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Zkrácená informace o přípravku
Název přípravku: Myozyme 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. Léčivá látka:
alglucosidasum alfa. Indikace: Přípravek Myozyme je indikován pro dlouhodobou
enzymatickou substituční léčbu u pacientů s potvrzenou diagnózou Pompeho nemoci.
Přípravek Myozyme je indikován u dospělých i dětských pacientů všech věkových kategorií.
Kontraindikace: Život ohrožující hypersenzitivita (anafylaktická reakce) na léčivou látku
nebo na kteroukoli pomocnou látku, pokud opětovné nasazení přípravku znovu vyvolalo
příslušnou reakci. Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka přípravku
alglucosidasum alfa je 20 mg/kg tělesné hmotnosti a aplikuje se jedenkrát za 2 týdny
intravenózně. Doporučuje se začít podávat infuzi počáteční rychlostí 1 mg/kg/hod
a postupně, pokud se neobjeví příznaky reakcí souvisejících s infuzí, dávkování zvyšovat o 2
mg/kg/hod každých 30 minut, a to až do maximální rychlosti 7 mg/kg/hod. Zvláštní
upozornění a opatření pro užití: Závažné a život ohrožující anafylaktické reakce včetně
anafylaktického šoku byly během infuzí přípravku Myozyme hlášeny u pacientů s infantilní
i pozdní formou nemoci. Při podávání přípravku Myozyme je z důvodu možnosti závažných
reakcí souvisejících s infuzí nutné mít připravená vhodná lékařská podpůrná opatření,
včetně přístroje pro kardiopulmonální resuscitaci. Jestliže se vyskytnou závažné
hypersenzitivní/ anafylaktické reakce, okamžitě přerušte infuzi přípravku Myozyme a zahajte
odpovídající léčbu za dodržení lékařských standardů. Pacienti s pokročilou Pompeho
nemocí mohou mít zhoršenou srdeční a respirační funkci a tak vyšší riziko vzniku závažných
komplikací způsobených reakcemi souvisejícími s infuzí a mají být proto během podávaní
přípravku Myozyme pečlivě monitorováni. Objeví-li se reakce imunitního systému, je třeba
zvážit rizika a přínos opětovného zahájení podávání přípravku. Sledovatelnost: Aby se
zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků má se přehledně zaznamenat
název podaného přípravku a číslo šarže. Interakce: Nebyly provedeny žádné formální
studie interakcí. Fertilita, těhotenství a kojení: Přípravek Myozyme nemá být během
těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné. Při aplikaci přípravku Myozyme se
doporučuje přerušit kojení. Neexistují žádné klinické údaje o účinku alglukosidázy alfa na
fertilitu. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Studie hodnotící účinky na
schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Nežádoucí účinky: Infantilní
forma Pompeho nemoci: velmi časté: tachykardie, zrudnutí, tachypnoe, kašel, zvracení,
kopřivka, vyrážka, pyrexie, snížená saturace kyslíkem. Časté: agitovanost, tremor, cyanóza,
hypertenze, bledost, dávení, nauzea, erytém, makulopapulózní vyrážka, makulózní vyrážka,
papulózní vyrážka, pruritus, podrážděnost, zimnice, zvýšená srdeční frekvence, zvýšený
krevní tlak, zvýšená tělesná teplota. Pozdní forma Pompeho nemoci: časté: přecitlivělost,
závrať, parestezie, bolest hlavy, zrudnutí, pocit staženého hrdla, průjem, zvracení, nauzea,
kopřivka, papulózní vyrážka, pruritus, hyperhidróza, svalové spazmy, svalové fascikulace,
myalgie, pyrexie, hrudní diskomfort, periferní otok, lokální zduření, únava, pocit horka,
zvýšený krevní tlak. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C až
8 °C). Balení: 50 mg prášku v injekční lahvičce Registrační čísla: EU/1/06/333/001-003.
Držitel rozhodnutí o registraci: Genzyme Europe B.V., Paasheuvelweg 25, 1105 BP
Amsterdam, Nizozemsko. Datum poslední revize textu: 22. 10. 2020. Přípravek je vydáván
na lékařský předpis a je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před
použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Další informace jsou
k dispozici na adrese: sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, tel.:
233 086 111, fax: 233 086 222, nebo na www.sanofi.cz.

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 086 111, fax: +420 233 086 222
e-mail: cz-info@sanofi.com.
Určeno pro odbornou veřejnost.
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11.00 – 13.00 hod Registrace účastníků
11.30 – 13.00 hod Oběd
13.00 – 14.20 hod Přednáškový blok I.
Skoliózy
Předsednictvo: MUDr. M. Filipovič, Ph.D.,
prim. MUDr. S. Voháňka, CSc., MBA
Úvod do problematiky skolióz
Leznar M., Repko M., Filipovič M., Prýmek M.
Možnosti využití modelu páteře při operacích vrozených
skolióz u dětí
Filipovič M., Repko M., Sklenský J., Maxová M., Dostál M., Mikulka J.,
Říha K., Chalupa D.
Skolióza u neuromuskulárních chorob – satelitní sympozium
Sanofi Genzyme
Voháňka S.
Naše zkušenosti s intratekální aplikací nusinersenu pod CT
kontrolou
Miklošová B., Mechl M.
Diskuze

14.20 – 14.35 hod Coffee break
14.35 – 15.55 hod Přednáškový blok II.
RHB u vertebrogenních onemocnění
Předsednictvo: doc. MUDr. B. Adamová, Ph.D.,
doc. MUDr. E. Vlčková, Ph.D.
Lumbální paraspinální svaly a bolesti zad
Adamová B., Krkoška P., Vlažná D., Vagaská E.
Vyšetření lumbálních extenzorů v kontextu funkce trupu
Vlažná D., Krkoška P., Voháňka S., Adamová B.
Hodnocení morfologických parametrů lumbálních
paraspinálních svalů pomocí magnetické rezonance
Krkoška P., Vlažná D., Dostál M., Gerstberger R., Straka M.,
Adamová B.
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Rehabilitační program ke zlepšení funkce hlubokých
zádových svalů a stabilizátorů páteře
Sládečková M., Vlažná D., Adamová B., Krkoška P., Horáčková P.,
Mináriková J.
Diskuze

15.55 – 16.10 hod Coffee break
16.10 – 17.30 hod Přednáškový blok III.
Degenerace krční páteře
Předsednictvo: prof. MUDr. J. Bednařík, CSc.,
MUDr. K. Máca, Ph.D.
Presymptomatická kompresivní myelopatie a pokročilé
magneticko-rezonanční zobrazovací techniky
Bednařík J., Hluštík P., Valošek J., Horák T., Horáková M., Vlčková E.,
Kadaňka Z. jr., Kadaňka Z., Kočica J., Keřkovský M., Rohan T., Dostál
M., Kudlička P., Svátková A., Bednařík P.
Elektrofyziologická diagnostika u onemocnění krční páteře
a míchy
Vlčková E., Kadaňka Z. jr., Horák T., Kadaňka Z., Horáková M.,
Bednařík P., Svátková A., Keřkovský N., Valošek J., Bednařík J.
Možnosti operačního léčení u degenerace krční páteře
Ryba L., Chaloupka R.
Dynamická náhrada krční meziobratlové ploténky –
současný pohled
Máca K., Navrátil O., Smrčka M.
Diskuze

17.30 – 17.40 hod Coffee break
17.40 – 19.00 hod Přednáškový blok IV.
Spinální chirurgie
Předsednictvo: prof. MUDr. M. Smrčka, Ph.D.,
doc. MUDr. R. Chaloupka, CSc.
Spinální schwannomatóza
Smrčka M.
Endoskopické operace výhřezu bederní meziobratlové ploténky
Navrátil O., Máca K., Smrčka M., Svoboda K.
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Možnosti operačního léčení u degenerace hrudní a bederní
páteře
Chaloupka R., Ryba L.
Víme, kdy máme operovat hernii lumbálního
meziobratlového disku?
Kadaňka Z. ml., Kadaňka Z., Smrčka M., Bednařík J.
Diskuze

20.00 hod Společná večeře
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9.00 – 10.30 hod Přednáškový blok V.
Diferenciální diagnostika vertebrogenních bolestí
Předsednictvo: prof. MUDr. Mgr. J. Pařenica,
MUDr. M. Fedorko, Ph.D., FEBU
Diferenciální diagnostika urologických bolestí
Fedorko M.
Diferenciální diagnostika gynekologických bolestí
Babjak B.
Akutní infarkt myokardu jako příčina bolestí na hrudi
Pařenica J.
Plicní embolie v rámci diferenciální diagnostiky bolestí
hrudního koše
Ondrúš T.
Diskuze

10.30 – 11.00 hod Coffee break
11.00 – 12.30 hod Přednáškový blok VI.
Plexopatie a plexitidy
Předsednictvo: doc. MUDr. B. Adamová, Ph.D.,
prim. MUDr. S. Voháňka, CSc., MBA
Lumbální plexopatie - přehled problematiky
Raputová J.
Velmi pozdní komplikace radioterapie karcinomu děložního
čípku
Krkoška P., Vlažná D., Adamová B.
Neuralgická amyotrofie brachiálního plexu- přehled
problematiky
Voháňka S.
Neuralgická amyotrofie brachiálního plexu asociována
shepatitidou E jako vzácná příčina dyspnoe
Pikulová H., Vlčková E., Rajdová A.
Diskuze

12.30 – 12.35 hod Závěr kongresu
12.35 – 13.30 hod Oběd / výdej certifikátů

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Místo konání
Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov

Registrační poplatky

			Platba převodem		
Na místě
Registrační poplatek
Kč 2 350,- / EUR 96,Kč 2 750,- / EUR 112,Kongresový poplatek zahrnuje vstupenku na kongres, občerstvení v průběhu akce, kongresové
materiály a DPH.
Oběd formou menu
a´Kč 200,- / EUR 9,Společná večeře		
Kč 200,- / EUR 9,-

Parkování
Možnost parkování v areálu hotelu Galant.
Počet parkovacích míst je omezen.

Registrace účastníků
4. listopadu 2021
11.00 – 13.00 hod
5. listopadu 2021
8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.

Kongresové materiály
Při registraci obdržíte jmenovku, kongresový set a program kongresu.

Obědy
Menu 4. listopadu 2021, cena Kč 220,Menu 5. listopadu 2021, cena Kč 220,Bramboračka s uzeným masem		
Zeleninový vývar s máslovými krutony
Vepřová pečeně na rozmarýnu 		
Kuřecí supreme
Bramborová kaše				Dušená rýže
Karafy s vodou				
Karafy s vodou
Obědy vydávají v hotelové jídelně ve III. patře dne 4. listopadu 2021 od 11.30 do
13.00 hod a dne 5. listopadu 2021 od 12.00 do 13.30 hod.				
Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.

Společená večeře
Společná večeře se koná dne 4. listopadu 2021 od 20.00 hod ve vinném sklepě hotelu Galant.
Cena Kč 200,-

Akreditace
Kongres je zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory pod
registračním číslem 104118 a je ohodnocen 12 kredity za účast.
NLZP obdrží potvrzení o účasti. Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu na
registraci účastníků.

Informace pro přednášející
Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.
Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash
disku.

