napr. cyklosporín, ketokonazol, ritonavir...). Súbežne podávanie s liekovými formami kyseliny fusidovej na systémové použitie alebo v priebehu 7 dní od ukončenia liečby kyselinou fusidovou sa neodporúča. 
Pokiaľ je použitie nevyhnutné, má byť počas liečby kyselinou fusidovou liečba Lipertance prerušená. Intersticiálne ochorenie pľúc: ak je podozrenie, liečba sa má prerušiť. Diabetes mellitus: U diabetických pacientov sa má kontrola glykémie starostlivo monitorovať počas prvého 
mesiaca liečby. Srdcové zlyhávanie: používať s opatrnosťou. Hypotenzia: monitorovať krvný tlak, renálnu funkciu a draslík u pacientov s vysokým rizikom symptomatickej hypotenzie (hypovolémia alebo závažná renín-dependentná hypertenzia) alebo so symptomatickým srdcovým 
zlyhávaním (s alebo bez renálnej nedostatočnosti), alebo s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou na podávanie ďalších dávok, ktoré je možné podať zvyčajne bez ťažkostí, keď sa krvný tlak zvýši 
po zväčšení objemu. Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne/ hypertrofi cká kardiomyopatia: používať s opatrnosťou a pozri časť KONTRAINDIKÁCIE*. Transplantácia obličky: nie sú skúsenosti po nedávnej transplantácii.  Renovaskulárna hypertenzia: zvýšené riziko hypotenzie alebo 
renálnej insufi ciencie u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky, liečených ACE inhibítormi. Liečba diuretikami môže byť podporný faktor. Strata renálnej funkcie sa môže objaviť (s minimálnymi zmenami sérového kreatinínu) 
dokonca u pacientov s unilaterálnou stenózou renálnej artérie**. Porucha funkcie obličiek: monitorovať draslík a kreatinín; individuálna titrácia dávky s jednotlivými zložkami sa odporúča, ak Clcr < 60 ml/min. U pacientov so stenózou renálnej artérie môže byť zvýšená hladina urey 
v krvi a kreatinínu; s renovaskulárnou hypertenziou, riziko ťažkej hypotenzie a renálnej insufi ciencie. Amlodipín sa môže používať v normálnych dávkach u pacientov so zlyhaním obličiek. Amlodipín nie je dialyzovateľný. Hemodyalizovaní pacienti: používať s opatrnosťou. Precitlive-
nosť/Angioedém: zastaviť liečbu a monitorovať až do úplného vymiznutia symptómov. Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny.  Kombinácia perindoprilu so sakubitrilom/valsartanom kontraindikovaná v dôsledku zvýšeného rizika angioedému. Sakubitril/valsartan 
nesmie byť podaný skôr ako 36 hodín po užití poslednej dávky perindoprilu. Liečba perindoprilom sa nesmie začať skôr ako 36 hodín po poslednej dávke sakubitrilu/valsartanu. Súbežné používanie iných inhibítorov NEP (napr. racekadotril) a  inhibítorov ACE môže takisto zvýšiť 
riziko angioedému**. Súbežné použitie inhibítorov mTOR: zvýšené riziko angioedému. Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL): zriedkavo, pacienti zaznamenali život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie, dočasne ukončiť liečbu pred aferézou. 
Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie: dočasne ukončiť podávanie pred liečbou. Tieto reakcie sa po náhodnej opätovnej expozícii objavili znova. Neutropénia/Agranulocytóza/Trombocytopénia/Anémia: používať s najvyššou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým va-
skulárnym ochorením, imunosupresívnou liečbou, liečbou s alopurinolom alebo prokaínamidom, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov. Rasa: perindopril môže byť menej účinný a spôsobuje vyššie percento angioedému u pacientov čiernej rasy ako u pacientov 
iných rás. Kašeľ: ustupuje po ukončení liečby. Operácia/anestézia: zastaviť liečbu jeden deň pred operáciou. Hyperkaliémia: časté monitorovanie draslíka v krvi v prípade renálnej insufi ciencie, zhoršenia renálnej funkcie, vek (> 70 rokov), diabetes mellitus, dehydratácie, akútnej 
srdcovej dekompenzácie, metabolickej acidózy a súbežného používania draslík šetriacich diuretík a doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka. Kombinácia s lítiom: neodporúča sa. Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): súbežné použitie 
inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženej funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS sa preto neodporúča. Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa 
nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.  Primárny aldosteronizmus: užívanie sa neodporúča u pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom (neodpovedajúcim na liečbu pôsobiacu prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému)**. Galak-
tózová intolerancia/glukózo-galaktózová malabsorpcia/celkový defi cit laktázy: nemá sa užívať. Sodík: zanedbateľné množstvo sodíka**. INTERAKCIE*: Kontraindikované: aliskiren (u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek), extrakorporálne terapie**, 
 sakubitril/valsartan. Neodporúča sa: silné inhibítory CYP3A4, aliskiren, súčasná liečba s inhibítormi ACE a blokátorom receptora angiotenzínu, estramustín, lítium, kotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol)**, draslík šetriace diuretiká (napr. triamterén, amilorid, eplerenón, 
spironolaktón), soli draslíka, dantrolén (infúzia), grapefruit alebo grapefruitový džús. S opatrnosťou: induktory CYP3A4, digoxín, ezetimib, kyselina fusidová, gemfi brozil/deriváty kyseliny fi brovej, inhibítory transportných proteínov, warfarín, antidiabetiká (inzulíny, perorálne 
antidiabetiká), baklofén, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) (vrátane aspirínu ≥ 3 g/deň), racekadotril, inhibítory mTOR (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus), kolchicín, kolestipol, perorálna antikoncepcia, gliptíny (linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín), 
sympatomimetiká, tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká, zlato, digoxín, atorvastatín, warfarín alebo cyklosporín, takrolimus, antihypertenzíva a vazodilatanciá. GRAVIDITA A LAKTÁCIA*: Lipertance je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie. FERTILITA*: 
Reverzibilné biochemické zmeny spermií u niektorých pacientov liečených blokátormi kalciového kanálu. OVPLYVNENIE SCHOPNOSTI VIESŤ VOZIDLÁ A OBSLUHOVAŤ STROJE*: Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť znížená v prípade závratu, bolesti hlavy, 
únavy, slabosti a nauzei. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby. NEŽIADUCE ÚČINKY*: Veľmi časté: edém. Časté: nazofaringitída, hypersenzitivita, hyperglykémia, somnolencia, závrat, bolesť hlavy, dysgeúzia, parestézia, vertigo, porucha zraku, diplopia, tinnitus, pal-
pitácie, hypotenzia (a účinky súvisiace s hypotenziou), sčervenanie, faryngolaryngeálna bolesť, epistaxa, kašeľ, dyspnoe, nauzea, vracanie, bolesť v hornej a dolnej časti brucha, dyspepsia, hnačka, zápcha, zmenená činnosť čriev, fl atulencia, vyrážka, pruritus, opuch kĺbov, opuch 
členka, bolesť v končatine, artralgia, svalové spazmy, myalgia, bolesť chrbta, asténia, únava, abnormálne hodnoty pečeňových testov, zvýšená hladina kreatínkinázy v krvi. Menej časté: rinitída, eozinofília, hypoglykémia, hyponatriémia, hyperkaliémia reverzibilná po ukončení 
liečby, anorexia, insomnia, zmenená nálada (vrátane úzkosti), porucha spánku, depresia, nočné mory, tremor, synkopa, hypestézia, amnézia, arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a atriálnej fi brilácie), rozmazané videnie, tachykardia, vaskulitída, broncho-
spazmus, sucho v ústach, pankreatitída, eruktácia, hepatitída buď cytolytická alebo cholestatická, urtikária, purpura, zmeny sfarbenia pokožky, hyperhidróza, exantém, alopécia, angioedém, pemfi goid, fotosenzitívne reakcie, bolesť krku, svalová únava, porucha močenia, noktúria, 
polakiúria, zlyhanie obličiek, erektilná dysfunkcia, gynekomastia, bolesť na hrudi, bolesť, malátnosť, periférny edém, pyrexia, zvýšená hladina urey v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi, zvýšená telesná hmotnosť, pozitívny nález bielych krviniek v moči, zníženie telesnej 
hmotnosti, pád. Zriedkavé: trombocytopénia, stav zmätenosti, periférna neuropatia, cholestáza, zhoršenie psoriázy, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém, myopatia, myozitída, rabdomyolýza, tendinopatia, niekedy komplikovaná 
ruptúrou, zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšená hladina bilirubínu v krvi. Veľmi zriedkavé: leukopénia/neutropénia, agranulocytóza alebo pancytopénia, hemolytická anémia u pacientov s vrodenou defi cienciou G-6PDH, znížený hemoglobín a znížený hematokrit, anafylaxia, 
zvýšený svalový tonus, strata sluchu, infarkt myokardu pravdepodobne sekundárny v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, angína pektoris, cievna mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárna v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pa-
cientov, eozinofi lná pneumónia, gastritída, gingiválna hyperplázia, žltačka, zlyhanie pečene, exfoliatívna dermatitída, akútne zlyhanie obličiek. Neznáme: imunitne sprostredkovaná nekrotizujúca myopatia, extrapyramidálna porucha (extrapyramidálny syndróm).  SIADH môže byť 
považovaný za veľmi zriedkavú, ale možnú komplikáciu spojenú s liečbou ACE inhibítormi**. PREDÁVKOVANIE*. VLASTNOSTI*: Atorvastatín je selektívny, kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy. Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na angio-
tenzín II (angiotenzín-konvertujúci enzým, ACE). Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov z dihydropyridínovej skupiny (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov srdca a ciev. 
BALENIE*: 30 alebo 90 (3 balenia po 30) fi lmom obalených tabliet lieku Lipertance 10mg/5mg/5mg, 20mg/5mg/5mg, 20mg/10mg/5mg, 20mg/10mg/10mg, 40mg/10mg/10mg. DÁTUM REVÍZIE TEXTU: 11/2018.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B, 03-236 Varšava, Poľsko.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.  
* Podrobné informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese miestneho zástupcu držiteľa: Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690 
**Všimnite si, prosím, zmenu v informácii o lieku 

Literatúra: 1. C. Vlachopoulos. et al., Eff ectiveness of perindopril/amlodipine fi xed dose combination in everyday clinical practice: results from the EMERALD study, Current Medical Research and Opinion, 2016; 32:9, 1605-1610, 
2. Law MR et al. BMJ. 2003;326:1423-1427, 3. S. Watson, A. Gupta, N.R. Poulter et al, Journal of Hypertension Volume 32, e/Supplement 1, 2014, 4. Huff man MD. PLOS Med. 2015;12(8):e1001862.

1. polypill: atorvastatín / perindopril arginín / amlodipín

Hypertonik s dyslipidémiou?  Vy máte pre neho riešenie:

 Dôsledná kontrola TK a LDL cholesterolu1,2

 Významnejšia redukcia rizika KV príhod3

 Lepšia adherencia4
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Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, 

tel.: +421 2 59 20 41 11, fax: +421 2 54 43 26 94

Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/5 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/10 mg/5 mg, Lipertance 20 mg/10 mg/10 mg, Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg fi lmom obalené tablety
ZZLOŽENIE*: Lipertance 10 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/10 mg, 40 mg/10 mg/10 mg fi lmom obalené tablety obsahujú 10 mg atorvastatínu (ator)/ 5 mg perindoprilarginínu (per)/ 5 mg amlodipínu (amlo), 20 mg ator/ 5 mg per/ 5 mg 
amlo, 20 mg ator/10 mg per/5 mg amlo, 20 mg ator/10 mg per/10 mg amlo, 40 mg ator/10 mg per/10 mg amlo. Obsahuje laktózu ako pomocnú látku. INDIKÁCIE*: Substitučná liečba esenciálnej hypertenzie a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca v spojení s primárnou 
hypercholesterolémiou alebo kombinovanou hyperlipidémiou u dospelých pacientov primerane kontrolovaných s atorvastatínom, perindoprilom a amlodipínom podávaných súbežne v rovnakých dávkach ako vo fi xnej kombinácii. DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA*: Jedna 
tableta jedenkrát denne ráno pred jedlom. Lipertance nie je vhodný na začiatočnú liečbu. Ak sa vyžaduje zmena dávkovania, titrácia sa má vykonať s jednotlivými zložkami. Starší ľudia a pacienti so zlyhaním obličiek: časté monitorovanie kreatinínu a draslíka. Klírens kreatinínu 
(Clcr) < 60 ml/min: nevhodné. Porucha funkcie pečene: má sa používať s opatrnosťou. Lipertance je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene. Pediatrická populácia: nemá sa používať. KONTRAINDIKÁCIE*: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorýkoľvek iný in-
hibítor ACE, alebo deriváty dihydropyridínu, alebo statín, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, aktívne ochorenie pečene alebo neobjasnené pretrvávajúce zvýšenia sérových transamináz prekračujúce 3-násobok hornej hranice normálu, počas gravidity, počas dojčenia a u žien 
v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú vhodné antikoncepčné opatrenia (pozri časť GRAVIDITA* a LAKTÁCIA*), ťažká hypotenzia, šok (vrátane kardiogénneho šoku), obštrukcia prietoku ľavej komory (napr. hypertrofi cká obštrukčná kardiomyopatia a vysoký stupeň aortálnej 
stenózy), hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhávanie po akútnom infarkte myokardu, anamnéza angioedému (Quinckeho edém) súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE, hereditárny alebo idiopatický angioedém, súbežné použitie s liekmi obsahujúcimi aliskiren 
u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časť INTERAKCIE*),  súbežné užívanie so sakubitrilom/valsartanom (pozri časti UPOZORNENIA* a INTERAKCIE*), extrakorporálne terapie vedúce ku kontaktu krvi s negatívne 
nabitými povrchmi (pozri časť INTERAKCIE*), významná bilaterálna stenóza renálnej artérie alebo stenóza artérie jednej funkčnej obličky (pozri časť UPOZORNENIA*)**. UPOZORNENIA*: Osobitné upozornenia a opatrenia pre používanie: Vplyv na pečeň: testy funkcie pečene sa 
majú vykonávať pravidelne a v prípade zvýšenia hladín transamináz sa majú pacienti monitorovať až do odstránenia tohto zvýšenia. Zastaviť liečbu, ak sa vyskytne žltačka alebo výrazné zvýšenie hepatálnych enzýmov (sérové transaminázy prekračujúce 3-násobok hornej hranice 
normálu (ULN)) a u pacientov s aktívnym ochorením pečene. Používať s opatrnosťou u pacientov s poškodením funkcie pečene, ktorí konzumujú alkohol a/alebo majú ochorenie pečene v anamnéze. Vplyv na kostrový sval: zastaviť liečbu, ak zvýšenie hladín kreatínkinázy (CK) > 10 
x ULN alebo ak sa objavia svalové symptómy so zvýšením CK hladín > 5 x ULN alebo pri podozrení na rabdomyolýzu. S opatrnosťou je potrebné postupovať, keď sa Lipertance používa s niektorými liekmi, ktoré môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu atorvastatínu, a tým riziko 
rabdomyolýzy, ako sú silné inhibítory CYP3A4 alebo transportné proteíny (napr. cyklosporín, ketokonazol, ritonavir...). Súbežne podávanie s liekovými formami kyseliny fusidovej na systémové použitie alebo v priebehu 7 dní od ukončenia liečby kyselinou fusidovou sa neodporúča. 
Pokiaľ je použitie nevyhnutné, má byť počas liečby kyselinou fusidovou liečba Lipertance prerušená. Intersticiálne ochorenie pľúc: ak je podozrenie, liečba sa má prerušiť. Diabetes mellitus: U diabetických pacientov sa má kontrola glykémie starostlivo monitorovať počas prvého 
mesiaca liečby. Srdcové zlyhávanie: používať s opatrnosťou. Hypotenzia: monitorovať krvný tlak, renálnu funkciu a draslík u pacientov s vysokým rizikom symptomatickej hypotenzie (hypovolémia alebo závažná renín-dependentná hypertenzia) alebo so symptomatickým srdcovým 
zlyhávaním (s alebo bez renálnej nedostatočnosti), alebo s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou na podávanie ďalších dávok, ktoré je možné podať zvyčajne bez ťažkostí, keď sa krvný tlak zvýši 
po zväčšení objemu. Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne/ hypertrofi cká kardiomyopatia: používať s opatrnosťou a pozri časť KONTRAINDIKÁCIE*. Transplantácia obličky: nie sú skúsenosti po nedávnej transplantácii.  Renovaskulárna hypertenzia: zvýšené riziko hypotenzie alebo 
renálnej insufi ciencie u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky, liečených ACE inhibítormi. Liečba diuretikami môže byť podporný faktor. Strata renálnej funkcie sa môže objaviť (s minimálnymi zmenami sérového kreatinínu) 
dokonca u pacientov s unilaterálnou stenózou renálnej artérie**. Porucha funkcie obličiek: monitorovať draslík a kreatinín; individuálna titrácia dávky s jednotlivými zložkami sa odporúča, ak Clcr < 60 ml/min. U pacientov so stenózou renálnej artérie môže byť zvýšená hladina urey 
v krvi a kreatinínu; s renovaskulárnou hypertenziou, riziko ťažkej hypotenzie a renálnej insufi ciencie. Amlodipín sa môže používať v normálnych dávkach u pacientov so zlyhaním obličiek. Amlodipín nie je dialyzovateľný. Hemodyalizovaní pacienti: používať s opatrnosťou. Precitlive-
nosť/Angioedém: zastaviť liečbu a monitorovať až do úplného vymiznutia symptómov. Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny.  Kombinácia perindoprilu so sakubitrilom/valsartanom kontraindikovaná v dôsledku zvýšeného rizika angioedému. Sakubitril/valsartan 
nesmie byť podaný skôr ako 36 hodín po užití poslednej dávky perindoprilu. Liečba perindoprilom sa nesmie začať skôr ako 36 hodín po poslednej dávke sakubitrilu/valsartanu. Súbežné používanie iných inhibítorov NEP (napr. racekadotril) a  inhibítorov ACE môže takisto zvýšiť 
riziko angioedému**. Súbežné použitie inhibítorov mTOR: zvýšené riziko angioedému. Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL): zriedkavo, pacienti zaznamenali život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie, dočasne ukončiť liečbu pred aferézou. 
Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie: dočasne ukončiť podávanie pred liečbou. Tieto reakcie sa po náhodnej opätovnej expozícii objavili znova. Neutropénia/Agranulocytóza/Trombocytopénia/Anémia: používať s najvyššou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým va-
skulárnym ochorením, imunosupresívnou liečbou, liečbou s alopurinolom alebo prokaínamidom, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov. Rasa: perindopril môže byť menej účinný a spôsobuje vyššie percento angioedému u pacientov čiernej rasy ako u pacientov 
iných rás. Kašeľ: ustupuje po ukončení liečby. Operácia/anestézia: zastaviť liečbu jeden deň pred operáciou. Hyperkaliémia: časté monitorovanie draslíka v krvi v prípade renálnej insufi ciencie, zhoršenia renálnej funkcie, vek (> 70 rokov), diabetes mellitus, dehydratácie, akútnej 
srdcovej dekompenzácie, metabolickej acidózy a súbežného používania draslík šetriacich diuretík a doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka. Kombinácia s lítiom: neodporúča sa. Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS): súbežné použitie 
inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženej funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS sa preto neodporúča. Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa 
nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.  Primárny aldosteronizmus: užívanie sa neodporúča u pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom (neodpovedajúcim na liečbu pôsobiacu prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému)**. Galak-
tózová intolerancia/glukózo-galaktózová malabsorpcia/celkový defi cit laktázy: nemá sa užívať. Sodík: zanedbateľné množstvo sodíka**. INTERAKCIE*: Kontraindikované: aliskiren (u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek), extrakorporálne terapie**, 
 sakubitril/valsartan. Neodporúča sa: silné inhibítory CYP3A4, aliskiren, súčasná liečba s inhibítormi ACE a blokátorom receptora angiotenzínu, estramustín, lítium, kotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol)**, draslík šetriace diuretiká (napr. triamterén, amilorid, eplerenón, 
spironolaktón), soli draslíka, dantrolén (infúzia), grapefruit alebo grapefruitový džús. S opatrnosťou: induktory CYP3A4, digoxín, ezetimib, kyselina fusidová, gemfi brozil/deriváty kyseliny fi brovej, inhibítory transportných proteínov, warfarín, antidiabetiká (inzulíny, perorálne 
antidiabetiká), baklofén, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) (vrátane aspirínu ≥ 3 g/deň), racekadotril, inhibítory mTOR (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus), kolchicín, kolestipol, perorálna antikoncepcia, gliptíny (linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vildagliptín), 
sympatomimetiká, tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká, zlato, digoxín, atorvastatín, warfarín alebo cyklosporín, takrolimus, antihypertenzíva a vazodilatanciá. GRAVIDITA A LAKTÁCIA*: Lipertance je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie. FERTILITA*: 
Reverzibilné biochemické zmeny spermií u niektorých pacientov liečených blokátormi kalciového kanálu. OVPLYVNENIE SCHOPNOSTI VIESŤ VOZIDLÁ A OBSLUHOVAŤ STROJE*: Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť znížená v prípade závratu, bolesti hlavy, 
únavy, slabosti a nauzei. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby. NEŽIADUCE ÚČINKY*: Veľmi časté: edém. Časté: nazofaringitída, hypersenzitivita, hyperglykémia, somnolencia, závrat, bolesť hlavy, dysgeúzia, parestézia, vertigo, porucha zraku, diplopia, tinnitus, pal-
pitácie, hypotenzia (a účinky súvisiace s hypotenziou), sčervenanie, faryngolaryngeálna bolesť, epistaxa, kašeľ, dyspnoe, nauzea, vracanie, bolesť v hornej a dolnej časti brucha, dyspepsia, hnačka, zápcha, zmenená činnosť čriev, fl atulencia, vyrážka, pruritus, opuch kĺbov, opuch 
členka, bolesť v končatine, artralgia, svalové spazmy, myalgia, bolesť chrbta, asténia, únava, abnormálne hodnoty pečeňových testov, zvýšená hladina kreatínkinázy v krvi. Menej časté: rinitída, eozinofília, hypoglykémia, hyponatriémia, hyperkaliémia reverzibilná po ukončení 
liečby, anorexia, insomnia, zmenená nálada (vrátane úzkosti), porucha spánku, depresia, nočné mory, tremor, synkopa, hypestézia, amnézia, arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a atriálnej fi brilácie), rozmazané videnie, tachykardia, vaskulitída, broncho-
spazmus, sucho v ústach, pankreatitída, eruktácia, hepatitída buď cytolytická alebo cholestatická, urtikária, purpura, zmeny sfarbenia pokožky, hyperhidróza, exantém, alopécia, angioedém, pemfi goid, fotosenzitívne reakcie, bolesť krku, svalová únava, porucha močenia, noktúria, 
polakiúria, zlyhanie obličiek, erektilná dysfunkcia, gynekomastia, bolesť na hrudi, bolesť, malátnosť, periférny edém, pyrexia, zvýšená hladina urey v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi, zvýšená telesná hmotnosť, pozitívny nález bielych krviniek v moči, zníženie telesnej 
hmotnosti, pád. Zriedkavé: trombocytopénia, stav zmätenosti, periférna neuropatia, cholestáza, zhoršenie psoriázy, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém, myopatia, myozitída, rabdomyolýza, tendinopatia, niekedy komplikovaná 
ruptúrou, zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšená hladina bilirubínu v krvi. Veľmi zriedkavé: leukopénia/neutropénia, agranulocytóza alebo pancytopénia, hemolytická anémia u pacientov s vrodenou defi cienciou G-6PDH, znížený hemoglobín a znížený hematokrit, anafylaxia, 
zvýšený svalový tonus, strata sluchu, infarkt myokardu pravdepodobne sekundárny v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, angína pektoris, cievna mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárna v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pa-
cientov, eozinofi lná pneumónia, gastritída, gingiválna hyperplázia, žltačka, zlyhanie pečene, exfoliatívna dermatitída, akútne zlyhanie obličiek. Neznáme: imunitne sprostredkovaná nekrotizujúca myopatia, extrapyramidálna porucha (extrapyramidálny syndróm).  SIADH môže byť 
považovaný za veľmi zriedkavú, ale možnú komplikáciu spojenú s liečbou ACE inhibítormi**. PREDÁVKOVANIE*. VLASTNOSTI*: Atorvastatín je selektívny, kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy. Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na angio-
tenzín II (angiotenzín-konvertujúci enzým, ACE). Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov z dihydropyridínovej skupiny (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov srdca a ciev. 
BALENIE*: 30 alebo 90 (3 balenia po 30) fi lmom obalených tabliet lieku Lipertance 10mg/5mg/5mg, 20mg/5mg/5mg, 20mg/10mg/5mg, 20mg/10mg/10mg, 40mg/10mg/10mg. DÁTUM REVÍZIE TEXTU: 11/2018.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B, 03-236 Varšava, Poľsko.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.  
* Podrobné informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese miestneho zástupcu držiteľa: Servier Slovensko, spol. s r. o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690 
**Všimnite si, prosím, zmenu v informácii o lieku 

Literatúra: 1. C. Vlachopoulos. et al., Eff ectiveness of perindopril/amlodipine fi xed dose combination in everyday clinical practice: results from the EMERALD study, Current Medical Research and Opinion, 2016; 32:9, 1605-1610, 
2. Law MR et al. BMJ. 2003;326:1423-1427, 3. S. Watson, A. Gupta, N.R. Poulter et al, Journal of Hypertension Volume 32, e/Supplement 1, 2014, 4. Huff man MD. PLOS Med. 2015;12(8):e1001862.

1. polypill: atorvastatín / perindopril arginín / amlodipín

Hypertonik s dyslipidémiou?  Vy máte pre neho riešenie:

 Dôsledná kontrola TK a LDL cholesterolu1,2

 Významnejšia redukcia rizika KV príhod3

 Lepšia adherencia4
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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
milí hostia,

koniec roka 2019 a začiatok tohto roka bol charakteristický významným záujmom internisticky zamera-
ných medicínskych podujatí o informácie z novo vydaných 2018 ESH/ESC Odporúčaní pre manažment ar-
tériovej hypertenzie. Je to pochopiteľné. Artériová hypertenzia je najčastejším chronickým internistickým 
ochorením dospelej populácie na Slovensku a v Európe. Predstavuje každodenný “chlieb” najmä všeobec-
ného lekára Je faktorom, ktorý musí veľmi často v  diagnostike a  terapii brať do  úvahy tiež kardiológ, 
internista, geriater, nefrológ, diabetológ, endokrinológ, arytmológ, neurológ, anesteziológ, hematológ 
a iní odborníci. Na jednej strane si veľká časť lekárskej obce myslí, že hypertenziu vedia liečiť. Veď je to tak 
časté ochorenie, s relatívne ľahkým spôsobom diagnostiky a množstvom možností, ako ho medikamen-
tózne ovplyvniť a tým dostať pod kontrolu. Na druhej strane si musíme priznať, že čelíme realite – percento 
diagnostikovanosti hypertenzie v  našej dospelej populácii je nedostatočné (50 maximálne 60%), pričom 
z  tých už diagnostikovaných hypertonikov je liečených tiež asi len polovica. Z  nich sa komplexnou lieč-
bou dostane do  “bezpečných” hodnôt krvného tlaku, teda do  cieľových hodnôt liečby (so zníženým rizi-
kom možných orgánových komplikácií), menej ako polovica. Asi to teda s tým jednoduchým zvládnutím 
artériovej hypertenzie dospelých nie je také bezproblémové… Často nastáva situácia, že všeobecní lekári 
ale aj špecialisti rôznych odborov si pacientov s neukončenou diagnostikou a diferenciálnou diagnostikou 
hypertenzie a pacientov s nedostatočne kontrolovanou hypertenziou medzi sebou neefektívne presúvajú. 
Vznikajú nielen praktické otázky ale až spory, kto sa má o  ktorého hypertonika starať, kto vlastne nesie 
zodpovednosť za jeho manažment. Práve tieto otvorené otázky sú hlavnou náplňou nášho kongresu.

V januári 2019 SHS sa v Starom Smokovci uskutočnila 8. Škola hypertenzie SHS. Dala zúčastneným kvalitný 
prehľad o tom, čo je podstatné a nové v spomínaných odporúčaniach z roku 2018 a ako ich správne inter-
pretovať a najmä používať v našej klinickej a ambulantnej praxi. Aktuálny kongres si dáva za úlohu, okrem 
iných tém, pokračovať v prediskutovaní zásadných nových informácií z 2018 ESH/ESC Odporúčaní pre ma-
nažment artériovej hypertenzie tak, aby sme si dostatočne vyjasnili – “kto, kedy, ako a s kým…” koná a má 
konať v zodpovednej starostlivosti o hypertonikov rôzneho stupňa a rôzneho rizikového profilu.

Pozitívnou devízou kongresu SHS SLS a  súčasne Konferencie Pracovnej skupiny preventívnej kardiológie 
SKS je to, že sa nám opakovane darí na jedno miesto sústrediť mienkotvorných lekárov mnohých odbo-
rov, aby prezentovali a diskutovali zo svojich odborných pohľadov aktuálne problémy v témach artériová 
hypertenzia a jej komplikácie. Viaceré programové bloky sú priamo orientované tak, aby sa v nich stretli 
v jednom čase a v jednom priestore rôzni odborníci a konfrontovali svoje postoje k téme (napr. internista –
kardiológ – neurológ, v inom bloku internista – kardiológ –diabetológ alebo tiež psychiater – arytmológ – 
psychológ a pod.).
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Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., F.E.S.C.  
prezidentka SHS

a predsedkyňa PS preventívnej kardiológie SKS

Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
viceprezident SHS

Významnou súčasťou programu sú originálne práce a kazuistiky, ktoré sú “zrkadlom” toho, ako na našich 
pracoviskách na Slovensku žije klinický a základný výskum. Prvýkrát sme zvolili koncepciu každej prezen-
tácie duálnou formou, t.j. súčasne prednáška + poster. Myslíme si, že všetky originálne výsledky si zaslúžia 
vašu pozornosť a  kvalitné prediskutovanie. Dostupnosť preštudovania posterovej formy ešte pred pred-
náškou umožní, aby ste sa s prácou dostatočne zoznámili a mali možnosť sa pripraviť fundovane na disku-
siu. Diskusii nechávame dostatočný časový priestor. Najkvalitnejšie odprezentované originálne práce a ori-
ginálne kazuistiky budú odbornou spoločnosťou hodnotne odmenené. Výbor SHS a PSPK SKS chce teraz 
aj v budúcnosti robiť systematické kroky k tomu, aby podporoval originálne odborné aktivity na všetkých 
pracoviskách – nielen na univerzitných a akademických (kde je to náplňou ich práce), ale najmä v pod-
mienkach regionálnych nemocníc a v ambulantnej sfére. 

V programe sú umiestnené dva významné bloky, pripravené našimi priateľskými a spolupracujúcimi od-
bornými spoločnosťami v zahraničí – Českou společností pro hypertenzi a Maďarskou hypertenziologickou 
spoločnosťou. Sme veľmi radi a je našou cťou hostiť významných predstaviteľov ČSH a MHS na našom kon-
grese. Dobré profesionálne vzťahy vytvárajú dobré ľudské a priateľské vzťahy. Takéto stretnutia podporujú 
aj podmienky pre odbornú spoluprácu v budúcnosti.

V programe je celkom osem sympózií, ktoré sa všetky venujú základným témam v oblasti diagnostiky a lieč-
by artériovej hypertenzie, kardiovaskulárnych rizík a tiež preventívnym otázkam. Jedna z našich zdravot-
ných poisťovní predloží podrobnú špecifickú analýzu, ako diagnostikujeme, manažujeme a liečime hyper-
tenziu na celom Slovensku. Predloží nám vlastne svoj pohľad na našu prácu. Sme presvedčení, že tento blok 
bude zdrojom významnej interaktívnej diskusie lekárov s predstaviteľmi zdravotnej poisťovne.

Prvýkrát sme vytvorili dva bloky po večeri, teda až po 20. hodine. Vybrali sme pre ne témy, ktoré sú odborne 
atraktívne, ideálne na dobrú diskusiu a interdisciplinárne podnety.

Miesto konania “ďaleko od  hlučného davu” má svoj cielený pozitívny zámer – účastníci kongresu nebu-
dú rozptyľovaní shopping centrami, len krásnou tatranskou prírodou a čistým vysokohorským vzduchom. 
Aktívny pohyb v prírode je predsa neoddeliteľnou súčasťou zlepšovania životného štýlu a podporovania 
kardiovaskulárnej prevencie. V tomto je lokalita plne v súlade – odborne aj eticky – s odporúčaniami ma-
nažmentu artériovej hypertenzie aj s odporúčaniami prevencie kardiovaskulárnych ochorení.

Veríme, že odborný program vás zaujme, naplní hlavnú sálu počas celého trvania podujatia. 
Tešíme sa na stretnutia, oficiálne diskusie v programových blokoch aj na kuloárne debaty.

 V mene výboru Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS a PS preventívnej kardiológie SKS
vás zdravia a pozývajú
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TLAKOMERY

Na prevenciu pred cievnou mozgovou 
príhodou a infarktom myokardu

www.veroval.sk

Presné a spoľahlivé prístroje

TLAKOMER S EKG 2-v-1TLAKOMER DUO CONTROL

   Unikátna technológia DUO SENSOR 
zabezpečuje najpresnejšie meranie

   Vhodný najmä pre osoby 
s nepravidelným srdcovým rytmom

   Zaisťuje správne meranie vďaka 
patentovanej technológii Secure fi t

   Inovatívny prístroj na mobilnú kontrolu 
srdcového rytmu, krvného tlaku 
a tepovej frekvencie

   Zachytí a rozpozná arytmie

   Záznam EKG v priebehu 30 sekúnd 
– kedykoľvek a kdekoľvek

• Klinicky overená presnosť  • Záruka 5 rokov  • Nemecká kvalita  • Bezplatný softvér na správu a ukladanie dát

Kombinuje 
2 metódy merania

 
Vhodné najmä pre pacientov 

 
s poruchami srdcového rytmu

+

DUO SENSOR-Technology

A5_VER_inz_tlakomery_19046_v2.indd   1 25.02.19   12:20
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Organizačný a programový výbor

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., F.E.S.C. 
prezidentka SHS a predsedkyňa PSPK SKS

Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
viceprezident SHS

MUDr. Emília Pastrnáková
vedecká sekretárka SHS

Prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.*
MUDr. Katarína Beňová, PhD.
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., F.E.S.C.*
MUDr. Gabriela Kaliská, PhD.*
MUDr. Viera Kosmálová, PhD.
MUDr. Monika Kulinová
MUDr. Peter Letavay, MBA
Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.
Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.
Doc. MUDr. Marián Sninčák CSc.
MUDr. Vladimír Spišák
MUDr. Dana Škultétyová, PhD., F.E.S.C.
MUDr. Ivana Šoóšová, PhD.*
MUDr. Anna Vachulová, PhD. 
*členovia výboru PSPK SKS
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Kontaktné adresy

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., F.E.S.C.
Klinika kardiológie a angiológie
Lekárska fakulta SZU a Národný ústav srdcových a cievnych chorôb
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Tel. a fax: + 421 2 59 32 02 82
mobil: +421 903 230 579
e-mail: filipova@nusch.sk, slavomira.filipova@gmail.com
 
MUDr. Emília Pastrnáková
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice,
IV. interná klinika UPJŠ LF
Rastislavova 43
041 90 Košice 
Tel.: + 421 55 615 22 32
e-mail: emilia.pastrnakova@unlp.sk
 
FARMI-PROFI
Marcela Idlbeková
mobil: +421 918 569 890
e-mail: idlbekova@farmi-profi.sk
Mgr. Eva Káčeriková
mobil: +421 918 502 341
e-mail: kacerikova@farmi-profi.sk
E-mail: hypertenzia34@farmi-profi.sk
Tel: + 421 2 6446 1555, 1614
www.farmi-profi.sk
 
 
webová adresa SHS: 
www.hypertenzia.org

webová adresa SKS: 
www.cardiology.sk
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Všeobecné informácie

Kongres je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK. Účastníci kongresu dostávajú 
za pasívnu účasť spolu za celé podujatie 18 kreditov SLK (štvrtok 6, piatok 9, sobota 3 kredity).

Za aktívnu účasť sú pridelené kredity v súlade so zásadami SLK (prvý autor prednášky 10 kredi-
tov, spoluautor 5 kreditov, prvý autor prednášky vedenej v angličtine 15 kreditov, spoluautor 
10 kreditov).

Registrovaní účastníci obdržia certifikát o účasti najskôr 6. apríla 2019 doobeda.
 
Miesto a termín konania

4. apríl – 6. apríl 2019

Hotel Grand, Jasná
Demänovská Dolina 71
031 01 Liptovský Mikuláš 1

Registrácia

štvrtok   4. apríl 2019  od 11.00 h
piatok   5. apríl 2019   od 7.30 h
sobota   6. apríl 2019  od 7.30 h

Účastnícky poplatok

 Registrácia a platba Registrácia                                                        
 do 1. 3. 2019         po 2. 3. 2019

Členovia SHS & PSPK SKS  50,00 € 70,00 €
Nečlenovia SHS & PSPK SKS 80,00 € 100,00 €
Sestry – členky SKSaPA 30,00 € 50,00 €
Sestry – nečlenky SKSaPA 50,00 € 70,00 €
Študenti lekárskych fakúlt 00,00 € 00,00 €
Prví prednášatelia 00,00 € 00,00 € 

Účastnícky poplatok neplatia: prví (a prednášajúci) autori a študenti lekárskych fakúlt (index).

Účastnícky poplatok zahŕňa: vstup na odborné prednášky, vstup do exhibičných prietorov, kongresový 
material a tlačené materiály.

Spôsob platby

FARMI-PROFI, s.r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Tatrabanka, a.s. Bratislava
IBAN: SK86 1100 0000 0029 4602 8927
Swift code: TATR SK BX
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Variabilný symbol: 04062019
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Účastnícky poplatok zahŕňa DPH.

V prípade záujmu o vystavenie faktúry kontaktujte prosím: majekova@farmi-profi.sk.
Súčasťou úspešnej registrácie je aj úhrada poplatku v prislúchajúcom termíne.

Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov kongresu je rezervované v hoteli Grand a v okolitých zariadeniach.

Ubytovanie zabezpečuje FARMI-PROFI.
Kontaktná osoba: Marcela Idlbeková, e-mail: idlbekova@farmi-profi.sk, mobil: +421 918 569 890.
 
Odborný program

Odborný program kongresu je jednoplenárny, prebieha v jednej kongresovej sále.

Všetky prijaté práce budú prezentované ako prednášky. Originálne práce (s abstraktom) budú súčasne 
prezentované v hlavnej kongresovej sále aj formou posterov.
 
Rokovací jazyk

slovenčina, čeština, angličtina
 
Prednášky

–  pozvaní prednášatelia (označenie: vyžiadané prednášky)
–  prednášky originálnych prác na základe prijatých abstraktov (označenie: Abstrakt)
 
Postery

Samostatná posterová sekcia sa neorganizuje.

Postery k originálnym prácam (abstrakty) budú umiestnené v hlavnej kongresovej sále od štvrtka po-
obede do soboty doobeda. Všetci autori originálnych prác a kazuistík (s abstraktami) boli informovaní 
o povinnosti vyvesiť k práci poster.

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie sa bude konať v sobotu 6. apríla 2019. Súčasťou valného zhromaždenia bude vy-
hlásenie výsledkov súťaže o najlepšiu originálnu prácu/kazuistiku.

Prednášky

Časový limit všetkých prednášok (čistý čas prednášky bez diskusie) je uvedený v programe pri každej 
prednáške.

Program je jednoplenárny, preto je nutné dodržiavanie časových limitov. Celkový čas vyhradený 
na diskusiu je uvedený v programe na konci každého programoveho bloku. Riadenie diskusie je plne 
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v kompetencii a zodpovednosti predsedníctva prednáškového bloku. Všetci členovia predsedníctiev 
sú povinní začať blok prednášok presne podľa programu. Všetci prednášajúci, vrátane pozvaných 
prednášateľov, sú povinní dodržiavať čas vymedzený na prednášku.  Po prekročení limitu o 60 se-
kúnd predsedajúci prednášku preruší upozornením do mikrofónu a následne požiada technika o vyp-
nutie zvuku mikrofónu prednášajúceho.

Za dodržiavanie časových limitov je zodpovedný každý prednášajúci a za dodržanie celkového času 
programového bloku a vedenie diskusie zodpovedá predsedníctvo prednáškového bloku.

Pre orientáciu prednášateľov aj predsedajúcich bude informácia o trvaní prednášky zobrazená viditeľ-
ne na časovej osi prednášky a diskusie – znázornenie v pravom dolnom rohu premietacej plochy.

Nahrávanie prezentácií

Prednášateľ si môže nahrať svoju prezentáciu na technickom stanovišti umiestnenom pred prednáško-
vou sálou najneskôr 15 minút pred začiatkom každej sekcie/bloku. Nahrávanie prednášky v priebehu 
odborneho programu nie je povolené.

Publikovanie abstraktov

Texty prijatých abstraktov sú súčasťou tejto programovej brožúry.

Abstrakty budú tiež publikované v oficiálnom časopise SHS a SKS Cardiology Letters, v č. 1/2019.

Pokyny pre vystavovateľov

Demontáž stánkov farmaceutických a prístrojových spoločností je možná najskôr v sobotu dňa 6. apríla 
2019 od 13.00 h.

Organizačný výbor Kongresu SHS žiada o  spoluprácu a  pochopenie všetkých partnerov kongresu     
a vystavovateľov, aby nerušili priebeh podujatia predčasnou demontážou vystavovacích priestorov.
 
Slávnostné otvorenie kongresu a odborný diskusný večer – Štvrtok 4. apríl 2019 

13.00 Otvorenie kongresu
18.35 – 20:00  Večera
21.30 – 23.00   Odovzdanie cien SHS a SLS 
 jubilantom. 
 Večerné diskusné stretnutie
 
Večerná diskusia – Piatok 5. apríl 2019

18.45 – 20.00   Večera
21.30 – 23.00  Večerné diskusné stretnutie
 
 



alopurinol
300 mg

Keď sa problém náhle vynorí,
    je dôležité myslieť na to,
   že zvýšená hladina 
     kyseliny močovej predstavuje  
        rizikový faktor pre pacientov 
        s hypertenziou.1,2 

Liek prvej voľby pri hyperurikémii, účinný a dobre tolerovaný aj v prevencii.3,4

Skrátená informácia o lieku Milurit 100 mg, Milurit 300 mg tablety.
Liečivo: Každá tableta obsahuje 100 mg alebo 300 mg alopurinolu. Terapeutické indikácie: Dospelí: Všetky formy hyperurikémie, ktoré sa nedajú zvládnuť diétou, vrátane sekun-
dárnej hyperurikémie rôzneho pôvodu a klinických komplikácií hyperurikemických stavov, najmä manifestnej dny, urátovej nefropatie a na rozpúšťanie a prevenciu tvorby kryštálov 
kyseliny močovej (obličkových kameňov). Liečba rekurentných zmiešaných kalcium-oxalátových kryštálov pri súbežnej hyperurikémii, ak zlyhali pitný režim, diétne a podobné 
opatrenia. Deti a dospievajúci: Sekundárna hyperurikémia rôzneho pôvodu. Nefropatia spôsobená kyselinou močovou v priebehu liečby leukémie. Dedičné poruchy enzýmovej 
deficiencie, Leschov-Nyhanov syndróm (čiastočný alebo úplný deficit hypoxantínguanínfosforibozyltransferázy) a deficit adenínfosforibozyltransferázy. Dávkovanie a spôsob po-
dávania: Dospelí: Alopurinol treba začať podávať v nízkych dávkach, napr. 100 mg denne, aby sa znížilo riziko nežiaducich účinkov. Odporúčané dávkovanie pre všetky indikácie: 
100 až 200 mg denne pri miernych stavoch; 300 až 600 mg denne pri stredne ťažkých stavoch; 700 až 900 mg denne pri ťažkých stavoch. Ak sa vyžaduje dávkovanie na základe 
mg/kg telesnej hmotnosti, má sa použiť 2 až 10 mg alopurinolu na 1 kg telesnej hmotnosti za deň. Pediatrická populácia: Deti vo veku od 3 do 15 rokov: odporúčaná dávka je 10 až 
20 mg/kg telesnej hmotnosti za deň až do maximálnej dávky 400 mg denne v 3 rozdelených dávkach. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných 
látok. Osobitné upozornenia: Hypersenzitívne reakcie na alopurinol sa môžu prejavovať rôznymi spôsobmi, vrátane makulopapulárneho exantému, syndrómu precitlivenosti (zná-
my tiež ako DRESS) a SJS/TEN. Ak sa takéto reakcie objavia kedykoľvek v priebehu liečby, alopurinol sa musí okamžite vysadiť. U pacientov s chronickou poruchou funkcie obličiek 
a súbežným užívaním diuretík, najmä tiazidov, môže byť zvýšené riziko vzniku hypersenzitívnych reakcií U pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek treba použiť znížené 
dávky Liečba sa nesmie začať, pokiaľ akútny záchvat dny úplne neustúpi, keďže alopurinol môže vyvolať ďalšie záchvaty. Milurit 100 mg obsahuje laktózu. Liekové a iné interak-
cie: so salicylátmi a urikozurikami, kumarínovými antikoagulanciami, teofylínom, ampicilínom/amoxicilínom, hydroxidom hlinitým, ACE inhibítormi, diuretikami, cyklosporínom, 
cytostatikami. Nežiaduce účinky: Časté: vyrážka, zvýšenie hladiny hormónu stimulujúceho štítnu žľazu v krvi. Menej časté: reakcie z precitlivenosti, vracanie, nauzea, hnačka, 
abnormálne výsledky testov funkcie pečene. Veľkosť balenia: 50 x 100 mg; 30 x 300 mg; 100 x 300 mg. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Egis Pharmaceuticals PLC, Maďarsko. 
Posledná revízia textu: Január 2019.
Liek je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si pozorne prečítajte Súhrn charakteristických vlastností lieku. Úplná informácia o lieku na vyžiadanie. 
 
1. Effect  of  high-dose  allopurinol  on  exercise capacity  in  patients  with  chronic stable angina, Awsan Noman, MB, Donald SC Ang, MD, 
Simon Ogston, PhD, Chim C Lang, MD and Allan D Struthers, MD The Lancet,  VOLUME 375 ,ISSUE9732 (June 2010)
2. Allopurinol reduce left ventricular hypertrophy in CKD, Kidney News,August 2010,Vol.2, Number 8, ASN Leading the fight against Kidney disease
3. Miroslav ŠAŠINKA, Katarína FURKOVÁ Aktuálne problémy hyperurikémie, Lek Obz, 60, 2011, č.1, s.18-26 
4. NOVÉ POHLEDY NA LÉČBU HYPERURIKÉMIE A DNY prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Reumatologicky ustav, PRAHA, 
INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI 2008; 10(6)
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Associate Professor Robert Holaj, PhD, MBA

Since 1991, he has been working at the 3rd Department of Medicine, General University Hospital in 
Prague. He completed his MD degree in 1989 at the 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, 
Czech Republic. During his postgraduate practice, he gained clinical experience also in University of 
British Columbia (Vancouver, Canada) in 2000, where he realized his project supported by Czech Society 
of Cardiology. After defence of thesis: “Usefulness of the carotid ultrasound as another cardiovascular 
risk factor for prediction of significant coronary artery disease” in 2001, he obtained Ph.D. degree 
at the 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic. After defence of thesis: 
“Establishment of the outpatient cardiovascular rehabilitation program in the General University 
Hospital in Prague” in 2003, degree of “MBA” at the Prague International Business School was bestowed 
to him. After defence of thesis: “Carotid intima media thickness – significant predictor of coronary 
artery disease and secondary hypertension” in 2008, “Associate Professor” title at the 1st Faculty 
of Medicine, Charles University in Prague was bestowed to him. He has authored or co-authored over 
100 presentations in reputed medical journals and major cardiologic meetings. He was awarded 
for research activity in the field of cardiology by the Ministry of Health of the Czech Republic in 2009 
and 2016. 
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Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
 

Vystudoval fakultu všeobecného lékařství UK v Praze (1974). V roce 1982 obhájil vědeckou hodnost CSc. 
(Některé endokrinní aspekty lithiové profylaxe), v roce 1988 se na Lékařské fakultě hygienické Univerzity 
Karlovy (nyní 3. lékařská fakulta, 3.LF UK) habilitoval v oboru psychiatrie, v roce 1990 obhájil vědeckou 
hodnost DrSc. (Neuroendokrinologie v psychiatrii), v roce 1991 byl jmenován profesorem psychiatrie. 
Pracoval jako psychiatr a vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu psychiatrickém a univerzitní učitel 
na 3.LFUK, jejímž byl děkanem v letech 1990-1997. 

Jeho výzkumné zaměření zahrnuje témata biologické psychiatrie, psychofarmakologie, neuroendokri-
nologie a neurověd.

V současné době je ředitelem Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech a přednostou Kliniky 
psychiatrie a lékařské psychologie 3.LF UK v Praze. Přednášel na univerzitách v Kanadě a USA a působil 
nebo působí ve vzdělávacích institucích v Dánsku a v Rakousku. Je zasloužilým členem (fellow) brit-
ské Royal College of Psychiatrists, zakládajícím členem Učené společnosti České Republiky, past-prezi-
dentem České lékařské akademie a členem mnoha mezinárodních i domácích odborných společností. 
Pro léta 2007-2008 byl prezidentem Evropské psychiatrické asociace (EPA) a pro léta 2008-2009 prezi-
dentem Federace evropských lékařských akademií (FEAM). Publikoval na 200 odborných prací z oblasti 
psychoneuroendokrinologie, psychofarmakologie a psychiatrie. K hlavním dílům patří monografie Ne-
uroendokrinologie v psychiatrii, Psychiatrie pro praktické lékaře a průkopnické práce o psychotropním 
působení látek ovlivňujících metabolismus vápníku v nervových buňkách. Je šéfredaktorem časopisu 
Psychiatrie a členem edičních rad časopisu Vesmír, zahraničních časopisů Neuroendocrinology Letters 
(honorary editor), International Journal of Psychiatry in Clinical Practice aj. Věnuje se také popularizaci 
vědy a publicistice. Statě, které publikoval v letech 1995-2001, zejména v Mladé frontě dnes a v Lido-
vých novinách, vyšly pod názvem „Úhel pohledu“. Známé jsou také jeho rozhlasové hodinky v pořadu 
Host do domu na stanici ČRo 2, Praha, programy Radia CLASSIC FM, vystoupení v České televizi a pravi-
delná rubrika v časopise Reflex. V roce 2008 se stal laureátem 7. ročníku soutěže Česká hlava 2008: Cena 
předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace. V letech 2008-2016 byl členem prezidia Grantové agentury 
(GAČR), v letech 2011-2014 členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

KONTAKT:
Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany
e-mail: cyril.hoschl@nudz.cz 
tel. +420 283 088 409-410
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Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Hana Rosolova is working currently as Professor of Internal Medicine at the Medical Faculty in Pilsen, 
which is a part of the Charles University in Prague. She recieved her Ph.D. in1999 and DrSc. in 2005. 
She attended the training in the Clinical Research Center under the tutelage of Professor G.M. Reaven 
at Stanford University, California, USA in 1993. Her major research interest is preventive cardiology, esp. 
cardiometabolic risk, insulin resistance, type 2 diabetes and dyslipidemia. 

She has been involved in the medical practice at the Department of Internal Diseases of the University 
Hospital in Pilsen since 1984, since 2001 is in charge of the Center of Preventive Cardiology. She 
has also teaching experience with pre-gradual and post-gradual Czech and English speaking students 
of internal medicine and preventive cardiology.

She is working as a vice-chairman of the Czech Society of Atherosclerosis. She is a member of the 
nucleus of Czech Society of Hypertension and Czech Society of Internal Diseases. She founded 
the Czech Institute of Metabolic Syndrome, non-profit organization, where is she as managing director. 
She has worked as a member and then also as a chair of the Scientific Committee of Cardiovascular 
and Cerebrovascular Diseases of the IGA (Scientific Grant Agency) of the Ministry of Health in Czech 
Republic.

She is author or co-author of more than 250 papers (83 registered in Pub Med) and 10 books. She was 
a member of the Editorial board of Europ Heart J (1999-2003), EPMA Journal (since 2010 till now), 
Cor et Vasa (since 2011 – till now), and other scientific Czech journals. 

She was aworded as the Fellow of the ESC (FESC) and Clinical Hypertension Specialist of the ESH. 
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Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
 

Profesor MUDr.  Miroslav Souček, CSc. je přednostou II. interní kliniky Fakultní nemocnice u  sv. Anny 
v  Brně a  Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v  Brně. Po  promoci na  Lékařské fakultě dnešní Ma-
sarykovy univerzity pracoval v  Nemocnici v  Boskovicích, a  od  roku 1977 pak ve  Fakultní nemocnici 
u sv. Anny v Brně, kde působí dodnes.

Na zdejší I. interní klinice založil poradnu pro pacienty s vysokým krevním tlakem. Stal se spoluzakla-
datelem Laboratoře pro výzkum řízení krevního oběhu, která spolupracuje s Mayo Clinic v americkém 
Rochesteru. Od Evropské hypertenzní společnosti obdržel v roce 2007 titul „Clinical Hypertension Spe-
cialist of the European Society of Hypertension“ a pod jeho vedením získala II. interní klinika certifikát 
„Hypertension Excellence Centre of the European Society of Hypertension“. 

Prof.  Miroslav Souček je odborným garantem výuky všeobecného lékařství, školitelem doktorandů 
a členem několika akademických orgánů na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (Kolegium děkana, 
Akademický senát, Vědecká rada, Aprobační komise, Interní oborová rada). Je opakovaně předsedou 
Akreditační komise pro specializační vzdělávání v oboru vnitřní lékařství a členem mezinárodního vě-
deckého poradního sboru pro „Mezinárodní centrum klinického výzkumu Brno“. 

Prof. Miroslava Součka zdobí široká publikační činnost, je například autorem oceňované učebnice Vnitř-
ního lékařství, která získala 1. cenu nakladatelství Grada, a spolupracuje s odbornými lékařskými časopi-
sy. Publikoval přes 300 článků v našich a zahraničních časopisech, 225 abstrakt a přednesl 450 příspěv-
ků. Také se podílí se na řešení grantových úkolů a na ověřování lékových studií. 

Viditelně se angažuje ve stavovsky lékařských činnostech. Je mnohá léta členem a posléze i místopřed-
sedou výboru České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Dále je členem 
výboru České společnosti pro hypertenzi a v posledních třech volebních obdobích vědeckým sekretá-
řem. Mnoho let je hlavním organizátorem kongresů České internistické společnosti v Brně, konferencí 
České společnosti pro hypertenzi v Mikulově a kongresů Praktických lékařů a sester konajících se v Olo-
mouci.

V roce 2017 získal Čestné členství České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purky-
ně a letos obdržel Cenu města Brna za Lékařské vědy a farmacii.
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Bela Benczur

Bela Benczur was born in 1969 in Kecskemet, Hungary. His primary and secondary schools were 
attended in his home-town. He trained at Szent-Györgyi Albert University Medical School in Szeged, 
Hungary where he graduated in 1993. Moving back to Kecskemet Dr. Benczur started his professional 
career in the County Hospital, Kecskemet and commenced his training as an Internist and a Cardiologist 
in 1993. His next affiliation was at Hetenyi Geza County Hospital, Dept. of Cardiology, CCU in Szolnok, 
Hungary where he served acute cardiac care and PCI support from 2003-16. He has been invited as head 
physician at Ist Dept. of Internal medicine (Cardiology/Nephrology) at ‘Balassa Janos’ County Hospital, 
Szekszard, Hungary from the beginning of 2017. In the meantime he became a  specialist of clinical 
pharmacology, hypertension, lipidology and diabetology beyond internal medicine and cardiology. 
He is undergoing his PhD at Heart Institute, University of Pecs, Hungary titled “Role of noninvasive 
assessment of vascular function in cardiovascular risk estimation.” He is a  member of European 
Atherosclerosis Society (EAS), European Association for Preventive Cardiology, the Artery Society, the 
Executive Board of the Hungarian Society of Hypertension, the Hungarian Society of Atherosclerosis 
and the Hungarian Cardiology Society. He served as the President of the Hungarian Society of Arterial 
Stiffness 2014-16.
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Csaba Farsang
 

POSITIONS
1989 –: professor, 2nd Department of Medicine Semmelweis University, Budapest, Hungary
1990 –: medical director of St. Imre Teaching Hospital and Head of the 1st. Department of Medicine 
2003 –: Head of the 1st Department of Medicine, Semmelweis University ,Budapest, Hungary
2007 –: Head of the Cardiometabolic Centre of St. Imre Teaching Hospital, Budapest, Hungary
2013 –: Head of the Hypertension Outpatients Department of the Metabolic Centre of St. Imre Teaching 
Hospital, Budapest, Hungary.

SPECIALISATIONS: Internal medicine, Nephrology, Clinical Pharmacology, Licenses: hypertension, 
obesitology, lipidology

RESEARCH ACTIVITIES: Ph.D.: Myocardial reactive hyperemia (1977). Doctor of Sciences of Hung. Natl. 
Academy of Sciences: Adrenergic-opiate interaction in hypertension (1984).
Scientific papers (>400) and books /chapters (72), >6000 citations.
Contributions to Hungarian Hypertension Guidelines: 1 – 11., ESH/ESC Hypertension Guidelines:
in 2003, 2007, 2013, 2018.

MEMBERSHIPS IN MEDICAL SOCIETIES
Hungarian Societies: Soc.of Hypertens. (founding father and now life-time honorary president), Soc. of 
Experimental and Clin. Pharmacology (past president), Soc. of Internal Medicine (member of the board),
European and International Societies: Eur. Soc. Hypertens. (past member of the Scientific Council, 
member of the Educational Activities), Int. Soc. Hypertens., Eur. Soc. Cardiol.

Honorary memberships: Portuguese Soc. of Hypertens., Polish Soc. Hypertens., Romanian Soc. Hyper-
tens., Eur. Soc. Hypertens. Kazakh Soc. Cardiology

INTERNATIONAL ACTIVITIES:
1978 – 1979: research at McGill University, Montreal, Canada.
1990 –: participation in 38 clinical trials, lectures at many congresses.
Teaching activities: in Hungary: postgraduate courses in internal medicine, pharmacology
International teaching activities: Eur. Soc. Hypertens., Polish Soc.Hypertens. Roman. Soc. Hypertens. 
Kazakh Soc. Cardiol. Portuguese Soc. Hypertens., lectures at Univ. Fernando Pessoa (on hypertension).

AWARDS:
Sub Auspitiis Rei Publicae Popularis” Golden Ring of People’s Republic of Hungary    Research Award 
of Hung. National Academy    Semmelweis Award of Ministry of Hlth, Hungary    Life Achievment 
Award of Sanofi    Award of Federation of Hungarian Medical Societies    Török E. Award of Hung. Soc. 
Hypertens.    Gábor Gy. Award of Hung. Soc. Cardiol    Honorary Doctor of Univ. Almaty, Kazakhstan    
Honorary Doctor of University Fernando Pessoa, Portugal
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Zoltán Járai, MD, Ph.D., med. habil.

Zoltán Járai, honorary professor of medicine, graduated at Semmelweis University in 1991. After 
graduation he has worked in different position at Szent Imre Municipal Hospital in Budapest, at the 
Medical School of Virginia Commonwealth University in Richmond, Virginia, USA, and at the 1st Dept. of 
Internal Medicine at Semmelweis University, Budapest. He is currently the head of Dept. of Cardiology, 
Szent Imre University Teaching Hospital and chair of Section of Angiology at Semmelweis University. He 
has specialization in internal medicine, cardiology, clinical pharmacology and angiology. He also has 
board certification in hypertension, obesitology and transthoracic echocardiography. He is a clinical 
hypertensiologist of the European Society of Hypertension, founder and currently the president of 
the Hungarian Society of Hypertension, secretary of Budapest of the Hungarian Society of Cardiology, 
board member of the Hungarian Society of Clinical and Experimental Pharmacology, and the Hungarian 
Society of Angiology and Vascular Surgery. The impact factor of his scientific publications are more than 
130, independent citation is about 2300.
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János Nemcsik
 

János Nemcsik was born in 08.02.1977., in Eger, Hungary. He graduated in medicine in 2001 and was 
awarded of Ph.D. degree in 2005, both in Semmelweis University, Budapest, Hungary. He is a specialist 
of internal medicine, family medicine, occupational medicine and hypertension care. He currently 
works as a general practitioner, he is an invited lecturer at the Department of Family Medicine, 
Semmelweis University and since September 2017, he is the secretary general of the Hungarian 
Society of Hypertension. He is involved in endothelial dysfunction, chronic kidney disease and arterial 
stiffness research and he is also interested in psychosomatic connections. His first PhD student is about 
graduation. He published 52 papers, his cumulated impact factor is 58.180 with 551 citations.
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Prof. Dr. Med. Ralf Dechend
Senior Physician Helios Klinikum Berlin-Buch, Cardiology

AUSBILDUNG

1986 bis 1993 Studium, Medizinische Hochschule Hannover
1991 Studium, Charing Cross, London, England
1993 Brown University, Rhode Island, USA
1995 Promotion: „Untersuchungen zum potenzierenden E� ekt von unfraktioniertem
  und niedermolekularem Heparin auf die thrombolytische Aktivität” (Note: sehr gut)
1994 bis 1996 AiP und Assistenzarzt , Charité Campus Berlin-Buch, Allgemeininternistische,   
 kardiale und nephrologische Station
1996 bis 1998 DFG-Stipendium am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin

BERUFSWEG

1998 bis 2002 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Charité Berlin, dann im HELIOS Klinikum   
 Berlin-Buch, jeweils unter Prof. Dr. Dietz; Ausbildung zum Facharzt für Innere
  Medizin
2002 Facharzt für Innere Medizin
2003 Habilitation: „Die Bedeutung des Transkriptionsfaktors NF-kB und entzündlicher   
 Reaktionen in der Pathogenese arteriosklerotischer und hypertensiver 
 Gefäßschäden”
Seit 2004 Oberarzt, Helios Klinikum Berlin-Buch und Charité Berlin, Universitätsmedizin Berlin,  
 Medizinische Klinik m. S. Molekulare und Klinische Kardiologie, Campus Berlin-Buch
2007 Hypertensiologe der ESH und DHL
2009  Facharzt für Kardiologie

22
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PREHĽAD PROGRAMU

ŠTVRTOK  4. APRÍLA 2019

HLAVNÁ SÁLA Postery k programu

13.00 – 13.05 Otvorenie kongresu --

13.05 – 14.05 Hypertenzia v gravidite P

14.05 – 14.10 Prestávka

14.10 – 15.10 Sympózium 1:           
Fixné kombinácie – prvé a efektívne, overené 
a bezpečné
Sympózium podporené spoločnosťou KRKA.

--

15.10 – 15.15 Prestávka 

15.15 – 16.15 Varia I – Originálne práce a kazuistiky P

16.15 – 16.30 Prestávka 

16.30 – 17.30 Sympózium 2:           
Hypertenzia a pridružené ochorenia – zaujímavé 
kazuistiky
Sympózium podporené spoločnosťou MYLAN.

--

17.30 – 17.35 Prestávka  

17.35 – 18.35 Sympózium 3:             
Komplexný pohľad na manažment pacienta                              
s vysokým KV rizikom
Sympózium podporené spoločnosťou MSD.

--

18.35 – 20.00 Večera  

20.00 – 21.30 Večerná téma I:                                                                                    
H
Artériová hypertenzia a diabetes – problematické 
dvojičky

21.30 – 23.00 Večerné diskusné stretnutie --

Legenda k tabuľkám prehľadu programu:    
H: interaktívne hlasovanie                                                                                                                                                          
T: simultánny preklad slovenčina/angličtina
P:  k originálnym prácama kazuistikám, ktoré sú označené v texte programu „ABSTRAKT“,
  budú v hlavnej sále visieť postery. Bližšie vo Všeobecných informáciách.
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PIATOK  5. APRÍLA 2019    

HLAVNÁ SÁLA Postery k programu

 8.00 – 9.00 5. Memoriál Doc. Evy Čižmárovej: Juvenilná 
hypertenzia – renálne kontinuum od detského veku 
až do programu Tx obličiek dospelých

--

 9.00 – 9.10 Prestávka

 9.10 – 10.25 Blok Maďarskej hypertenziologickej spoločnosti
Session: Hungarian Society of Hypertension                                
T

--

10.25 – 10.30 Prestávka

10.30 – 12.00 Sympózium 4:                                                                                     
H
Nedostatočne kontrolovaná hypertenzia a jej 
závažné komplikácie
Sympózium podporené spoločnosťou SERVIER.

--

12.00 – 14.15 Obedová prestávka

14.15 – 15.15 Blok České společnosti pro hypertenzi --

15.15 – 15.20 Prestávka --

15.20 – 16.20 Sympózium 5:          
Aktuálna koncepcia manažmenu artériovej 
hypertenzie.
Sympózium podporené spoločnosťou SANOFI.

--

16.20 – 16.25 Prestávka --

16.25 – 17.40 Hypertenzné urgencie a emergencie P

17.40 – 17.45 Prestávka

17.45 – 18.45 Sympózium 6:                                                                                       
T
Komplexný pohľad na pacienta s hypertenziou – 
iba tlakomer nestačí
Sympózium podporené spoločnosťou 
BERLIN-CHEMIE MENARINI.

--

18.45 – 20.00 Večera

20.00 – 21.30 Večerná téma I:                                                                                 
H
Originálne pohľady na stres a KV riziko – ohrozenie 
pacientov a tiež ich lekárov                              

--

21.30 – 23.00 Večerné diskusné stretnutie --
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SOBOTA  6. APRÍLA 2019

HLAVNÁ SÁLA Postery k programu

 8.00 – 9.30 Varia II – Originálne práce a kazuistiky  P

 9.30 – 9.35 Prestávka

 9.35 – 10.35 Sympózium 7:            
Pohľad zdravotnej poisťovne na aktuálny 
manažment artériovej hypertenzie
Sympózium podporené spoločnosťou DÔVERA.

P

10.35 – 10.50 Prestávka

10.50 – 11.50 Sympózium 8:            
Komplexný pohľadna pacienta so srdcovým 
zlyhávaním a RFĽK
Sympózium podporené spoločnosťou NOVARTIS.

--

11.50 – 11.55 Prestávka --

11.55 – 12.55 Valné zhromaždenie                                                                         
H
Vyhlásenie výsledku súťaže o najlepšiu  
originálnu prácu/poster

12.55 – 13.00 Ukončenie kongresu

13.00 Obed
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PROGRAM

ŠTVRTOK  4. APRÍLA 2019   

HLAVNÁ SÁLA

13.00 – 13.05 
OTVORENIE KONGRESU A KONFERENCIE

Predsedníctvo:
SHS:   Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC. (Bratislava)  
  Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. (Bratislava)
   prim. MUDr. Emília Pastrnáková (Košice)
PSPK SKS:  Prof. MUDr. Viliam Bada, CSc. (Bratislava)
  Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc. (Martin)
  prim. MUDr. Gabriela Kaliská, PhD. (Banská Bystrica)
  prim. MUDr. Ivana Šoóšová, PhD. (Bratislava)

13.05 – 14.05  
HYPERTENZIA V GRAVIDITE                                                                                                         

Predsedníctvo:                                                                                                                                                                           
MUDr. Katarína Beňová, Ph.D. (Prešov)
Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, Ph.D. (Myjava)                                                                                                                                   
Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc. (Bratislava)

Internistický manažment hypertenzie  v gravidite                                                                                15 min                                                   
Beňová K. (Prešov)   

Hypertenzia v gravidite z pohľadu gynekológa                                                                                      15 min                                                                   
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                                             
Korbeľ M. (Bratislava)

Postavenie kyseliny acetylsalicylovej  v liečbe hypertenzie v gravidite                                 10 min                                                            
Sirotiaková J. (Myjava)

ABSTRAKT                                                                                                                                                                                             
Hypertenzia v gravidite. Kazuistika.                                                                                                         10 min                                                                                                                                            
Beňová K. (Prešov)

Diskusia                                                                                                                                               10 min

14.05 Koniec sekcie

14.05 – 14.10 Prestávka
27
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14.10 – 15.10                                                                                                                                                                          
SYMPÓZIUM 1                                                                                                                                                                    
FIXNÉ KOMBINÁCIE – PRVÉ A EFEKTÍVNE, OVERENÉ  A BEZPEČNÉ NA SLOVENSKU

Predsedníctvo:                                                                                                                                                                                 
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. (Bratislava) 
Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Brno, ČR)                                                                                                                      
MUDr. Martin Čaprnda, PhD. (Bratislava)

Prvá jednotabletová  kombinácia ACEI + diuretikum + statín  v Európe a na Slovensku 20 min
Souček M. (Brno, ČR)

Výsledky štúdie TELMISTAR                                                                                                                           20 min 
Čaprnda M. (Bratislava)

Panelová diskusia                                                                                                                                            20 min

Sympózium podporené spoločnosťou KRKA.

15.10  Koniec sympózia

15.10 - 15.15 Prestávka

15.15 – 16.15                                                                                                                                                                                     
VARIA  I – ORIGINÁLNE PRÁCE A KAZUISTIKY                                                               

Predsedníctvo:                                                                                                                                                                                     
prim. MUDr. Monika Kulinová (Žilina)                                                                                                                                  
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc. (Martin)

ABSTRAKT                                                                                                                                                                                         
Kardiovaskulárne riziká u extrémne obéznych pacientov                                            10 min
Penesová A.1, Páleník M.2, Havranová A.1, Rádiková Ž.1                                                                                                                                                                                     

1Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied,                                            
Bratislava, 2PLANEAT s.r.o., Bratislava                                                                                                

ABSTRAKT                                                                                                                                                                                                   
Chronická obličková choroba a artériová hypertenzia:  Deštruktívna kombinácia.  10 min
Kulinová M., Vojtek L.                                                                                                                                                                               
Interné oddelenie, FNsP, Žilina
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ABSTRAKT                                                                                                                                                                                                            
Viac tvárí artériovej hypertenzie – nedostatočná liečba alebo omyl. Kazuistika.  10 min 
Letavay P.1,2, Mudrončíková A.2                                                                                                                                                                                                                                             

1Lekárska fakulta SZU Bratislava, 2Dolnooravská NsP  Ladislava Nadáši Jégeho, Dolný Kubín

ABSTRAKT                                                                                                                                                                                                                        
Systémový lupus erythematosus  s multiorgánovým postihnutím a jeho spojitosť     10 min
s artériovou hypertenziou. Kazuistika.                                                                                                                                      
 Mudrončíková A.1, Letavay P.1,2                                                                                                                                                                                                                           

1Dolnooravská NsP Ladislava Nádaši Jégého,  Dolný Kubín, 2Lekárska fakulta SZU, Bratislava

Diskusia (ku každej originálnej práci je vyhradená diskusia 5 min)                                                       20 min

16.15   Koniec sekcie

16.15 – 16.30 Prestávka

16.30 – 17.30                                                                                                                                                                    
SYMPÓZIUM  2                                                                                                                                                                
HYPERTENZIA A PRIDRUŽENÉ OCHORENIA – ZAUJÍMAVÉ KAZUISTIKY

Predsedníctvo:                                                                                                                                                                          
MUDr. Anna Vachulová, PhD. (Bratislava)

Individuálny prístup  k liečbe hypertenzie                                                                                                  15 min                                                     
Vachulová A. (Bratislava) 

Naozaj je liečba fibrilácií predsiení komplikovaná?                                                                          15 min
Olexa P. (Košice)

Rôznorodý management dyslipidémií                                                                                       15 min                                                            
Vohnout B. (Bratislava) 

Diskusia                                                                                                                                                               15 min

Sympózium podporené spoločnosťou MYLAN.

17.30                    Koniec sympózia

17.30 – 17.35     Prestávka
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17.35  – 18.35                                                                                                                                                                   
SYMPÓZIUM 3                                                                                                                                                                 
KOMPLEXNÝ POHĽAD NA MANAŽMENT PACIENTA S VYSOKÝM 
KARDIOVASKULÁRNYM RIZIKOM

Predsedníctvo:                                                                                                                                                                            
Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC. (Bratislava)                                                                                                           
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.                          

Manažment diabetického pacienta zohľadňujúci kardiovaskulárnu bezpečnosť                 15 min                     
Schroner Z. (Košice)

Prínos včasnej kombinovanej hypolipidemickej liečby v prevencii  15 min  
kardiovaskulárnych príhod  
Fábryová Ľ. (Bratislava)

Manažment pacientov s fibriláciou predsiení a vysokým trombembolickým rizikom    15 min
Bystriansky A. (Banská Bystrica)

Diskusia                                                                                                                                                            15 min

Sympózium podporené spoločnosťou MSD.

18.35                 Koniec sympózia

18.35 – 20.00 Večera

20.00 – 21.30                                                                                                                                                                       
VEČERNÁ TÉMA I:                                                                                                                                                                       
ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA A DIABETES MELLITUS – PROBLEMATICKÉ DVOJIČKY                

Predsedníctvo a panelisti:                                                                                                                                                            
Prof. MUDr. Viliam Bada, CSc. (Bratislava)                                                                                                                              
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. (Košice)
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. (Bratislava)
prim. MUDr. Emília Pastrnáková (Košice)                                                                                                                           
MUDr. Anna Vachulová, PhD. (Bratislava)

Cukor a vysoký krvný tlak – aké sú dôsledky?                                                                             20 min
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                                              
Bada V. (Bratislava)

30
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Diabetik s artériovou hypertenziou – pohľad diabetológa                                               15 min
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                                                 
Schroner Z. (Košice)

Artériová hypertenzia,  a diabetes mellitus – pohľad lipidológa                                              15 min
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                                                      
Fábryová Ľ. (Bratislava)

Ako zabrániť komplikáciám hypertenzie u diabetika s artériovou hypertenziou?             15 min
Pastrnáková E. (Košice)

Panelová interaktívna diskusia                                                                                                                  25 min

21.30                    Koniec Večernej témy I

21.30 – 23.00     Večerné diskusné stretnutie

31
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PIATOK  5. APRÍLA 2019   

HLAVNÁ SÁLA

8.00 – 9.00                                                                                                                                                                                                  
5. MEMORIÁL DOC. MUDr. EVY ČIŽMÁROVEJ, CSc.
OBLIČKY A  ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA. RENÁLNE KONTINUUM OD DETSKÉHO VEKU 
AŽ DO PROGRAMU TRANSPLANTÁCIE OBLIČIEK DOSPELÝCH.                                                 

Predsedníctvo:                                                                                                                                                                           
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. (Bratislava)
MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA (Bratislava)                                                                                                     
MUDr. Martin Chrastina, PhD. (Bratislava)

Problémy nefropatií a ich dôsledky na hodnoty tlaku krvi v detskom veku                        15 min
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                                            
Podracká Ľ. a kolektív (Bratislava) 

Prediktívne markery nefropatie u hypertonika                                                                                       15 min                             
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                                              
Chrastina M. (Bratislava)

Liečba hypertenzie u pacienta s terminálnym zlyhaním obličiek  15 min  
a po transplantácii obličky                                     
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                                             
Žilinská Z. (Bratislava) 

Diskusia                                                                                                                                                              15 min

9.00     Koniec sekcie

9.00 – 9.10     Prestávka / Break
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9.10 – 10.25                                                                                                                                                                              
SESSION: HUNGARIAN SOCIETY OF HYPERTENSION (HSH)                                                                                        
BLOK MAĎARSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ  SPOLOČNOSTI                                                                                                                               
(Simultaneous translation English/Slovak language)     T  
    
Chairmen / Predsedníctvo:                                                                                                                                                                        
Zoltán Járai, M.D., PhD., med.habil., President, HSH (Budapest, Hungary)                                                                 
János Nemcsik, MD. Ph.D., General Secretary, HSH ( Budapest, Hungary)

5 invited lectures / 5 pozvaných  prednášok:

Cardiovascular diseases in patients with COPD (chronic obstructive  15 min 
pulmonary disease). / Kardiovaskulárne ochorenia u pacientov s chronickou 
obštrukčnou pľúcnou chorobou.                                                               
Csaba Farsang, MD. Ph.D. D.Sc., President for life, HSH (Budapest, Hungary)
 
The rate of uncontrolled hypertension is higher among subjects who smoke 15 min 
and drink – results from the screening program of the Hungarian Society 
of Hypertension. / Výskyt nekontrolovanej hypertenzie  je vyššia medzi jedincami, 
ktorí fajčia a pijú alkohol – výsledky skríningového programu 
Maďarskej hypertenziologickej spoločnosti.                                                                            
Zoltán Járai, MD. Ph.D. med. habil., President, HSH (Budapest, Hungary)

Central blood pressure measurement./ Meranie centrálneho krvného tlaku.                      15 min
Béla Benczúr, MD., Head of the Committee of Cardiology, HSH (Szekszard, Hungary)  

Integrated central blood pressure – aortic stiffness risk categories for 15 min  
cardiovascular risk stratification: first results in chronic kidney disease. /
Integrovaný centrálny krvný tlak – rizikové kategórie aortovej tuhosti                                                                                            
pre kardiovaskulárnu rizikovú stratifikáciu:  prvé výsledky u pacientov 
s chronickým obličkovým  ochorením.                                                                                                                                       
János Nemcsik, MD. Ph.D., General Secretary, HSH (Budapest, Hungary)

Hypertension in patients on hemodialysis. /   15 min
Hypertenzia u pacientov na hemodialýze.                                                                                                                                  
   Csaba Ambrus, MD., Ph.D. (Budapest, Hungary)

Discussion / Diskusia                                                                                                                                  15 min

10.25  End of Session / Koniec sekcie

10.25 – 10.30 Break /Prestávka
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10.30 – 12.00                                                                                                                                                                          
SYMPÓZIUM 4                                                                                                                                                             
NEDOSTATOČNE KONTROLOVANÁ HYPERTENZIA A JEJ ZÁVAŽNÉ KOMPLIKÁCIE 

Predsedníctvo:                                                                                                                                                                             
Doc.  MUDr. Slavomira Filipová, PhD., FESC. (Bratislava)                                                                                                   
Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD. (Prešov)

Od hypertenzie po srdcové zlyhávanie.     20 min  
(Kauzálne vzťahy. Hrá úlohu aj srdcová frekvencia?)     
Filipová S. (Bratislava)                                                                

Hypertenziou navodené poškodenie orgánov a arytmie           20 min
Hlivák P. (Bratislava)                                                                                             

Hypertenzia a koronárna choroba srdca                                                                                                    20 min  
Studenčan M. (Prešov)                                                                             

Hypertonik s KCHS a zvýšenou srdcovou frekvenciou. (Interaktívna kazuistika)                  15 min                                 
Margóczy R. (Banská Bystrica)                                                                                   

Interaktívna  diskusia                                                                                                                                       15 min

Sympózium  je podporené spoločnosťou SERVIER.

12.00  Koniec sympózia

12.00 – 14.15 Obedová prestávka
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14.15 – 15.15                                                                                                                                                                              
PROGRAM  ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI                                                                   

Predsedníctvo:                                                                                                                                                                                              
Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Brno, ČR)
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. (Plzeň, ČR)                                                                                                                      
Doc. MUDr. Robert Holaj, CSc., MBA (Praha, ČR)
                               
3 pozvané prednášky:

Kombinační léčba hypertenze u pacientů se zvýšenou aktivitou sympatiku                  15 min                                                    
Souček M. (Brno, ČR)

Léčba hypertenze a dyslipidemie, aktuální přístupy                             15 min                                                   
Rosolová H. (Plzeň, ČR)

Kardiovaskulární komplikace u hypertenze                                                                                      15 min         
Holaj R. (Praha, ČR)

Diskusia                                                                                                                                                             15 min

15.15                   Koniec sekcie

15.15 – 15.20     Prestávka
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15.20 – 16.20                                                                                                                                                                  
SYMPÓZIUM 5                                                                                                                                                                    
AKTUÁLNA KONCEPCIA MANAŽMENTU ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE.                                                                                     
NA ČO UPRIAMIŤ POZORNOSŤ V NOVÝCH ODPORÚČANIACH ESH/ESC 2018?

Predsedníctvo:                                                                                                                                                                             
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. (Bratislava)

Nové 2018 ESH/ESC Odporúčania  manažmentu hypertenzie.   15 min        
Aké sú hlavné zmeny v klasifikácii hypertenzie, v cieľových hodnotách
pre liečbu a v základných liečebných stratégiách?                                                                                                                                     
Filipová S. (Bratislava)

Orgánové poškodenia navodené hypertenziou                                                                                     15 min                                                                                       
Škultétyová D. (Bratislava)    

Artériová hypertenzia a hrozba cerebrálneho poškodenia                                                               15 min       
Gašpar Ľ. (Bratislava)

Panelová diskusia                                                                                                                                        15 min

Sympózium podporené spoločnosťou SANOFI.

16.20     Koniec sympózia

16.20 – 16.25 Prestávka
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16.25 – 17.40                                                                                                                                                                                     
HYPERTENZNÉ URGENCIE A EMERGENCIE                                                                               

Predsedníctvo:                                                                                                                                                                                      
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. (Bratislava)                                                                                                                   
prim. MUDr. Marek Orban (Bratislava)
Doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc. (Nitra)
 
Hypertenzné urgencie a emergencie – diagnostika a manažment                                    15 min
internistu podľa nových odporúčaní                                                                                                                                       
Gašpar Ľ. (Bratislava) 

Hypertenzné emergencie – pohľad neurológa                                                                                     15 min                            
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                                                    
Brozman M. (Nitra)

Akútny koronárny syndróm a hypertenzia – kardiologický prístup a riešenia             15 min
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                                                 
Orban M. (Bratislava)

ABSTRAKT                                                                                                                                                                                
Katecholamínová kardiomyopatia vyprovokovaná netypickou stresovou situáciou.  10 min
Kazuistika.                                                                                                                                                                                  
Bobocká K.1, Jurkovičová O.1, Líška B.2, Filipová S.2,3

1IV. Interná klinika LF UK a UN, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava,  
2Oddelenie akútnej kardiológie – koronárnej starostlivosti a Klinika kardiológie a angiológie, 
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava, 3Klinika kardiológie a angiológie, 
Lekárska fakulta SZU, Bratislava

Diskusia                                                                                                                                                           20 min

17.40             Koniec sekcie

17.40 – 17.45   Prestávka
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17.45 – 18.45                                                                                                                                                                                                                                                        
SYMPÓZIUM 6                                                                                                                                                                          
KOMPLEXNÝ POHĽAD NA PACIENTA S HYPERTENZIOU – IBA TLAKOMER NESTAČÍ. /
COMPLEX VIEW ON HYPERTENSIVE PATIENT – ONLY A BLOOD PRESSURE 
METER IS NOT ENOUGH. 
(Simultaneous translation English / Slovak language)      T

Predsedníctvo:                                                                                                                                                                         
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. (Bratislava)

Hyperuricemia as a risk factor of cardiovascular diseases – news from the guidelines. /    20 min 
Hyprurikémia ako rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení – novinky z odporúčaní.
Prof. Dr.med. Ralf Dechend (Helios Klinikum Berlin-Buch und Charité, Berlin, Nemecko)

Kyselina močová a metabolický syndróm – patofyziologické implikácie                  15 min
Šimko F. (Bratislava)

Srdcová frekvencia ako nový rizikový faktor u hypertonikov                                                       15 min
Roháč Ľ. (Nitra) 

Diskusia                                                                                                                                                           10 min

Sympózium podporené spoločnosťou Berlin-Chemie Menarini.

18.45            Koniec sympózia

18.45 – 20.00   Večera
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20.00 – 21.30                                                                                                                                                                               
VEČERNÁ TÉMA II                                                                                                                                                                                             
ORIGINÁLNE POHĽADY NA STRES A  KV RIZIKO – OHROZENIE PACIENTOV A TIEŽ ICH LEKÁROV            

Predsedníctvo:                                                                                                                                                                                    
Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC. (Bratislava)                                                                                                                   
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. (Praha, ČR)

Možnosti a medze psychologickej prevencie pri  kardiovaskulárnych ochoreniach    20 min
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                                                      
PhDr. Pavla Nôtová, PhD. (Bratislava)

Naučená bezmocnost a syndrom vyhoření                                                                                         25 min                                                                                                                            
(vyžiadaná prednáška)                                                
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. (Praha, ČR) 

Kardiovaskulárne účinky sexuálnej aktivity                                                                                        20 min                                                                                                                                  
(vyžiadaná prednáška)                                                                                                                                                                                      
MUDr. Ľuboš Urban, PhD. (Bratislava)

Panelová interaktívna diskusia                                                                                                             25 min

21.30                 Koniec večernej témy II

21.30 – 23.00   Večerné diskusné stretnutie

39
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SOBOTA  6. APRÍLA 2019   

HLAVNÁ SÁLA

8.00 – 9.30                                                                                                                                                                                    
VARIA II – ORIGINÁLNE PRÁCE A KAZUISTIKY                                                             

Predsedníctvo:                                                                                                                                                                           
MUDr. Vladimír Spišák (Žilina)                                                                                                                                           
Doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD. (Bratislava) 

ABSTRAKT                                                                                                                                                                                               
Efektívnosť liečby hypertenzie u pacientov s metabolickým syndrómom                    10 min
a diabetom 2. typu. Analýza terapie a terapeutickej inercie  
u ambulantných pacientov.                                                                                                                                  
Farský Š., Hamorová A., Borčin M.                                                                                                                                               
Dom srdca, Martin

ABSTRAKT                                                                                                                                                                                       
Prognostický význam stanovenia diurnálneho indexu TK                                                    10 min
Gašpar Ľ., Komorníková A., Čaprnda M., Bulas J.                                                                                                                                         
I. interná klinika, LFUK a UNB, Bratislava

ABSTRAKT                                                                                                                                                                                                  
Účinnosť a bezpečnosť urapidilu  v kombinovanej antihypertenznej liečbe  10 min 
u pacientov s artériovou hypertenziou  2.a 3. stupňa,  s vysokým a veľmi 
vysokým pripočítateľným kardiovaskulárnym rizikom                                                                                                                                          
Sirotiaková J., 
Interné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou, Myjava

ABSTRAKT                                                                                                                                                                                                        
Fibrilácia predsiení, artériová hypertenzia a CMP.    10 min
Aká je reálna situácia na Slovensku?                                                                                                        
Analýza z registra SLOV-FIB.                                                                                                                                                                
Vachulová A.1, Urban Ľ.1, Šlégrová Z.2, Chroust K.2                                                                                                                                                                                    

1Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, NÚSCH a.s., Bratislava, SR a 2DSC Services s.r.o., Brno, ČR

ABSTRAKT                                                                                                                                                                                                 
Vaskulitídy veľkých ciev a artériová hypertenzia. Kazuistika.                                                   10 min                                                                                                  
Čelovská D., Štvrtinová V.                                                                                                                                                                             
I. interná klinika, LF UK a UN, Bratislava
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ABSTRAKT                                                                                                                                                                                                         
Čo znamenajú nové Odporúčania ESC/EHS 2018 pre cieľové hodnoty  10 min 
liečenej hypertenzie pre klinickú prax?
Spišák V. 
Ambulancia vnútorného lekárstva, Žilina

Diskusia (ku každej originálnej práci je vyhradená diskusia 5 min)                                               30 min

9.30          Koniec sekcie

9.30 – 9.35 Prestávka

9.35 – 10.35                                                                                                                                                                    
SYMPÓZIUM  7                                                                                                                                                          
POHĽAD ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE NA AKTUÁLNY MANAŽMENT ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE

Predsedníctvo:                                                                                                                                                                                 
Ing. Mgr. Roman Mužik, PhD. (Bratislava)
Ing. MUDr. Daniel Hodyc, PhD. (Praha, ČR)                                                                                                                            
MUDr. Tomáš Szalay, PhD. (Bratislava)

ABSTRAKT                                                                                                                                                                       
Diagnostika a liečba artériovej hypertenzie z pohľadu dát zdravotnej poisťovne         20 min
Tulejová H.1, Mužik R.2, Hodyc D.1, Szalay T.2 (Praha, ČR, Bratislava, SR)

ABSTRAKT                                                                                                                                                                         
Farmakoterapia u pacientov s artériovou hypertenziou z pohľadu 20 min 
dát zdravotnej poisťovne     
Tulejová H.1, Mužik R.2, Hodyc D.1 (Praha, ČR, Bratislava, SR)

Diskusia                                                                                                                                                           20 min

Sympózium podporené zdravotnou poisťovňou DÔVERA.

10.35                   Koniec sympózia

10.35 – 10.50     Prestávka
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10.50 – 11.50                                                                                                                                                                 
SYMPÓZIUM 8                                                                                                                                                            
KOMPLEXNÝ POHĽAD NA PACIENTA SO SRDCOVÝM ZLYHÁVANÍM S REDUKOVANOU 
EJEKČNOU FRAKCIOU ĽAVEJ KOMORY

Predsedníctvo:                                                                                                                                                                              
prim. MUDr. Ivana Šoóšová, PhD. (Bratislava)                                                                                                                     

Od hypertenzie k srdcovému zlyhávaniu                                                                                                   15 min 
Šoóšová I. (Bratislava)

Kvalita života pacienta so srdcovým zlyhávaním                                                                                   15 min                                                                                                                                        
Vachulová A. (Bratislava) 

Hospitalizácia – negatívny prognostický faktor pacienta so srdcovým zlyhávaním          15 min                                                                                                                      
Letavay P. (Dolný Kubín)

Diskusia                                                                                                                                                          15 min 

Sympózium podporené spoločnosťou NOVARTIS.

11.50    Koniec sympózia

11.50 – 11.55   Prestávka
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11.55 – 12.55                                                                                                                                                                            
VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI        

Predsedníctvo:                                                                                                                                                                              
Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC. (Bratislava)
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. (Bratislava)                                                                                                                     
prim. MUDr. Emília Pastrnáková (Košice)                                                                                                                      

za Kontrolnú komisiu SHS:                                                                                                                                                              
prim. MUDr. Peter Letavay, MBA (Dolný Kubín)

Program:  1. Otvorenie
  2. Správa o činnosti SHS od Kongresu SHS 2018 (Žilina)
  3. Správa o hospodárení SHS a plán výdavkov na r. 2019 a 2020
  4. Plán činnosti na rok 2019 a 2020
  5. Plánovanie 35. Kongresu SHS 2010
  6. Diskusia, hlasovania
  7. Rôzne
  8. Vyhlásenie najlepšej originálnej práce / kazuistiky 34. Kongresu SHS 2020

12.55                    Ukončenie Valného zhromaždenia

12.55  – 13.00 Záver 34. Kongresu SHS a Konferencie PSPK SKS

13.00  Obed                                                                                                                           
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XXXIV. Kongresu Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS
a  

Konferencie PS preventívnej kardiológie SKS

Abstrakty sú usporiadané abecedne podľa priezviska prvého autora.    
V texte sú abstraktované práce označené ako „ABSTRAKT“.                                                   

Za obsah abstraktov zodpovedajú autori.
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B

Hypertenzia v gravidite. Kazuistika.

MUDr. Katarína Beňová, PhD.
Fakultná NsP J. A. Reimana Prešov, Odd. vnútorného lekárstva a geriatrie, Prešov, SR

Úvod: Hypertenzia v gravidite predstavuje jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich komplikácii gravidi-
ty (komplikuje asi 10% gravidít) a tvorí podstatnú príčinu materskej, fetálnej a neonatálnej morbidity 
a mortality. Najzávažnejšiu formu hypertenzie v gravidite predstavuje preeklampsia. Etiopatogenéza 
preeklampsie je multifaktoriálna, finálnym patogenetickým mechanizmom preeklampsie je poškode-
nie cievneho endotelu a následný vazospazmus s periférnou vazokonstrikciou, redukovaným objemom 
plazmy, zníženým systolickým a  minútovým objemom a  hypoperfúziou tkanív dôležitých orgánov.
Rizikové faktory preeklampsie predstavujú prítomnosť preexistujúcej (chronickej) hypertenzie, chro-
nického ochorenia obličiek, diabetes mellitus 1.alebo 2.typu, autoimúnne ochorenia, prítomnosť 
hypertenznej choroby v  priebehu predchádzajúcej gravidity, prvá gravidita, viacpočetná gravidita, 
vek ≥ 40 rokov, interval medzi graviditami  > 10 rokov, BMI pri prvej návšteve ≥ 35 kg/m², rodinná anam-
néza preeklampsie.

Kazuistika: Pacientka (nar. 1985), od detstva nadváha, v detstve operácia ing.hernie (bilat.), ochore-
nia obličiek neudáva, v dokumentácii pri vstupnej prehliadke do zamestnania v r.2011 nameraný tlak 
krvi (TK) 160/90 mmHg, antihypertenzíva neordinované, na kontroly nechodila. Prvá gravidita v r. 2014, 
v 11. týždni gravidity vyšetrená gynekológom, opakovane namerané vysoké hodnoty TK (max. 230/
130 mmHg). Odoslaná na hospitalizáciu na interné oddelenie. Pacientka eupnoická, bez cyanózy, nad-
mernej výživy (180 cm, hmotnosť 120 kg, BMI 37,04 kg/m²), fyzikálny kardiopulmonálny nález v norme, 
edémy neprítomné, subj. občasné bolesti hlavy. Základné hematologické vyšetrenie, biochemické vy-
šetrenia v rámci referenčných hodnôt, močový nález negatívny, proteinúria (PÚ) neprítomná. Zreali-
zované vyšetrenia za účelom vylúčenia sekundárnej hypertenzie negatívne, na ekg sínusový rytmus 
(bez poruchy vedenia, bez repolarizačných zmien, bez ektopickej aktivity), echokg (doppler) s nálezom 
hraničnej LVH, ľahko hypertrof. baz. IVS, LVEF 65%, bez PH, chlopňový aparát v norme, veľkosti srdco-
vých dutín v norme, usg abdominálnych orgánov bez patologického nálezu, oblasť nadobličiek bez 
expanzie, doppler renálnych artérií bez známok stenózy, očné pozadie v norme. Opakované merania 
TK vrátane tlakového holtera potvrdzujú 3. stupeň hypertenzie (ESH/ESC), hypertenzia klasifikovaná 
ako preexistujúca hypertenzia. 
Na  dosiahnutie cieľových hodnôt TK pacientka od  12. týždňa gravidity liečená magnéziom, alfame-
tyldopou, postupne isradipinom, metoprololom, urapidilom. Pri uvedenej liečbe hodnoty TK 145/
80 mmHg …155/90 mmHg), v 28. týždni gravidity zistený gestačný diabetes mellitus (liečený inzulí-
nom). Gravidita ukončená cisárskym rezom (03.05.2015) v  35/2 týždni gravidity pre superponovanú 
preeklampsiu. (živonarodený chlapec, 3  400 g, 51 cm, zdravý). Po  ukončení prvej gravidity hodnoty 
glykémie v norme. Pacientka pokračuje v antihypertenznej liečbe (alfametyldopa, isradipin, metopro-
lol, urapidil) až do začiatku druhej gravidity, kedy v liečbe ponechaná len alfametyldopa a magnézium.  
Počas obidvoch gravidít v liečbe po ukončenom 12. týždni gravidity ordinovaná profylakticky kyselina 
acetylsalicylová (ASA).
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Na  začiatku druhej gravidity hmotnosť 112 kg (BMI 34,57 kg/m²), hodnoty TK 140/80 mmHg – 150/
90 mmHg, laboratórne parametre v rámci referenčných hodnôt, PÚ neprítomná.
Od  21. týždňa gravidity vzostup TK, PÚ 0,34 g/d, do  liečby pridané ďalšie antihypertenzíva (isradip-
in, metoprolol, urapidil), pri liečbe hodnoty TK 140/80 mmHg …150/95 mmHg, Od 26. týždňa druhej 
gravidity gestačný diabetes mellitus (liečený inzulínom). V 35. týždni gravidity vzostup TK na hodnoty 
155/95 mmHg …155/100 mmHg, PÚ 0,80 g/d, vzostup S-kreatinínu (56 umol/l → 71 umol/l), vzostup 
kyseliny močovej (215 umol/l → 328 umol/l), hemokoncentrácia (vzostup Hb 119,00 g/l → 135,13 g/l, 
vzostup HTK 33,60 % → 38,9%). Gravidita ukončená cisárskym rezom (28.09.2017) v 35/5 týždni gravidi-
ty pre superponovanú preeklampsiu. (živonarodené dievča, 4 000 g, 51 cm, u novorodenca po narode-
ní hypoglykémia, upravená parenterálnym podávaním glukózy).        

Záver: Vysokým rizikom preeklampsie vyžadujú pravidelné klinické i laboratórne kontroly (vrátane za-
merania na kvantifikáciu proteinúrie), v prevencii  preeklampsie sa u rizikových žien odporúča kyselina 
acetylsalicylová (ASA). Definitívnou liečbu preeklampsie je ukončenie gravidity, pre termín ukončenia 
gravidity je podstavný celkový stav matky, plodu a dosiahnutý týždeň gestácie. Pri súčasnom rozvoji 
perinantológie je prognóza novorodencov po ukončenom 32. týždni gravidity veľmi dobrá.

Katecholamínová kardiomyopatia vyprovokovaná netypickou 
stresovou situáciou. Kazuistika.

Bobocká K.1, Jurkovičová O.1, Líška B.2, Filipová S.2,3 

1IV. Interná klinika LF UK a UN, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, 2Oddelenie akútnej kardioló-
gie – koronárnej starostlivosti, Klinika kardiológie a  angiológie, Národný Ústav srdcových a  cievnych 
chorôb, a.s., Bratislava, 3Klinika kardiológie a angiológie, Lekárska fakulta SZU, Bratislava, SR

Cieľ práce: Katecholamínová alebo stresová (“tako-tsubo”) kardiomyopatia je reverzibilná kardio-
myopatia imitujúca akútny infarkt myokardu. Hlavným spúšťačom je extrémny psychický alebo fyzický 
stres. Kľúčovým diagnostickým vyšetrením je ventrikulografia s typickým nálezom tranzitórnej apikál-
nej balónovej dysfunkcie ľavej komory.                                 

Materiál a metodika: V našej kazuistike prezentujeme prípad 63-ročnej ženy s artériovou hyperten-
ziou, ktorá bola hospitalizovaná s bolesťami na hrudníku charakteru stenokardií. Hlavným spúšťacím 
momentom bola netypická stresová situácia v súvislosti s naliehavou potrebou močenia počas spiatoč-
nej cesty diaľkovým autobusom z kúpeľov.                               

Výsledky: V  objektívnom náleze pri prijatí dominovala hypertenzná emergencia, tachykardia 
(TK 180/110 mmHg, P 115/min) a výrazná psychická tenzia. Vstupné EKG bolo až na rudimentárny kmit 
r vo zvodoch V1-V3 bez výraznejších abnormalít. Na základe dynamiky kardiošpecifických enzýmov 
(Tn T 399… 657, referenčná hodnota 3-14 ug/l) sme iniciálne suponovali akútny infarct myokardu bez 
elevácií segment ST (nSTEMI) v kontexte hypertenznej emergencie. Vzhľadom na psychický stres, ktorý 
predchádzal vzniku stenokardií, sme uvažovali o  možnosti katecholamínovej kardiomyopatie. Koro-
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narografickým vyšetrením boli detekované len okrajové zmeny na  koronárnych artériách. Ventriku-
lografiou sa však potvrdila diagnóza katecholamínovej kardiomyopatie. Tak ako pri ventrikulografii aj 
echokardiograficky sa preukázali typické poruchy kinetiky v oblasti apikálnych segmentov ľavej komo-
ry (tzv. “apical ballooning”). Systolická funkcia ľavej komory bola mierne redukovaná (EFĽK 48-50 %) 
s diastolickou dysfunkciou 1. stupňa. Po stabilizácii stavu bola pacientka prepustená do ambulantnej 
starostlivosti.                     

Diskusia a závery: Kazuistikou chceme poukázať na nezvyčajnú urgentnú situáciu, ktorá bola pre pa-
cientku tak silným stresovým podnetom, až u nej došlo k rozvoju “tako-tsubo” kardiomyopatie.

Č                                                 

Vaskulitídy veľkých ciev a artériová hypertenzia. Kazuistika.

Čelovská D.1, Štvrtinová V.1

1I. interná klinika, LF UK a UN, Bratislava, SR

Úvod: Vaskulitídy veľkých ciev (VVC), Takayasuova arteritída (TA) a obrovskobunková arteritída (OBA), 
predstavujú dve tváre jednej chorobnej jednotky, odlišujúce sa vekom nástupu choroby. Artériová 
hypertenzia (AH) v  mladom veku, zle kontrolovaná AH, významný stranový rozdiel pri meraní tlaku 
krvi (TK) na horných končatinách až nemerateľný TK, ale aj akútny aortový syndróm u mladších žien, 
či neurologické a očné komplikácie u osôb bez tradičných rizikových faktorov aterosklerózy by mali 
vzbudiť pozornosť na VVC.                                              

Kazuistika: Opisujeme prípad 57-ročnej ženy, bez predchádzajúceho interného predchorobia, 
po implantácii prsníkových endoprotéz, ktorá bola na našej klinike vyšetrená pre bolesti hlavy, tinnitus, 
slabosť horných končatín, subfebrility. Pri fyzikálnom vyšetrení bol TK na pravej hornej končatine (HK) 
v pásme vyššieho normálneho tlaku, na ľavej HK bol TK nemerateľný a periférne pulzácie nehmatné. 
Duplexnou sonografiou a  následne MR angiografiou bol potvrdený segmentálny stenoticko-
okluzívny, ale aj dilatačno-ektatický proces v oblasti supraaortových vetiev. PET-CT nález bol typický 
pre VVC. Laboratórne boli prítomné len ľahko zvýšené zápalové ukazovatele. Zahájili sme liečbu 
glukokortikoidmi s dobrou klinickou odpoveďou, ale objavením sa AH. Vzhľadom na častú prítomnosť 
sekundárnej renovaskulárnej hypertenzie u  pacientiek s  VVC sme začali liečbu Ca-blokátormi 
a  blokátormi AT-1 receptorov, pri ktorej je TK kontrolovaný. Oklúziu a. subclavia vľavo sme ošetrili 
s odstupom času angioplastikou.            

Záver: AH môže byť iniciálnym prejavom VVC, ale aj upozorniť na blížiace sa vaskulárne komplikácie, 
akou je disekcia aorty. Dôsledné meranie TK na  obidvoch HK s  nálezom stranového rozdielu viac 
ako 10 mmHg by malo byť stimulom pre začatie diferenciálnej diagnostiky. Pilierom liečby VVC sú 
kortikosteroidy, ktoré sa spolupodieľajú na nedostatočnej kontrole TK a môžu byť aj samotnou príčinou 
sekundárnej hypertenzie.                                             
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F
 
Efektívnosť liečby hypertenzie u pacientov s metabolickým syndrómom 
a diabetom 2. typu. Analýza terapie a terapeutickej inercie u ambulantných 
pacientov.

 Farský Š.1, Hamorová A.1, Borčin M.1

1Dom srdca, Martin, SR

Cieľom práce bolo vyhodnotiť efektivitu liečby hypertenzie z hľadiska výberu vhodného lieku, pokle-
su systolického a diastolického tlaku krvi (sTK resp. dTK) asociovaného s určitým liekom resp. s kom-
bináciou určitých liekov a vyhodnotiť terapeutickú inerciu u pacientov s metabolickým syndrómom 
a/alebo diabetes mellitus 2. typu.                                          

Materiál a metodika: Analyzovali sme súbor 1595 konzekutívnych pacientov navštevujúcich ambu-
lanciu kardiológie a  internej medicíny počas rokov 2005-2014. Priemerný počet návštev na  jedného 
pacienta bol 8,5 +/-7,0. Kritériá pre analýzu splnilo 570 pacientov.                         

Výsledky: Monoterapiou bolo liečených 15% pacientov, kombináciou 2 až 4 liekov 70% pacientov       
a kombináciou 5 až 6 liekov 15% pacientov. Najčastejšie boli indikované perindopril (perin), nitrendi-
pin (nitre), amlodipin (amlo), telmisartan (telmi), hydrochlorothiazid (hydro), rilmenidin and nebivolol 
(použité u  >100 pacientov). Navýznamnejší pokles sTK bol asociovaný s  liečbou s  nitre, hydro, telmi 
a urapidilom (>19mmHg). Najvýznamnejší pokles dTK bol asociovaný s liečbou s nitre, hydro, telmi a ve-
rapamilom (>10mmHg). Najvýznamnejší pokles sTK a  zároveň aj dTK bol asociovaný s  kombináciou 
3 liekov: telmi + hydro + spironolacton (41 resp. 16 mmHg), telmi + hydro + nitre (34 resp. 15 mmHg) 
a telmi + hydro + urapidil (34 resp. 15 mmHg). V čase poslednej návštevy malo 281 zo 413 pacientov pri 
prvej návšteve sTK >140 mmHg (68%), t.j. kontrolovaných bolo len 32%. Pri poslednej návšteve malo 
76 z 217 pacientov pri prvej návšteve dTK >90 mmHg (35%), t.j. kontrolovaných bolo 65% z nich. Tera-
peutická inercia (TIQ) sa vypočítala ako proporcia návštev, pri ktorých bol sTK nad cieľovou hodnotou, 
od ktorých sa odpočítala proporcia návštev, počas ktorých sa vykonala zmena antihypertenzívnej tera-
pie čo do typu medikácie alebo dávkovania (AHT). Vypočítaná hodnota bola v čitateli a bola vydelená 
počtom všetkých návštev. Takto získaná hodnota bola vynásobená priemernou hodnotou rozdielov 
medzi aktuálnym sTK a jeho cieľovou hodnotou počas jednotlivých vizít: TIQ = ((%>cieľová hodnota – 
%Δ AHT)/počet návštev)* priemerný sTK-cieľový TK. TIQ sme vypočítali u prvých 200 konzekutívnych 
pacientov a  jej priemerná hodnota bola 57,3. Terapeutická inercia je definovaná ako zlyhanie lekára 
z dôvodu neindikovania zmeny terapie pri TK vyššom ako je cieľová hodnota, čo prispieva k vysokej 
prevalencii nedostatočne kontrolovanej hypertenzie (TK > 140/90 mmHg). V ideálnom prípade, teore-
ticky, by sa mala hodnota skóre blížiť k číslu 1, v publikovaných prácach sa uvádza hodnota terapeutic-
kej inercie v rozmedzí 0,45 – 0,70.                     
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Záver: Práca prináša reálne údaje o obtiažnosti liečby hypertenzie u pacientov s metabolickým syndró-
mom a/alebo diabetom 2. typu, o čom svedčí pomerne nízka hodnota kontroly sTK (32%). Uvádza kon-
krétne lieky, s ktorými bol asociovaný najvýraznejší pokles TK a tiež aj účinnosť niektorých liekových 
kombinácií. Výpočet terapeutickej inercie by sa mohol stať jedným z najvýznamnejších ukazovateľov 
kvality manažmentu hypertenzie a prispieť tak k jej lepšej kontrole. 

G 

Prognostický význam stanovenia diurnálneho indexu TK

Gašpar Ľ.1, Komorníková A.1, Čaprnda M.1, Bulas J.1

1I. interná klinika, LFUK a UNB, Bratislava, SR

Cieľ práce: Ambulantné monitorovanie krvného tlaku (AMTK) nám umožňuje získať aj prehľad o varia-
bilite krvného tlaku (TK) v časovo definovaných periódach. Viaceré veľké štúdie potvrdili, že stanovenie 
diurnálneho indexu je dôležité z prognostického aspektu. Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť para-
metre diurnálneho indexu TK vo vzťahu k mortalite pacientov s artériovou hypertenziou.            

Materiál a  metodika: Retrospektívna analýza protokolov realizovaných AMTK vyšetrení súboru 
hypertonikov v kalendárnzch rokoch 2015 a 2016 na tunajšom pracovisku kardiovaskulárnej funkčnej 
diagnostiky. AMTK bolo realizované prístrojmi Cardiosoft-Tonoport V (General Electric, USA) s oscilo-
metrickou metódou merania. Vyšetrených bolo 299 liečených hypertonikov, z toho 141 mužov a 158 
žien. V parametroch AMTK sme analyzovali dosiahnutie cieľových hodnôt TK v 24-hodinovom profile     
a typ diurnálneho indexu (dipper, non-dipper, extrémny dipper, riser).                   

Výsledky: Normálny diurnálny index malo 119 vyšetrených osôb (39,8 %), non-dipperov bolo 107 
(35,8 %), riserov bolo 47 (15,7 %) a extrémnych dipperov 5 (1,7 %). Celkom 21 protokolov (7,0 %) bolo 
z  aspektu diurnálneho indexu nehodnotiteľných, podľa denníka aktivít to bolo spravidla pre noč-
né bdenie vyšetrovanej osoby. Cieľové hodnoty TK dosiahlo pri antihypertenzívnej liečbe 130 osôb 
(43,5 %). Sledovaním ďalšieho osudu členov súboru sme zistili, že k  30. júnu 2018 zomrelo 21 osôb 
(7,0 %)., pričom 15 z nich bolo zo skupín s narušeným diurnálnym rytmom.                        

Diskusia a závery: V našej práci sme potvrdili prognostický význam stanovenia porúch diurnálneho 
rytmu TK. Komplexná analýza výsledkov AMTK i so stanovením a zhodnotením diurnálneho indexu, 
môže byť nápomocná pri optimalizácii liečby artériovej hypertenzie z chronofarmakologického hľa-
diska.
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Chronická obličková choroba a artériová hypertenzia : Deštruktívna kombinácia

Kulinová M.1, Vojtek L.1

1Interné oddelenie, FNsP, Žilina, SR

Cieľ práce: Sledovanie výskytu a závažnosti artériovej hypertenzie (AH) u pacientov s chronickým ob-
ličkovým ochorením (CKD) v pravidelnej dialyzačnej liečbe. Analýza antihypertenzívnej liečby u týchto 
pacientov a jej špecifiká.                                                                         

Materiál a  metodika: Vyšetrili sme 54 pacientov s  ESRD hospitalizovaných na  Internom oddelení              
v priebehu 11 mesiacov roku 2018. Zisťovali sme etiológiu CKD, príčinu hospitalizácií, prítomnosť kar-
diovaskulárnych ochorení (KVO), najmä AH. Sledovali sme stupeň AH, stratégiu jej liečby, kompenzáciu 
krvného tlaku (TK) na danej liečbe. Rovnako sme analyzovali typ, intenzitu a zastúpenie jednotlivých 
tried antihypertenzív.                                                                                

Výsledky: Počet pacientov bol 54, z toho mužov 33 a 21 žien. Priemerný vek bol 67,77 roka. Všetci pa-
cienti boli zaradení v pravidelnom hemodialyzačnom (HD) programe. Celkový počet hospitalizačných 
prípadov bol 110, čo znamená priemerne 2,03 hospitalizácie/pacienta. Najčastejšou príčinou hospi-
talizácie bola u oboch pohlaví infekcia, nasledovalo srdcové zlyhanie u mužov a anémia u žien. Naj-
častejšou príčinou zlyhania obličiek bol diabetes mellitus (25,9%) a vaskulárna nefroskleróza (24,07%). 
Najčastejšie používanou triedou antihypertenzív boli centrálne a centrálne a periférne pôsobiace anti-
hypertenzíva (78%), na druhom mieste boli betablokátory (70% ), tretie boli Ca blokátory (56%). Pacien-
ti s ESRD si najčastejšie vyžadovali kombinovanú antihypertenzívnu liečbu, 3 a viac tried antihyperten-
zív sme podávali u takmer 68% hypertonikov. Najčastejšou kombináciou boli centrálne pôsobiaca látka 
+ betablokátor+ Ca blokátor.                                                                                        

Diskusia a závery: CKD a AH sú úzko spojené s prekrývajúcim sa a vzájomne prepojeným príčinným 
vťahom. Vzájomná závislosť medzi týmito ochoreniami komplikuje manažment oboch chorôb. V na-
šom súbore bola AH prítomná u 92,6 % pacientov, t.j. bola to najčastejšie sa vyskytujúca komorbidita. 
Obličková choroba najviac modifikovala liečbu AH. Vysoké percento pacientov s CKD malo závažnúfor-
mu AH, ktorá bola ťažšie kontrolovateľná a vyžadovala si väčší počet liekov. 
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Viac tvárí artériovej hypertenzie – nedostatočná liečba alebo omyl. Kazuistika.

Letavay P.1,2, Mudrončíková A.2

1Lekárska fakulta SZU Bratislava, 2Dolnooravská NsP Ladislava Nadáši Jégeho, Dolný Kubín, SR

Cieľ práce: Artériová hypertenzia (AH) u  dospelých osôb sa delí na  primárnu formu a  minoritne sa 
vyskytujúcu sekundárnu formu. Jednou z  príčin sekundárnej hypertenzie je liekmi indukované zvý-
šenie krvného tlaku (TK), ktoré sa môže vyskytnúť aj v dôsledku podávania kortikosteroidných liekov. 
Adrenokortikotropná insuficiencia (AI) je ochorenie charakterizované zníženou sekréciou steroidných 
hormónov kôry nadobličky. Liečba chronickej AI spočíva v hormonálnej substitučnej liečbe glukokor-
tikoidmi s potrebou zvyšovania dávok v záťažových situáciách. Akútna AI, Addisonovská kríza, môže 
vzniknúť pri náhlom zhoršení chronickej AI, napr. pri strese s nedostatočnou substitúciou kortikostero-
idmi, alebo pri ich náhlom vysadení.                                                    

Kazuistika: V našej kazuistike prezentujeme prípad 76-ročnej pacientky s anamnézou AH a primárnej 
formy AI liečenej prednisonom. Pacientka bola prijatá pre febrilný stav na  poklade akútnej infekcie, 
pre dyspnoe pri venóznm tromboembolizme a pre nedostatočne kontrolovanú AH. Na nedostatočne 
kontrolovanom TK sme predpokladali sekundárny podiel navodený liečbou kortikosteroidmi, keďže 
AH nedostatočne reagovala na aplikáciu antihypertenzívnej liečby. U pacientky sme počas hospitali-
zácie opakovane potencovali antihypertenzívnu liečbu a zmenili sme prednison za hydrocortisone, čo 
následne viedlo k poklesu TK a k šokovému stavu. Realizovali sme podrobnú diferenciálnu diagnostiku 
vzniknutej hypotenzie. Zistili sme Addisonovskú krízu ako príčinu klinického stavu na  podklade ne-
dostatočnej substitúcie kortikosteroidmi pri strese či pri omylom vynechanej kortikosteroidnej liečbe. 
Vznik hypotenzie môže byť následkom nielen potenciácie antihypertenzívnej liečby, ale aj Addisonov-
skej krízy, ktorá môže byť nepoznaná až fatálna. Po liečbe došlo k stabilizácií stavu a k optimalizácií hod-
nôt TK pri podávaní pôvodnej antihypertenzívnej liečby. V závere hospitalizácie sme sa preto zamýšľali 
nad otázkou, ktorý z aplikovaných kortikosteroidov viac vplýva na zvýšenie TK. 
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Systémový lupus erythematosus s  multiorgánovým postihnutím a  jeho spojitosť 
s artériovou hypertenziou. Kazuistika. 

Mudrončíková A.1, Letavay P.1,2

1Dolnooravská NsP Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín, 2Lekárska fakulta SZU Bratislava, SR

Úvod: Systémový lupus erythematosus (SLE) predstavuje chronické systémové autoimunitné ochore-
nie s multiorgánovým postihnutím. Etiológia je multifaktorová a klinický obraz rôznorodý. Najčastej-
šími komorbiditami sú artériová hypertenzia (AH), diabetes mellitus, srdcové zlyhávanie a koronárna 
choroba srdca. Najčastejšími príčinami úmrtnosti sú kardiovaskulárne ochorenia. Samotná ateroskleró-
za predstavuje jeden z vedúcich dôvodov morbidity a mortality u týchto pacientov, keďže v jej pato-
genéze sa uplatňuje chronický zápal. Priebeh SLE ovplyvňuje samotné ochorenie a jeho aktivita, cha-
rakter poškodenia orgánov a ich následky, liečba s jej nežiadúcimi účinkami a komorbidity pacienta. [1-6]                            

Kazuistika: Prezentujeme prípad 58-ročnej pacientky liečenej 3 dekády na SLE s multiorgánovým po-
stihnutím a súčasne najčastejšou komorbiditou týchto pacientov – AH, ktorá nebola optimálne kontro-
lovaná napriek opakovaným pokusom o úpravu medikácie. Predpokladáme spolupodiel sekundárnej 
zložky na zle kontrolovanej AH, spôsobenej lupusovou nefritídou a užívaním medikácie (glukokortiko-
idy a cyklosporín). U pacientky počas opakovaných hospitalizácii dochádza k progresii ochorenia, až 
k rozvoju závažného stavu s obrazom generalizovaných suffúzii a s úvahou o vzniku katastrofického 
antifosfolipidového syndrómu. Histologicky potvrdzujeme leukocytoklastickú vaskulitídu. Rôznoro-
dosť, multidisciplinárny prístup a najčastejšie komplikácie sú témou tejto práce.                   

Literatúra: 1. Kiňová S., Hulín I. et al. 2013. Interná medicína. 1. vyd. Bratislava: ProLitera, 2013., s. 949 - 
953. - 2. Fors Nieves C.E., Izmirly P.M. Mortality in Systemic Lupus Erythematosus: An Updated Review. 
In: Current Rheumatology Reports, 2016; 18 (4): 21,- 3. Di Battista M. et al. One year in review 2018: 
Systemic lupus erythematosus. In: Clinical and Experimental Rheumatology, 2018; 36 (5): 763-777. - 
4. Cardinali C. et al. The spectrum of cutaneous manifestations in lupus erythematosus-the Italian expe-
rience. In: Lupus, 2000; 9 (6): 417-423. - 5. Einhorn J., Levis J. T. Dermatologic Diagnosis: Leukocytoclastic 
Vasculitis. In: Perm J, 2015; 19 (3): 77-78. - 6. Hluší A., Krčová V. Antifosfolipidový syndróm. In: Interní 
medicína pro praxi, 2003; 9: 434-436.
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Kardiovaskulárne riziká u extrémne obéznych pacientov 

Penesová A.1, Páleník M.2, Havranová A.1, Rádiková Ž.1

1Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava,
2PLANEAT s.r.o., Bratislava, SR

Cieľ práce: Manažment obezity (OB), najmä morbídnej (MO, BMI> 40 kg/m2) si vyžaduje multidisci-
plinárny prístup k  liečbe. Cieľ liečby nemá byť zameraný “len” na zníženie telesnej hmotnosti a BMI 
(indexu telesnej hmotnosti; http://easo.org/education-portal/guidelines/), ale na zlepšenie ďalších pa-
rametrov, ako je obvod pásu, zloženia tela, zníženie objemu tukovej hmoty a teda v neposlednom rade 
zlepšenie kardiometabolického rizika. Okrem toho sa manažment OB zameriava na komplexnú liečbu 
komorbidít a  zlepšovanie kvality života obéznych pacientov. Pre zníženie akejkoľvek postoperačnej 
morbidity u pacientov s MO alebo so super morbídnou obezitou (SO, BMI> 50 kg/m2) sa odporúča pred 
chirurgickým zákrokom redukcia hmotnosti aspoň o 10%. Bariatrická chirurgia je považovaná za jedinú 
terapeutickú alternatívu pre morbídnu obezitu a jej komorbidity. To ale prináša vysoké riziko. Cieľom 
našej práce je preto monitorovať účinok intenzívnej zmeny životného štýlu (diéty a pohybovej aktivity)               
u pacientov s MO a SO a kardiometabolické parametre.                                                

Materiál a metodika: Doteraz máme v sledovaní viac ako 14 SO (s priemerným vekom 33,1 ± 7,5 r.,
s počiatočnou hmotnosťou 105-276 kg), 14 MO (s priemerným vekom 35,4 ± 3.2 r., s počiatočnou hmot-
nosťou 115-276 kg a tiež 4 deti s MO (priemerným vekom 15,0 ± 1,0 r., s počiatočnou telesnou hmotnos-
ťou 87-147 kg). Intervencia životného štýlu pozostáva z  individuálnych poradenských sedení, najmä 
počas prvých 4 týždňov. V rámci manažmentu po vstupnom komplexnom vyšetrení dostal každý pa-
cient individualizovaný stravovací plán a plán telesnej aktivity, ktorá prebiehala pod dohľadom erudo-
vaného trénera.                                                                            

Výsledky: Po 6-12 mesiacoch sledovania/intervencie pacienti zmenou životosprávy dosiahli redukciu 
hmotnosti o 5-167 kg z pôvodnej telesnej hmotnosti. Došlo k významnej úprave mnohých kardiome-
tabolických parametrov, ako sú hodnoty krvného tlaku, hladiny cholesterolu, hepatálnych parametrov 
a i.                                                                                          

Diskusia a  závery: Predbežné výsledky nášho sledovania potvrdzujú pozitívny vplyv zmeny život-
ného štýlu na zníženie telesnej hmotnosti aj u morbídných a super morbídnych obéznych pacientov. 
Je však nevyhnutné dlhodobé sledovanie, dispenzarizácia MO a SO pacientov a včasná indikácia k ba-
riatrickému chirurgickému zákroku. K tomu by malo prispieť aj budujúce sa centrum pre manažment 
obezity (CMO) v Biomedicínskom centre SAV.                                                                      

Podporené grantmi: APVV 17-0099; VEGA 2/0161/16, VEGA 2/0072/18 
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Účinnosť a bezpečnosť urapidilu v kombinovanej antihypertenznej liečbe 
u pacientov s artériovou hypertenziou 2. a 3. stupňa, s vysokým a veľmi vysokým 
pripočítateľným kardiovaskulárnym rizikom 

Sirotiaková J.1

1Interné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou, Myjava, SR

Cieľ práce: Primárnym cieľom klinického observačného sledovania bolo posúdenie účinnosti a bez-
pečnosti urapidilu u pacientov s artériovou hypertenziou (AH) 2. a 3. stupňa s vysokým a veľmi vyso-
kým pripočítatepľným kardiovaskulárnym (KV) rizikom po pridaní k súčasnej antihypertenznej liečbe, 
pri ktorej neboli dosiahnuté hodnoty systolické krvného tlaku (TK) 140 mmHg a menej. Sekundárne 
ciele mali za  úlohu posúdiť vplyv antihypertenznej liečby na  KV riziko po  pridaní urapidilu vrátane 
ovplyvnenia príslušných sledovaných laboratórnych parametrov. Súčasťou vyhodnotenia bolo taktiež 
posúdenie znášanlivosti a bezpečnosti liečby, ako aj vyhodnotenie nežiaducich účinkov, ktoré boli za-
znamenané počas sledovania.                                                                                      

Materiál a metodika: Sledovania sa zúčastnilo 636 pacientov - 311 mužov, 325 žien, ktorí spĺňali pod-
mienky zaraďovacích kritérií, 633 pacientov sledovanie ukončilo. Klinické sledovanie trvalo 12 týždňov. 
Frekvencia vyšetrení (návštev) bola 1-krát za 4 týždne – t.j. celkovo 4 návštevy. Každá návšteva zahŕňala 
fyzikálne vyšetrenie, meranie systolického a diastolického TK 3-krát za sebou a následne výpočet prie-
mernej hodnoty TK. Súčasťou vyšetrenia bol odber krvi na laboratórne vyšetrenie príslušných sledo-
vaných parametrov.                                                                              

Výsledky: Počas sledovaného 3-mesačného obdobia došlo k preukázateľnému poklesu systolického            
a diastolického TK. Na začiatku sledovania boli prriemerné hodnoty TK 160/93 mmHg, na konci sledo-
vania priemer 132/79 mmHg. Z hľadiska posúdenia výsledkov laboratórnych vyšetrení došlo k preuká-
zateľnému poklesu glykémia nalačno, celkového cholesterolu, vzostupu HDL-cholesterolu, k poklesu 
sérových hladín kyseliny močovej. Analýza laboratórnych výsledkov svedčí pre priaznivejšie ovplyvne-
nie príslušných metabolických parametrov u pacientov s prítomným diabetes mellitus (pokles glyké-
mie nalačno, pokles celkového cholesterolu). Počas sledovania sa nevyskytli závažné nežiaduce účinky, 
ktoré by viedli k predčasnému ukončeniu sledovania.                                                                         

Diskusia a  závery: 3-mesačné klinické observačné sledovanie jednoznačne preukázalo pozitívne 
ovplyvnenie manažmentu artériovej hypertenzie u pacientov s vysokým a veľmi vysokým pripočíta-
teľným kardiovaskulárnym rizikom po  pridaní urapidilu k  antihypertenznej liečbe – urapidil bol liek 
3. a vyššej voľby. Preukázalo sa priaznivé ovplyvnenie klinických a metabolických parametrov.                               

Práca podporovaná grantom – garantom sledovania bola Slovenská internistická spoločnosť SLS.
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Čo znamenajú nové Odporúčania ESC/EHS 2018 pre cieľové hodnoty liečenej 
hypertenzie pre klinickú prax?

Spišák V.1

1Ambulancia vnútorného lekárstva, Žilina, SR

Cieľ práce: Ovplyvní aplikácia nových odporúčaní ESC/EHS 2018 pre cieľové hodnoty liečenej hyper-
tenzie našu klinickú prax?                                                                                 

Materiál a metodika: Prospektívne som vyšetril 510 konzekutívnych pacientov s hypertenziou, ktorá 
bola liečená najmenej 1 rok. Sledoval som dosiahnuté hodnoty krvného tlaku (TK) a hodnotil ich podľa 
nových odporúčaní pre cieľové hodnoty TK, podľa veku a pridružených komorbidít. Súčasťou sledova-
nia bolo aj vyhodnotenie liečby so zameraním na fixné kombinácie antihypertenzív.                                

Výsledky: Celkovo som vyšetril 510 pacientov z toho 36,5% mužov a 63,5% žien. Pod 65 rokov bolo 
46,4%, nad 65 rokov 45,2% a nad 80 rokov 8,2%. Cieľové hodnoty TK dosiahlo celkom 42,1% pacientov. 
Muži dosiahli cieľové hodnoty TK u 41,9% a ženy u 42,2%. Ak by sa cieľové hodnoty TK klasifikovali pod-
ľa starých kritérií z roku 2013, počet pacientov s cieľovým hodnotami TK by sa zvýšil o 22% na celkový 
výskyt 64,1%. Najčastejšie išlo o zmeny v hodnotách diastolického TK u 16,6% pacientov, zmeny v sys-
tolickom TK sa týkali 5,3% pacientov..Podľa vekových kategorií najčastejšie dosiahli cieľové hodnoty 
pacienti nad 80 rokov (71,4%), avšak bolo ich len 42. Pacienti nad 65 rokov dosiahli cieľové hodnoty 
v 46,3%, pod 65 rokov len v 32,9%. Fixné kombinácie antihypertenzív sa užívali v liečbe u 38% pacien-
tov. Priemerný počet antihypertenzív bol 2,6 liekov/jeden liečený pacient.                                                  

Diskusia a závery: Nové hodnoty potrebné pre dosiahnutie cieľového TK podľa aktuálnych odporúča-
ní (z roka 2018) pre rôzne vekové skupiny znížia percento úspešne liečených hypertonikov, a to na hod-
noty okolo 42%. To je o 22% menej ako pri hodnotách potrebných na dosiahnutie cieľového TK podľa 
staršieho hodnotenia (z roka 2013). Následkom je buď zvyšovanie dávok antihypertenzív so zvýšením 
nežiadúcich účinkov alebo zvýšenie počtu použitých antihypertenzív, pričom už teraz je počet anti-
hypertenzív u jedného pacienta 2,6. To sa blíži počtu užívaných antihypertenzív v intenzívne liečenej 
skupine podľa štúdie SPRINT, kde použili v priemere 2,8 antihypertenzív na jedného pacienta.
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Diagnostika a liečba artériovej hypertenzie z pohľadu dát zdravotnej poisťovne                            

Tulejová H.1, Mužik R.2, Hodyc D.1, Szalay T.2 

1Advance Healthcare Management Consulting s.r.o., Praha, ČR, 2Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 
Bratislava, SR

Cieľom práce je zo vzorky dát zdravotnej poisťovne DÔVERA vyhodnotiť dodržiavanie odporúčaní 
pre diagnostický manažment artériovej hypertenzie (AH) na Slovensku. V práci sa zameriavame na (1) 
identifikáciu a regionálne rozdiely v odbornostiach lekárov, ktorí sa starajú o pacientov s hypertenziou 
a (2) rozdiely v dodržiavaní odporúčaní pre diagnostický manažment.                                               

Materiál a metodika: Vzorka: V analýze boli použité dáta z vykázanej zdravotnej starostlivosti za roky 
2015 – 2017 od  zdravotnej poisťovne Dôvera (DÔVERA ZP). Počet poistencov DÔVERA ZP, ktorí mali 
počas sledovaného obdobia aspoň jeden kontakt s diagnózou hypertenzia (kód I10 – I13) alebo vybrali 
liek z anatomicko-terapeuticko-chemickej (ATC) skupiny C02 (okrem C02KX), C03 (okrem C03CA01), C07, 
C08 (okrem C08CA06) a C09 bolo 621 000. Z nich sme pre potreby štúdie definovali hypertonika ako 
pacienta, ktorý má aspoň 2 kontakty s kódom diagnózy hypertenzia (I10 – I13) alebo vybral v lekárni as-
poň 121 štandardných dávok liečiva (ŠDL) na vyššie uvedené lieky za celé sledované obdobie, t. j. 2015 –
2017, okrem detí do  18 rokov, pacientov s  diagnózou sekundárnej hypertenzie a  pacientov, ktorým 
bola hypertenzia diagnostikovaná prvý raz v 2. polroku 2017 a pacientov, ktorí v sledovanom období 
zmenili poisťovňu, príp. zomreli. Kontakt sme definovali ako návštevu, predpis lieku alebo indikované 
laboratórne vyšetrenie priradené tomu istému lekárovi, pričom sme do jedného kontaktu spojili výko-
ny v rozsahu 5 dní. Na základe vyššie uvedených kritérií bolo identifikovaných 249 000 hypertonikov, 
z čoho ženy tvoria 46 % (priemerný vek 63 r.) a muži 54 % (priemerný vek 59 r.).

Metodika: Všeobecní lekári pre dospelých (VLD) v  mnohých prípadoch vyšetrenie pacientov zdra-
votným poisťovniam nevykazujú (nakoľko sú platení kapitáciou za  registrovaného pacienta), preto 
nebolo možné pracovať len s podielom kontaktov pacienta s AH u jednotlivých lekárov. Pacienti boli 
preto priradzovaní k lekárom podľa 2 pravidiel: absolvovania kontrolných vyšetrení s kódom 62 a 63 
u špecialistu (ŠAS) alebo podielu predpísaných ŠDL na hypertenziu, pričom lieky, ktoré predpísal VLD 
na  základe poverenia ŠAS, boli priradené k  ŠAS. Ak mal pacient väčšinu najväčší podiel preskribcie 
u VLD a zároveň aspoň 20% preskribcie u špecialistu (ŠAS) alebo absolvoval kontrolné vyšetrenia č. 62 
a 63 u ŠAS bol zaradený do skupiny ŠAS+VLD. Ak mal najväčší podiel preskribcie u ŠAS bol priradený 
do skupiny ŠAS. Ak predpísalo najväčší podiel ŠDL viacero ŠAS alebo vykonalo kontrolné vyšetrenia 
č. 62 a  63, priradzujeme lekárov v  poradí: kardiológ-internista-diabetológ-nefrológ. Ak mal väčšinu 
preskribcie u VLD a nemal viac ako 20% preskribcie u ŠAS ani nemal vykázané kontroly s kódom 62 
a 63 u špecialistu (ŠAS), bol zaradený do skupiny VLD. V prípade, že pacient neužíval lieky, bol priradený 
iba na základe kontrolných vyšetrení alebo ak sa nevyskytovali, tak podľa počtu kontaktov s kódom 
diagnózy primárna hypertenzia (I10 – I13). Pri posudzovaní úspešnosti plnenia odporúčaní pre diag-
nostický manažment boli údaje zo zdravotnej poisťovne porovnávané s odporúčanými frekvenciami 
uvedenými v odbornom usmernení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie 
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ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s artériovou hypertenziou z roku 2014. Pri 
vyhodnocovaní plnenia štandardu liečby nebolo brané do  úvahy pod akým kódom diagnózy bolo 
dané vyšetrenie vykonané, kto ho indikoval alebo kto bol vyšetrujúcim lekárom. Za splnený štandard 
sme považovali prípad, kedy bolo vyšetrenie vykonané v požadovanej frekvencii bez ohľadu na spo-
menuté podmienky, pretože častokrát sú tieto vyšetrenia objednávané pod kódom diagnózy komorbi-
dity k AH. Do vzorky pre hodnotenie plnenia štandardu boli vybraní iba lekári, ktorí počas sledovaného 
roka ošetrili aspoň 10 hypertonikov. Z dôvodu zvoleného  zdroja dát (vykázaná zdravotná starostlivosť) 
nebolo možné vyhodnotiť niektoré iné časti štandardu, napr. meranie krvného tlaku.                                                                              

Výsledky: Kto sa stará o hypertonikov. Na základe pravidiel popísaných v metodológii sa o najväčší po-
diel hypertonikov starajú všeobecní lekári (72 %, z toho 68 p.b. samostatne a zvyšok v spolupráci so ŠAS), 
na druhom mieste sú internisti (17 %, z toho 8 p. b. spolu s VLD), nasledujú kardiológovia (9 %, z toho 5 
p. b. spolu s VLD). Podiel starostlivosti jednotlivých lekárov je medzi jednotlivými krajmi rôzny. O najväč-
ší podiel hypertonikov sa vo všetkých krajoch starajú všeobecní lekári. Najvýraznejší podiel tvoria v Tr-
navskom a Prešovskom kraji, kde sa starajú až o 79 % a 77% hypertonikov. Naopak v Bratislavskom kraji 
je to iba o 66 % hypertonikov. Rozdiel medzi krajmi je aj v podiele internistov (napr. minimum je 13 % 
v Košickom kraji a maximum 21% v Bratislavskom a kardiológov (napr. minimum 6% v Prešovskom, Tren-
čianskom a Trnavskom kraji a maximum 14% v Košickom), ktorí sa starajú o hypertonikov. Vyhodnotenie 
plnenia odporúčaní. Plnenie odporúčaní pre jednotlivé vyšetrenia, t. j. u akého % pacientov s hyperten-
ziou bolo konkrétne vyšetrenie vykonané v stanovenej frekvencii (napríklad 12- zvodový elektrokardio-
gram aspoň raz za 12 mesiacov), bez ohľadu na to, či boli vykonané aj ostatné vyšetrenia, je na Slovensku 
značne variabilné. Spomedzi krajov si najlepšie stoja Bratislavský (priemerná miera dodržiavania odpo-
rúčaní 36 %) a Košický kraj (34 %). Najväčší priestor na zlepšenie je v Banskobystrickom (27 %) a Prešov-
skom (28 %) kraji. V prípade niektorých vyšetrení (GFR, USG, očné) je miera dodržiavania veľmi podobná 
vo všetkých krajoch. Pre ostatné vyšetrenia je však značný rozdiel v dodržiavaní odporúčanej frekvencie 
medzi krajmi – napr. miera dodržiavania frekvencie pre test na  LDL cholesterol v  Bratislavskom kraji 
(44%) oproti Banskobystrickému (24%) a podobne test na kyselinu močovú – v Bratislavskom kraji (42%) 
oproti Prešovskom (25%). Priemerná miera dodržiavania frekvencie laboratórnych vyšetrení na ochore-
nie obličiek (moč, mikroalbuminúria, kreatinín, GFR) je na úrovni 23 %. Pre testy na funkciu pečene (GMT, 
ALT, AST) je to 39 %. Pre lipidy (celkový cholesterol, HDL, LDL, triacylglyceroly) 40 %. Pre laboratórne 
testy na cukor (glykémia, oGTT) 36 %. Pre iné laboratórne testy z krvi (sodík, draslík, kyselina močová) 
32 %. Pre prístrojové vyšetrenia (ECHO, EKG, USG, očné) iba 21 %. Z hľadiska vyšetrení sme identifikovali 
najväčší priestor na zlepšenie v dodržiavaní odporúčaní pre realizáciu zobrazovacích (12-zvodové EKG – 
miera dodržiavania 20 %, ECHO – úspešnosť 28 % a USG – miera dodržiavania 17 %) ako aj laboratórnych 
(mikroalbuminúria – miera dodržiavania 15 %) diagnostických vyšetrení. Priestor na zlepšenie je aj u do-
držiavaní vyšetrení u oftalmológa (vyšetrenie očného pozadia). Naopak najlepšie je štandard dodržiava-
ný u vyšetrení glykémie, triacylglycerolov a LDL – miera dodržiavania 44, 42 a 42 %.                                                                          

Diskusia a závery: Podľa štúdie od S. Lewington, každých znížených 10 mmHg systolického tlaku ve-
die k zníženiu priemerného riziko smrti v dôsledku infarktu a mŕtvice o 30 % a 40 % [1]. Analýza dát pa-
cientov s hypertenziou DÔVERY ZP ukázala veľkú variabilitu v dodržiavaní odporúčaní pre manažment 
diagnostiky medzi rôznymi vyšetreniami ako aj na úrovni regiónov. DÔVERA ZP preto zvažuje vytvo-
renie programu riadenej starostlivosti (tzv. disease management programu, skr. DMP) pre pacientov 
s hypertenziou v úzkej spolupráci s lekármi. Zámerom je využitie dostupných dát na zlepšenie dodržia-
vania odporúčaní pre diagnostický manažment.                                     
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Farmakoterapia u  pacientov s  artériovou hypertenziou z  pohľadu dát zdravotnej 
poisťovne                

Tulejová H.1, Mužik R.2, Hodyc D.1

1Advance Healthcare Management Consulting s.r.o., Praha, ČR, 2Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.,  
Bratislava, SR

Cieľom práce je zo vzorky dát zdravotnej poisťovne DÔVERA vyhodnotiť dodržiavanie odporúčaní 
pre farmakoterapiu artériovej hypertenzie (AH) na Slovensku. V práci sa zameriavame na (1) identifiká-
ciu komorbidít pacientov s hypertenziou, na základe ktorých by mala byť upravovaná farmakoterapia 
hypertonika, alebo u ktorých je možný výskyt nežiadúcich závažných kontraindikácií, (2) vyhodnotenie 
dodržiavania odporúčaní pre farmakoterapiu u pacientov bez komorbidít a (3) možného výskytu ne-
žiadúcich závažných kontraindikácií.                                                                    

Materiál a metodika: Vzorka: V analýze boli použité dáta z vykázanej zdravotnej starostlivosti za roky 
2015 – 2017 od  zdravotnej poisťovne Dôvera (DÔVERA ZP). Počet poistencov DÔVERA ZP, ktorí mali 
počas sledovaného obdobia aspoň jeden kontakt s diagnózou hypertenzia (kód I10 – I13) alebo vybrali 
liek z anatomicko-terapeuticko-chemickej (ATC) skupiny C02 (okrem C02KX), C03 (okrem C03CA01), C07, 
C08 (okrem C08CA06) a C09 bolo 621 000. Z nich sme pre potreby štúdie definovali hypertonika ako 
pacienta, ktorý má aspoň 2 kontakty s kódom diagnózy hypertenzia (I10 – I13) alebo vybral v lekárni as-
poň 121 štandardných dávok liečiva (ŠDL) na vyššie uvedené lieky za celé sledované obdobie, t. j. 2015 –
2017, okrem detí do  18 rokov, pacientov s  diagnózou sekundárnej hypertenzie a  pacientov, ktorým 
bola hypertenzia diagnostikovaná prvý raz v 2. polroku 2017 a pacientov, ktorí v sledovanom období 
zmenili poisťovňu, príp. zomreli. Kontakt sme definovali ako návštevu, predpis lieku alebo indikované 
laboratórne vyšetrenie priradené tomu istému lekárovi, pričom sme do jedného kontaktu spojili výko-
ny v rozsahu 5 dní. Na základe vyššie uvedených kritérií bolo identifikovaných 249 000 hypertonikov, 
z čoho ženy tvoria 46 % (priemerný vek 63 r.) a muži 54 % (priemerný vek 59 r.).                                                                                
Na základe rešerše literatúry boli definované pravidlá pre identifikáciu komorbidít, ktoré podľa odpo-
rúčaní menia farmakoterapiu. Za diabetika považujeme poistenca, ktorý mal v časovom období októ-
ber 2016 – september 2018, vykázanú diagnózu E10 alebo E11 diabetológom. Ďalej sme predpokla-
dali, že pacient je liečený na srdcové zlyhávanie, pokiaľ bol v období 10/2012-09/2018 hospitalizovaný 
s diagnózou I50, I11.0, I13.0, I13.2 alebo mal 2 kontakty s týmito diagnózami u ambulantných lekárov 
v priebehu 2 rokov v období (10/2015-09/2017). Za pacienta liečeného na ischemickú chorobu srdca 
sme považovali pacienta hospitalizovaného s diagnózou dg I20.0, I21, I22, I23, I24.1, I25.1-5 v r. 10/2012-
09/2018 alebo ak mal 1 kontakt s týmito diagnózou I24, I25 u ambulantných lekárov v priebehu kla-
sifikačného obdobia (10/2015 – 09/2017) a súčasne si vybral v  lekárni aspoň 90 ŠDL liekov B01AC06, 
B01AC56, B01AC04, B01AC22, B01AC24. Pacienta s fibriláciou predsiení sme identifikovali v klasifikač-
nom období pomocou 3 algoritmov: (1) aspoň 1 kontakt s diagnózou I48 a realizovaným vyšetrením 
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protrombínového času (kódy 3842 a 23501) aspoň 3-krát počas 1 roka, (2) aspoň 1 kontakt s diagnózou 
I48 a v lekárni boli vybrané lieky B01AE07, B01AF01, B01AF02, B01AF03 alebo (3) mal 2 kontakty s diag-
nózou I48 počas klasifikačného obdobia. Ďalej sme predpokladali, že pacient s hypertenziou je liečený 
na chronické zlyhanie obličiek, pokiaľ mal v klasifikačnom období aspoň 2 kontakty s nefrológom bez 
ohľadu na kód diagnózy (na základe dát sa javilo, že niektorí pacienti, zrejme v počiatočnom štádiu 
komorbidity, sú vykazovaní u nefrológov pod kódmi diagnózy pre hypertenziu) alebo absolvoval as-
poň 12 výkonov hemodialýzy alebo hemodiafiltrácie alebo aspoň 30 výkonov peritoneálnej dialýzy.                                                            
Podobne pre vyhodnotenie komorbidít, ktoré sú uvedené v štandarde z dôvodu možných nežiadúcich 
závažných kontraindikácií, sme pacienta s astmou identifikovali na základe 2 kontaktov s diagnózou 
astma (J45) a pacienta s dnou na základe 2 kontaktov s diagnózou dna (M10) počas 2 ročného klasifikač-
ného obdobia, s vylúčením pacientov, ktorí užili menej ako 365 ŠDL liekov febuxostat alebo alopurinol 
za 2 roky. Pacientky, ktoré mohli byť gravidné, sme identifikovali podľa 1 kontaktu s diagnózou O** po-
čas 1 roka v rámci klasifikačného obdobia (10/2016-09/2017). Z dôvodu zvoleného zdroja dát (vykázaná 
zdravotná starostlivosť) sme predpokladali, že pokiaľ pacient splnil podmienku pre komorbiditu v kla-
sifikačnom období (10/2015-09/2017), má ju aj v sledovanom období, t.j. že komorbidita je chronická 
a netestovali sme plnenie podmienok v sledovanom období (10/2017-09/2018).                                                                                 

Metodika: Všeobecní lekári pre dospelých (VLD) v mnohých prípadoch vyšetrenie pacientov zdravot-
ným poisťovniam nevykazujú (nakoľko sú platení kapitáciou za registrovaného pacienta), preto nebolo 
možné pracovať len s podielom kontaktov pacienta s AH u  jednotlivých lekárov. Pacienti boli prira-
dzovaní k lekárom podľa 2 pravidiel: absolvovania kontrolných vyšetrení s kódom 62 a 63 u špecialistu 
(ŠAS) alebo podielu predpísaných ŠDL na hypertenziu, pričom lieky, ktoré predpísal VLD na základe 
poverenia ŠAS, boli priradené k ŠAS (pre metodologické detaily pozri abstrakt Tulejová, Mužik, Hodyc: 
Diagnostika a liečba artériovej hypertenzie z pohľadu dát zdravotnej poisťovne).                                               
Pri vyhodnocovaní plnenia odporúčaní bolo preskripčné správanie lekárov na základe údajov zo zdra-
votnej poisťovne porovnávané s európskymi odporúčaniami pre manažment artériovej hypertenzie 
z r. 2018 [1]. Odporúčania pre farmakoterapiu sa líšia podľa komorbidít pacienta – bez komorbidít, s dia-
betes mellitus, so srdcovým zlyhaním, ischemickou chorobou srdca, fibriláciou predsiení a chronickým 
zlyhaním obličiek. Pokiaľ pacient nemal v klasifikačnom období (10/2015-09/2017) identifikovanú ani 
jednu z týchto komorbidít, bol pre vyhodnocovanie plnenia odporúčaní považovaný za nekompliko-
vaného. Do vzorky pre hodnotenie plnenia štandardu boli vybraní iba lekári, ktorí počas sledovaného 
obdobia ošetrili aspoň 10 hypertonikov.                                                                   

Výsledky: Vyhodnotenie plnenia odporúčaní pre farmakoterapie – pacienti bez komorbidít. Podľa 
európskych odporúčaní pre manažment artériovej hypertenzie z r. 2018 [1] je s výnimkou nízko riziko-
vých pacientov s hypertenziou v štádiu 1, pri starých pacientov (≥80 rokov) alebo krehkých pacientov 
preferovaným 1. krokom pri liečbe hypertenzie 2-kombinácia – ACE inhibítor (ACE) alebo angiotenzín 
receptorový blokátor (ARB) spolu s blokátorom kalciového kanála (BKK) alebo diuretikom (DIU). V ana-
lyzovanej vzorke pacientov s hypertenziou bez komorbidít (111 358 pacientov) si v sledovanom období 
vybralo len 1 liek 30% pacientov (33 509), z toho u 12 p.b. pacientov sa jednalo len o beta-blokátory (BB) 
a u 10 p.b. len ACE. Dvojkombináciu si vybralo 36% pacientov (39569), z toho 7% (2940) nemalo pred-
písaný niektorý z odporúčaných liekov ACE, ARB alebo BKK a trojkombináciu 23% pacientov(25324), 
z toho 3% (827) nemalo predpísané aspoň 2 z odporúčaných liekov ACE, ARB, BKK alebo DIU. Spolu 
2% (2224) pacientov bez komorbidít malo v sledovanom období predpísaných kombináciu liekov ACE 
a ARB – vzhľadom na neznalosť dávkovania nie je možné zanalyzovať, či sa jedná o zmenu farmako-
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terapie alebo nedodržanie odporúčaní. Vyhodnotenie plnenia odporúčaní pre farmakoterapie – kon-
traindikácie. Na  liečbu hypertenzie by sa podľa odporúčaní malo používať 5 hlavných skupín liekov: 
ACE (ATC skupiny C09A, C09B), ARB – sartany (C09C, C09D), BB (C07A), BKK (C08) a DIU (C03). Niektoré 
z  nich však majú podľa odporúčaní [1] závažne kontraindikácie, pokiaľ pacient trpí iným ochorením 
mimo hypertenzie. Najvýznamnejšími príkladmi sú vybrané BB pri diagnóze astma (J45), niektoré DIU 
(verapamil a  diltiazem, C08D) pri diagnóze srdcové zlyhanie (I50), tiazídové DIU (s  výnimkou Milurit 
a Adenurit) pri diagnóze dna (M10) a použitie ACE alebo ARB pri gravidite (O**). Najvýraznejší priestor 
na zlepšenie dodržiavania odporúčaní je pri predpisovaní BB hypertonikom s astmou. V sledovanom 
období malo vybrané BB pri diagnóze astma predpísané a vybrané 3% hypertonikov bez komorbidít 
a 4% hypertonikov s diabetom alebo chronických zlyhaním obličiek (spolu 3814). Takúto preskripciu 
sme identifikovali u 50% hodnotených lekárov (1553) v prípade nekomplikovaných pacientov a u 26% 
lekárov (820) v prípade pacientov s diabetom a chronickým zlyhaním obličiek. Selektívne BKK s pria-
mym kardinálnym účinkom boli predpísané 12,5% hypertonikom so srdcovým zlyhaním (586, po vylú-
čení hypertonikov so srdcovým zlyhaním aj s fibriláciou predsiení). Túto preskripciu sme identifikovali        
u 480 lekárov, z toho 341 VLD (16% analyzovaných VLD) a 104 špecialistov (10% analyzovaných ŠAS). 
Tiazídové DIU (s výnimkou Milurit a Adenurit) boli predpísané 51 hypertonikom, ktorí sú súčasne lie-
čení na dnu (M10), spolu 66 lekármi (v priemere 4 recepty na hypertonika). ACE alebo ARB boli spolu 
predpísané 221 pacientkam s hypertenziou pri gravidite u 279 lekárov (v priemere takmer 5 receptov 
na hypertoničku). 

Diskusia a závery: Podľa skúseností zo zahraničia sú pre účinnú liečbu a dlhodobú kontrolu hyper-
tenzie kľúčové dve oblasti: vhodná farmakoterapia (správny výber liečiva a jeho vhodné dávkovanie) 
a adherencia pacienta. Analýza dát pacientov s hypertenziou zdravotnej poisťovne Dôvera ukázala veľ-
kú variabilitu v dodržiavaní odporúčaní pre farmakoterapie a odporúčaní pre zabránenie výskytu ne-
želaných závažných kontraindikácií. DÔVERA ZP preto zvažuje v úzkej spolupráci s lekármi vytvorenie 
programu riadenej starostlivosti (tzv. disease management programu) pre pacientov s hypertenziou. 
Zámerom je využitie dostupných dát na zlepšenie dodržiavania odporúčaní pre farmakoterapiu ako aj 
na zlepšenie adherencie pacienta.           

Literatúra: [1] 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension
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V

Fibrilácia predsiení, artériová hypertenzia a CMP. Aká je reálna situácia 
na Slovensku? Analýza z registra SLOV-FIB.

Vachulová A.1, Urban Ľ.1, Šlégrová Z.2, Chroust K.2

1Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, NÚSCH a.s., Bratislava, SR, 2DSC Services s.r.o., Brno, ČR

Cieľ práce: Fibrilácia predsiení (FP) a artériová hypertenzia (AH) sú ochorenia s vysokou prevalenciou 
vedúce k zvýšenej morbidite a mortalite pacientov. Vzájomná koexistencia oboch ochorení je veľmi 
častá, napriek tomu účinná liečba AH nie je v centre pozornosti pri manažmente pacientov s FP. V dô-
sledku nedostatočnej liečby AH dochádza k štrukturálnym zmenám srdca (hypertrofia, dilatácia a dys-
funkcia srdcových oddielov), ktoré zvyšujú riziko tromboembolických komplikácií, na druhej strane ne-
kontrolovaná AH predstavuje významné riziko pre krvácavé komplikácie vrátane tých intrakraniálnych. 
Cieľ om práce bolo analyzovať údaje pacientov s FP z registra SLOV-FIB.                                                         

Materiál a metodika: Do prospektívneho prierezového registra SLOV-FIB, bolo zaradených celkovo 
1975 pacientov s FP.                                                                                    

Výsledky: Najčastejšou komorbiditou bola AH u 1756 (88,9%) pacientov. V porovnaní s inými krajinami 
bol u pacientov s FP vysoký výskyt ICHS, a to u 833 (42,2%) pacientov. CMP/TIA prekonalo 329 pacien-
tov (16,7%), srdcové zlyhávanie bolo prítomné u 587 (29,7%) pacientov. Vyhodnotením kontroly tlaku 
krvi bola dobre kontrolovaná AH (priemer STK 133,6 ± 15,1, priemer DTK 79,5± 9,5 mmHg ) prítomná 
u 91% pacientov, nedostatočne kontrolovaná AH (priemer STK 157,9 ±21,8, rpeier DTK 89,5±12,6 mmHg) 
u zbytku pacientov. Kontrola AH bola oveľa lepšia ako je dokumentované v bežnej populácii hypertoni-
kov. Namerané hodnoty TK v registry SLOV-FIB spochybňujú zásadný vplyv kontroly TK na výskyt CMP/
TIA v sledovanej populácii pacientov. Lepšia kontrola hodnôt TK môže byť v dostatočnej adherencii 
pacientov s FP k antihypertenzívnej liečbe, ako aj fakt, že títo pacienti boli dominantne sledovaní v špe-
cializovaných interných a kardiologických ambulanciách.                                                                    

Diskusia a závery: Dôsledná kontrola AH hrá dôležitú úlohu v primárnej a sekundárnej prevencii FP 
a vzniku jej komplikácií. 
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Menný register autorov

Meno Priezvisko Strana
C. Ambrus 33
V. Bada 30
B. Benczúr 33
K. Beňová 27
K. Bobocká 37
M. Brozman 37
A. Bystriansky 30
M. Čaprnda 28
D. Čelovská 40
R. Dechend 38
Ľ. Fábryová 30, 31
C. Farsang 33
Š. Farský 40
S. Filipová 34, 36
Ľ. Gašpar 36, 37, 40
P. Hlivák 34
R. Holaj 35
C. Höschl 39
M. Chrastina 32
Z. Járai 33
M. Korbeľ 27
M. Kulinová 28
P. Letavay 29, 42
R. Margóczy 34

Meno Priezvisko Strana
A. Mudrončíková 29
J. Nemcsik 33
P. Nôtová 39
P. Olexa 29
M. Orban 37
E. Pastrnáková 31
A. Penesová 28
Ľ. Podracká 32
Ľ. Roháč 38
H. Rosolová 35
Z. Schroner 30, 31
J. Sirotiaková 27, 40

M. Souček 28, 35
V. Spišák 41
M. Studenčan 34
F. Šimko 38
D. Škultétyová 36
I. Šoóšová 42
H. Tulejová 41
Ľ. Urban 39
A. Vachulová 29, 40, 42
B. Vohnout 29
Z. Žilinská 32
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Poznámky
Skrátená informácia o lieku

Názov lieku: Novalgin 500 mg Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, pyrazolón. ATC kód: N02BB02 Zloženie: jedna fi lmom 
obalená tableta obsahuje 500 mg liečiva monohydrátu sodnej soli metamizolu. Terapeutické indikácie: silná alebo pretrvávajúca 
bolesť alebo horúčka. Dávkovanie: dávkovanie a spôsob podania metamizolu obvykle závisí od požadovaného analgetického účinku 
a od stavu pacienta. Jednotlivá dávka pri perorálnom podaní u dospelých je od 8 do 16 mg/kg telesnej hmotnosti. Dospievajúcim 
od 15 rokov s horúčkou obvykle postačuje dávka 10 mg/kg telesnej hmotnosti. Ak je účinok jednej dávky nedostatočný, alebo už 
odznel, možno dávku opakovať až do maximálnej dennej dávky. Jednotlivá dávka u dospelých a dospievajúcich od 15 rokov je 
1-2 tablety, maximálna denná dávka 4×2 tablety. U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene sa treba vyhnúť vysokým 
dávkam. Pri krátkodobom podávaní však nie je nutná redukcia dávky. S dlhodobým užívaním u pacientov s renálnou alebo hepatálnou 
insufi cienciou nie sú s dávkovaním žiadne skúsenosti. U pacientov vo vyššom veku a u pacientov, ktorých celkový zdravotný stav je 
zlý, treba rátať so zhoršením obličkovej a pečeňovej funkcie. Perorálna forma Novalginu je určená dospievajúcim vo veku od 15 
rokov. Deťom vo veku do 15 rokov sa podáva Novalgin v parenterálnej forme. Spôsob podávania: tablety sa majú prehltnúť celé, 
bez žuvania a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Kontraindikácie: nesmie sa podávať pacientom: so známou precitlivenosťou 
na metamizol alebo iné pyrazolóny (fenazón, propyfenazón) či pyrazolidíny (fenylbutazón, oxyfenbutazón), a tiež napríklad s 
anamnézou agranulocytózy spôsobenou niektorou z týchto látok alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok; so zhoršenou funkciou 
kostnej drene (napríklad po liečbe cytostatikami) alebo s ochorením krvotvorného systému; so známym bronchospazmom alebo 
inými anafylaktoidnými reakciami (napr. urtikária, rinitída, angioedém) na analgetiká, ako sú salicyláty, paracetamol, diklofenak, 
ibuprofen, indometacín, naproxén; s akútnou intermitentnou hepatálnou porfýriou (riziko vyvolania záchvatu porfýrie); s vrodeným 
defi citom glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (riziko hemolýzy); deťom do troch mesiacov alebo do 5 kg telesnej hmotnosti (nedostatok 
dostupnej vedeckej dokumentácie o používaní metamizolu u týchto detí); u gravidných pacientok počas tretieho trimestra gravidity 
a pri laktácii počas prvých 48 hodín po podaní metamizolu matka nesmie dojčiť. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: 
agranulocytóza vyvolaná metamizolom je príhoda imunoalergického pôvodu trvajúca najmenej jeden týždeň. Tieto reakcie sú veľmi 
zriedkavé, môžu byť závažné a život ohrozujúce a môžu byť fatálne. Nie sú závislé od dávky a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas 
liečby. V prípade neutropénie (<1,500 neutrofi lov/mm3) sa liečba musí okamžite ukončiť a urgentne skontrolovať celkový krvný obraz 
a monitorovať, kým sa hodnoty nevrátia do normálu. Pancytopénia: v prípade výskytu pancytopénie sa liečba musí ihneď prerušiť a 
musí sa sledovať kompletný krvný obraz, pokiaľ sa neupraví na normálne hodnoty. Anafylaktický šok sa vyskytuje najmä u senzitívnych 
pacientov. V súvislosti s používaním metamizolu boli hlásené život ohrozujúce kožné reakcie - Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS) 
a toxická epidermálna nekrolýza (TEN). Podanie metamizolu môže spôsobiť ojedinelé hypotenzné reakcie. Tento liek obsahuje 
32,7 mg sodíka v jednej tablete.  Liekové a iné interakcie: metamizol môže spôsobiť pokles sérovej hladiny cyklosporínu, preto ju 
pri súbežnom podávaní Novalginu treba sledovať. Súčasná liečba metotrexátom môže zvýšiť hematotoxicitu metotrexátu, najmä u 
starších pacientov, je potrebné vyhnúť sa tejto kombinácii. Metamizol užívaný súbežne s kyselinou acetylsalicylovou môže znížiť jej 
účinok na agregáciu krvných doštičiek. Metamizol môže znížiť koncentráciu bupropiónu v krvi. U pacientov užívajúcich metamizol 
bola hlásená interferencia s laboratórnymi testami, ktoré využívajú Trinderovu reakciu (napr. testy na meranie hladín kreatinínu, 
triglyceridov, HDL cholesterolu a kyseliny močovej v sére).  Gravidita a laktácia: odporúča sa nepoužívať metamizol v prvom trimestri 
vôbec a v druhom trimestri len po dôkladnom lekárskom zvážení úžitku a rizika, počas posledného trimestra sa metamizol nesmie 
užívať. Počas prvých 48 hodín po podaní metamizolu preto matka nesmie dojčiť. Nežiaduce účinky: metamizol môže spôsobiť 
anafylaktický šok, anafylaktoidné/anafylaktické reakcie, typické ľahšie anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie sa prejavujú 
kožnými a sliznicovými reakciami, dyspnoe a zriedkavejšie gastrointestinálnymi ťažkosťami; Kounisov syndróm; hypotenzné reakcie; 
fi xný liekový exantém, vyrážky, Stevensov-Johnsonov alebo Lyellov syndróm; zhoršenie obličkovej funkcie (akútne zlyhanie obličiek), 
v niektorých prípadoch s oligúriou, anúriou alebo proteinúriou, v ojedinelých prípadoch môže nastať akútna intersticiálna nefritída; 
aplastická anémia, agranulocytóza a pancytopénia, vrátane fatálnych následkov, leukopénia a trombocytopénia; boli hlásené prípady 
gastrointestinálneho krvácania.  Veľkosť balenia: 20 tabliet.  Držiteľ rozhodnutia o registrácii: sanofi -aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 
24, 85101 Bratislava, Slovenská republika. Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným 
znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum poslednej revízie textu SPC: október 2018
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Určené pre odbornú verejnosť.

SACS.MEM.19.01.0041

Tel.: (+421) 233 100 100 
Fax: (+421) 233  100 199 
E-mail: recepcia@sanofi .com

Aupark Tower 
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
Slovenská republika

sanofi –aventis Pharma Slovakia, s.r.o.www.sanofi .sk



XXXIV. KONGRES SLOVENSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI 
a KONFERENCIA PRACOVNEJ SKUPINY PREVENTÍVNEJ KARDIOLÓGIE SLOVENSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Poznámky



www.hypertenzia.org


