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Zkrácené SPC přípravku REAGILA

  Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické 
pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

SLOŽENÍ: Reagila 1,5 mg obsahuje cariprazinum 1,5 mg. Reagila 3 mg obsahuje cariprazinum 3 mg. Reagila 4,5 mg obsahuje cariprazinum 
4,5 mg. Reagila 6 mg obsahuje cariprazinum 6 mg. INDIKACE: Přípravek Reagila je indikovaný k léčbě schizofrenie u dospělých pacientů. 
DÁVKOVÁNÍ: Přípravek Reagila je určený k perorálnímu podání, užívá se jednou denně ve stejnou denní dobu s jídlem nebo bez jídla. Počáteční 
dávka je 1,5 mg jednou denně. V případě potřeby může být dávka zvyšována po 1,5 mg do maximální dávky 6 mg/den. Má být udržována 
nejnižší účinná dávka. Při přechodu z jiného antipsychotika na kariprazin se postupně ukončuje předchozí léčba za současného zahájení léčby 
kariprazinem. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater se použití kariprazinu nedoporučuje. KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita 
na složky přípravku. Současné podání silných nebo středně silných inhibitorů nebo induktorů CYP3A4. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ: Sebevražedné 
myšlenky a chování: antipsychotická léčba má být provázena důkladnou kontrolou vysoce rizikových pacientů. Akatizie, neklid: Reagilu je třeba 
používat s opatrností u pacientů, kteří mají sklon k akatizii nebo kteří již symptomy akatizie vykazují. Léčebná opatření zahrnují pomalou 
titraci kariprazinu směrem dolů nebo anti-EPS medikaci. Dávka může být upravena na základě individuální odpovědi a snášenlivosti. Tardivní 
dyskineze: pokud se u pacienta léčeného kariprazinem objeví známky a příznaky tardivní dyskineze, je třeba zvážit přerušení léčby. U pacientů 
s Parkinsonovou chorobou má lékař zvážit rizika léčby oproti jejím přínosům. Oční symptomy/katarakta: příčinná souvislost mezi změnami na 
čočce/kataraktami pozorovanými ve studiích u člověka a užíváním kariprazinu nebyla stanovena. Neuroleptický maligní syndrom (NMS): pokud 
se u pacienta objeví známky a příznaky příznačné pro NMS nebo nevysvětlitelná vysoká horečka bez dalších klinických projevů NMS, musí 
být podávání kariprazinu neprodleně přerušeno. U pacientů, kteří mají v anamnéze záchvaty/křeče se má kariprazin používat s opatrností. 
Použítí kariprazinu u starších pacientů s demencí není doporučeno. Kariprazin se má používat s opatrností u pacientů s rizikovými faktory pro 
cévní mozkovou příhodu. Kariprazin je třeba používat s opatrností u pacientů se známým kardiovaskulárním onemocněním predisponujícím 
ke změnám krevního tlaku. Je třeba monitorovat krevní tlak. U pacientů s diagnózou diabetes mellitus nebo u pacientů s rizikovými faktory 
je třeba monitorovat hladiny glukózy v séru. INTERAKCE: Metabolismus kariprazinu a jeho hlavních aktivních metabolitů je zprostředkovaný 
hlavně CYP3A4 s malým podílem CYP2D6. Současné podání silných nebo středně silných inhibitorů nebo induktorů CYP3A4 s kariprazinem je 
kontraindikováno. Vzhledem k primárním účinkům kariprazinu na centrální nervový systém je třeba přípravek Reagila používat s opatrností 
při kombinaci s jinými léčivými přípravky působícími centrálně a s alkoholem. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Ženy se mají během užívání přípravku 
Reagila, a ještě alespoň 10 týdnů po užití poslední dávky, vyvarovat otěhotnění. Během léčby kariprazinem je třeba přerušit kojení. NEŽÁDOUCÍ 
ÚČINKY: Nejčastěji hlášeným NÚ byly akatizie (19 %) a parkinsonismus (17,5 %). Časté NÚ: Změny chuti k jídlu; v krátkodobých studiích bylo 
průměrné zvýšení tělesné hmotnosti mírně vyšší ve skupině s kariprazinem v porovnání se skupinou s placebem; 1 kg u kariprazinu a 0,3 kg 
u placeba. Dyslipidemie. Poruchy spánku. Anxieta. Sedace. Závrať. Dystonie. Extrapyramidová onemocnění. Rozmazané vidění. Tachyarytmie. 
Hypertenze. Nauzea. Obstipace. Zvracení. Zvýšení jaterních enzymů. Zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi. Únava. DOBA POUŽITELNOSTI: 5 let. 
UCHOVÁVÁNÍ: Chraňte před světlem. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko. 
DATUM PRVNÍ REGISTRACE: 13. 7. 2017. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: EU/1/17/1209/001-040. DATUM REVIZE TEXTU: 7. 5. 2018.

Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tato zkrácená informace je platná ke 
dni tisku materiálu: 15. 4. 2019. Předtím, než přípravek předepíšete, přečtěte si pozorně úplnou informaci o přípravku. Úplný souhrn údajů o přípravku 
je možné získat na adrese: Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., Na Strži 65, 140 00 Praha 4, tel. recepce: +420 261 141 200, www.richtergedeon.cz,
safety.cz@richtergedeon.cz; Lékařský informační servis: +420 261 141 215
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Schizofrenie mění život.
Reagila mění životní příběh.

ANTIPSYCHOTIKUM

NOVÉ
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POřAdAtel

Česká psychiatrická společnost z. s.
pod záštitou Psychiatrické společnosti ČlS JeP

záštity

zlatý partner

stříbrný partner

úvodní informace 

bronzový partner
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POřAdAtel

Česká psychiatrická společnost z.s.
pod záštitou Psychiatrické společnosti ČlS JeP

prezident sjezdu
prof. MUdr. Pavel Mohr, Ph.d. 

předseda organizačního výboru
prof. MUdr. tomáš Kašpárek, Ph.d.

předseda vědeckého výboru
doc. MUdr. Bc. libor Ustohal, Ph.d.

organizační výbor čr
prof. MUdr. tomáš Kašpárek, Ph.d. – předseda
prof. MUdr. Pavel Mohr, CSc.
doc. MUdr. Martin Anders, Ph.d.
doc. MUdr. Bc. libor Ustohal, Ph.d.
MUdr. Simona Papežová
MUdr. Pavel trančík

organizační výbor sr
MUdr. Ľubomíra Izáková, Phd.
MUdr. Mária Králová, CSc.

vědecký výbor čr
doc. MUdr. Bc. libor Ustohal, Ph.d. – předseda
MUdr. Petra Uhlíková
MUdr. Juraj Rektor
MUdr. Pavel theiner, Ph.d.
MUdr. Petr Možný

vědecký výbor sr
MUdr. dagmar Breznoščáková, Phd.
MUdr. Jozef dragašek, Phd.
MUdr. Michal Patarák

sekretariát sjezdu
MH Consulting s.r.o.

sekretariát ps čls jep
lenka Knesplová
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motto sjezdu: 

PO StOPáCH ČeSKO-SlOvenSKé PSyCHIAtRIe  
nA CeStě dO BUdOUCnOStI

vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté,

dovolte nám, abychom vás společně přivítali na 18. česko-slovenském psy- 
chiatrickém sjezdu v Brně. Znovuobnovená tradice společných česko-slovenských 
setkání nám dává jedinečnou příležitost k setkání, výměně zkušeností a vzájem-
nému intelektuálnímu obohacení. Sjezd se koná v roce dvou význačných výročí, 
právě před 100 lety, v  roce 1919, byla v Praze založena „Purkyňova společnost 
pro studium duše a nervstva“, ze které později vznikla dnešní česká Psychiatrická 
společnost. ve stejném roce byla také v Bratislavě založena Univerzita Komenské-
ho s lékařskou fakultou, jejíž nedílnou součástí byla od počátku neuropsychiatric-
ká klinika. 

Program sjezdu je proto koncipován v duchu historických ohlédnutí, jeho páteř 
tvoří sympozia věnovaná již nežijícím vynikajícím osobnostem české a slovenské 
psychiatrie. v sympoziích je vzpomenut jejich odborný přínos v domácím i mezi-
národním kontextu, pohled na současný stav jejich oboru a zájmu, s výhledem 
do budoucnosti. důstojně si tak připomeneme práce takových osobností, jakými 
byli v. novotný, P. Zvolský, e. Guensberger, I. Žucha, J. Fleischer, Z. Mysliveček, 
K. Matulay, K. náhunek, J. Molčan, O. vinař, R. Přikryl. Odborný program je meziná-
rodní, domácí (míněno české, moravské a slovenské) odborníky doplní přednášky 
zahraničních hostů v sympoziu evropské psychiatrické asociace, pozvání k ple-
nární přednášce přijali expert na neurostimulační metody prof. Berthold langguth 
z Regensburgu a neurogenetik Mgr. tomáš eichler, který působí ve vídni. 

věříme, že si z bohaté nabídky každý vybere a 18. česko-slovenský sjezd bude 
pro vás zdrojem poučení a inspirací do další práce. 

prof. Mudr. pavel Mohr, ph.d. 
prezident sjezdu a předseda  

Psychiatrické společnosti ČlS JeP

Mudr. Ľubomíra izáková, phd. 
prezident  

Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SlS
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ReGIStRACe

Člen PS ČlS JeP 3 800 Kč
nečlen PS ČlS JeP (lékař) 4 200 Kč
Střední zdravotní personál 1 900 Kč
Student lF (3.–6. ročník) 1 400 Kč
Člen pacientské a rodičovské organizace 2 200 Kč

Účastnický poplatek pokrývá

 přístup do prostor s odborným programem
 občerstvení v podobě coffee breaků, obědů a večeří v místě konání
 školící materiály

registrační přepážka otevřena

Středa  13.00–18.00 h
Čtvrtek  7.30–17.00 h
Pátek  7.30–17.00 h

jMenovky

Každý účastník obdrží při registraci jmenovku. Povinností každého 
účastníka je nosit jmenovku po celou dobu konání sjezdu.



7praktické informace 

ORGAnIZAČní InFORMACe 

Místo konání

Husova 200/16
602 00 Brno

certifikát o Účasti

Certifikáty o účasti se nebudou vydávat v tištěné formě. 
Budou pouze on-line ke stažení ve vašem profilu na stránkách  
www.mhconsulting.cz. 
Podmínkou je vyplnění krátkého dotazníku, který vám bude zaslán na váš e-mail 
po skončení sjezdu. 
akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována člk 
ve spolupráci s čls jep jako akce kontinuálního vzdělávání. 
Akce je ohodnocena 17 kredity. Číslo akce: 57334 Číslo akreditace: 0004/16/2006

občerstvení

večeře 25. září bude probíhat v restauracích lucullus a plzeňka.
Obědy 26. a 27. září proběhnou v restauracích lucullus a plzeňka.
Obě restaurace se nachází v patře pod kongresovým centrem.
Coffee break o přestávkách dle programu v prostorách sálu C a ve foyer  
sálu lacina.
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POSteRy

postery budou vystaveny během celého sjezdu v prostorách kongresového 
centra. vyhlášení ceny za nejlepší poster proběhne v sále a + b  
v pátek 27. září v 18.15 h.

instalace posterů

Umístění posteru bude sděleno na místě při registraci.
Panel je potažený textilní plochou. Upevňovací špendlíky budou k dispozici 
v prostorách posterové sekce.

posterové nástěnky budou očíslovány organizátory. číslo vašeho posteru 
naleznete v programu na straně 28. 

Postery můžete odstranit v pátek 27. září po 16.30 hodině. Postery, které 
nebudou odstraněny do konce akce, budou skartovány. Organizátoři nepřejímají 
zodpovědnost za ztrátu či poškození prezentovaných posterů.

ÚStní PReZentACe

zpracování odborné přednášky

délka ústní prezentace je uvedena v programu.

Upozorňujeme na nutnost uvedení potencionálního konfliktu zájmů, a to 
prostřednictvím powerpointového snímku, který vložte do své prezentace. 
Projekce standardní prezentace v PowerPointu probíhá na dataprojektoru.
Přednášky se předávají technikovi v daném sále, kde má příspěvek zaznít. 
nahrávají se přímo do počítače, ze kterého se prezentuje.

předání přednášky den předem, nejpozději před začátkem bloku 
v dostatečném předstihu. 

Během odborného programu již není možné nahrávat či upravovat přednášky.

případná videa doporučujeme vyzkoušet v předstihu při předávání přednášky 
technikům.

Přenosné médium: flashdisk, vlastní notebook, u počítačů apple je nutná vlastní 
redukce na vga/hdMi.
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SAtelItní SyMPOZIA

lundbeck česká republika s.r.o.

Čtvrtek 26. září 2019 / 11.30–12.15 / sál A + B
název: dlouhodobě udržitelná léčba deprese / Přednášející: Petr Šilhán

gedeon richter Marketing čr, s.r.o.

Čtvrtek 26. září 2019 / 14.15–15.15 / sál A + B
název: jak ještě zlepšit život pacientů se schizofrenií?  
Přednášející: Martin Anders, Jozef dragašek 

angelini pharMa česká republika s.r.o.

Čtvrtek 26. září 2019 / 17.15–18.00 / sál A + B
název: život není jen sen / Přednášející: Martin Anders, Sylva Racková

zentiva group, a.s.

Pátek 27. září 2019 / 11.00–11.45 / sál A + B
název: adhd vývojové trajektorie / Přednášející: Michal Goetz

PřeHled PředávAnýCH Cen  
BěHeM SJeZdU

heverochova Medaile

Heverochova medaile je udělována vybraným členům společnosti k jejich 
významnému životnímu jubileu za dosavadní práci v oboru psychiatrie 
a dlouholeté členství v Psychiatrické společnosti ČlS JeP. 
Předání medailí proběhne ve středu 25. září 2019 v 15.00–16.00 h v sále a + b.

kuffnerova cena psychiatrické společnosti čls jep

výbor Psychiatrické společnosti ČlS JeP udělí cenu za nejlepší publikaci
s psychiatrickou tématikou vydanou v roce 2018.
vítěz obdrží 50 000 Kč.
Předání ceny proběhne ve středu 25. září 2019 v 15.00–16.00 h v sále a + b.
Cena je podpořena firmou Mylan Pharmaceuticals s.r.o.
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novinářská cena psychiatrické společnosti čls jep

výbor Psychiatrické společnosti ČlS JeP udělí cenu  
za nejkvalitnější příspěvek týkající se problematiky duševních poruch,  
duševního zdraví a psychiatrické péče.
vítěz obdrží 10 000 Kč.
Předání ceny proběhne ve středu 25. září 2019 v 15.00–16.00 h v sále a + b.

cena výboru psychiatrické společnosti čls jep

Přednášky proběhnou v pátek 27. září 2019 v 8.30–10.00 h  
v sále lacina a Matal.
výbor Psychiatrické společnosti ČlS JeP udělí cenu za nejlepší přednášku,
přihlášenou do soutěže, členu PS ČlS JeP ve věku do 40 let.
vítěz bude moci čerpat částku ve výši 60 000 Kč na některou z konferencí
s hlavním tématem psychiatrie nebo pobyt na zahraničním odborném pracovišti.
Předání ceny proběhne v pátek 27. září 2019 v 18.15–19.00 h v sále a + b.
Cena je podpořena firmou Janssen-Cilag s.r.o.

cena pro autora nejlepšího posteru

Postery budou po všechny dny sjezdu vystaveny v prostorách  
kongresového centra. Prohlídka komentovaná autory proběhne  
v pátek 27. září 2019 v 8.00–8.30 h u jednotlivých posterů.
výbor Psychiatrické společnosti ČlS JeP udělí cenu za nejlepší poster  
tohoto sjezdu.
vítěz obdrží cenu 10 000 Kč.
Předání ceny proběhne v pátek 27. září 2019 v 18.15–19.00 h v sále a + b.
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seznaM vystavovatelů

 1 / ReGIStRACe

 2 / Zentiva Group
 3 / lundbeck ČR
 4 / Angelini Pharma ČR
 5 / Glenmark Pharmaceuticals
 6 / Janssen Cilag
 7 / Servier 
 8 / Sanofi Česká republika
 9 / Qpharma
 10 / edumedic
 11 / techsan

výStAvA FARMACeUtICKýCH FIReM

12 / teva SK
13 / neuraxpharm Bohemia
14 / Mylan Pharmaceuticals
15 / Gedeon Richter Marketing ČR
16 / Schwabe Czech Republic
17 / Krka ČR
18 / Galén
19 / nakladatelství triton
20 / Solen
21 / PS ČlS JeP
22 / deymed diagnostic
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Středa Sál A + B
25. září 2019

15.00–16.00

slavnostní zahájení

předsedá: pavel Mohr

Úvodní slovo  
předání kuffnerovy ceny / předání novinářské ceny / předání heverochových medailí

16.00–17.30 psychiatrická péče v roce 2020  
(stav systéMu, kroky reforMy, Úhrady a financování)

předsedá: pavel Mohr

17.30–17.45 přestávka

17.45–18.15 tisková konference

19.00–22.00 uvítací večeře

/

Čtvrtek  
26. září 2019

Sál  
A + B

Sál  
D

Sál  
Lacina + Matal

8.00–9.30 význaM karla náhunka 
a jána Molčana  

pro historii 
a současnost 

psychofarMakoterapie 
u nás

předsedá: eva češková

adiktologické 
aktuality

předsedá: petr popov

varia i

předsedá: libor ustohal

9.30–9.45 coffee break

9.45–11.15 Sál A + B
syMpoziuM epa/npa unMet needs in the long-terM treatMent of serious 

Mental illness: froM reMission to recovery

chairs: julian beezhold (epa), pavel Mohr (cpa)

11.15–11.25 přestávka

Sál A + B
11.25–12.10 satelitní syMpoziuM společnosti  

lundbeck

12.10–13.25 oběd

PřeHledný PROGRAM
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Čtvrtek Sál A + B

13.25–14.10 plenární přednáška
brain stimulation for the treatment of psychiatric disorders:  

current status and recent developments

Berthold langguth (Universität Regensburg, de)

14.10–14.20 přestávka

14.20–15.20 satelitní syMpoziuM společnosti  
gedeon richter

15.20–15.35 coffee break

Sál  
A + B

Sál  
D

Sál  
Lacina + Matal

15.35–17.05 syMpoziuM společnosti 
pro biologickou 

psychiatrii, genetika 
v psychiatrii

předsedá: ladislav hosák

dětská a dorostová 
psychiatrie 

předsedá: ivana drtílková, 
Michal hrdlička

vývoj diagnostického 
a terapeutického 
spektra u poruch 

příjMu poravy

předsedá: hana papežová

17.05–17.15 přestávka

Sál A + B
17.15–18.00 satelitní syMpoziuM společnosti  

angelini

/

Pátek  
27. září 2019

Sál  
A + B

Sál  
D

Sál  
Lacina + Matal

8.00–8.30

8.30–10.00 prof. e. guensberger 
a jeho škola

předsedá: Ľubomíra izáková

syMpÓziuM prof. 
k. Matulaya

předsedá: jozef dragašek

soutěž o cenu výboru 
ps čls jep

předsedá: Martin anders

10.00–10.15 coffee break

10.15–11.00 Sál A + B
plenární přednáška

prečo a ako sa prebúdzame: evolúcia spánku a mozgu

tomáš eichler (IMP & KlI, vienna, Austria)

11.00–11.10 přestávka

postery – prezentace autorů u jednotlivých posterů
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Pátek Sál A + B

11.10–11.55 satelitní syMpoziuM společnosti  
zentiva

11.55–13.25 oběd

Sál  
A + B

Sál  
D

Sál  
Lacina + Matal

13:25–14:55 syMpÓziuM  
prof. v. novotného, jeho 
odkaz v psychofarMako-
logických a adiktologic-

kých sÚvislostiach

předsedá:  
dagmar breznoščáková

neuropsychiatria,
odkaz  

prof. z.Myslivečka 
a prof. z. kliMu

předsedá:  
Mária králová

psychiatreM být či 
nebýt?  

jak se budoucí lékaři 
rozhodují o volbě 

specializace

předsedá:  
lucie bankovská Motlová

14.55–15.05 přestávka

Sál  
A + B

Sál  
D

Sál  
Lacina + Matal

15.05–16.35 syMpoziuM české neuro-
psychofarMakologické 

společnosti

předsedá: klára látalová

gerontopsychiatrie

předsedá: Martina zvěřová
varia ii

předsedá: pavel theiner

16.35–16.50 coffee break

Sál  
A + B

Sál  
D

16.50–18.20 syMpoziuM prof. r. přikryla 
neurostiMulační Metody 

v psychiatrii

předsedá: libor ustohal

setkání členů sekce aMbulantní 
péče ps čls jep

předsedá: david vaněk

Sál A + B
18.20–19.00 slavnostní zakončení

předsedá: pavel Mohr

vyhlášení nejlepšího posteru konference / vyhlášení výherce  
ceny výboru ps čls jep / slovo závěrem

20.00 závěrečná večeře
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Středa / 25. září 2019

Sál A + B

15.00–16.00 slavnostní zahájení
předsedá: Pavel Mohr

Úvodní slovo 
předání kuffnerovy ceny, novinářské ceny a heverochových 
medailí

16.00–17.30 psychiatrická péče v roce 2020
(stav systému, kroky reformy, úhrady a financování)

předsedá: Pavel Mohr

Úvod 
Pavel Mohr (PS ČlS JeP), Ľubomíra Izáková (SPS SlS), 
Ivan duškov (MZ ČR)

národní akční plán duševního zdraví 
daniela Matějková (MZ ČR) 

nový národní zdravotnický informační systém ve službách 
měnící se psychiatrie – ukázky výstupů
ladislav dušek (ÚZIS), Jitka Soukupová (ÚZIS),  
Martin Anders (PS ČlS JeP)

transformace psychiatrických nemocnic
Jan Michálek (MZ ČR), Simona Papežová (PS ČlS JeP)

cdz a ambulance s rozšířenou péčí
Martin Hollý (PS ČlS JeP), Simona Papežová (PS ČlS JeP)

akutní oddělení
Martin Anders (PS ČlS JeP)

Úhrady péče pro rok 2020
Pavlína Žílová (MZ ČR)

POdROBný PROGRAM
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psychiatrická reforma z pohledu sociálních služeb
Jana Hanzlíková (MPSv), Jan vrbický (MPSv)

připravenost sociálních služeb a akceptace pacientů 
přebíraných z nemocnice (deinstitucionalizace)
lenka Krbcová-Mašínová (MZ ČR)

projekt destigmatizace zapojuje lidi se zkušeností  
s duševním onemocněním
dana Chrtková (nÚdZ)

17.30–17.45 přestávka

17.45–18.15 tisková konference

19.00–22.00 uvítací večeře

Čtvrtek / 26. září 2019

Sál A + B

8.00–9.30  význaM karla náhunka a jána Molčana  
pro historii a současnost 
psychofarMakoterapie u nás
předsedá: eva Češková

náhunkova klasifikace antidepresiv  
a její platnost v současnosti
eva Češková

psychofarmakológia – odkaz prof. jána Molčana
Mária Králová

štandardné diagnostické a terapeutické postupy  
v liečbe depresívnych a úzkostných porúch
dagmar Breznoščáková

českí lekári na psychiatrickej klinike lekárskej fakulty 
univerzity komenského v bratislave a ich prínos pre rozvoj 
slovenskej psychiatrie
eva Morovicsová

program

Středa
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Sál D

8.00–9.30 ADIKTOLOGICKÉ AKTUALITY
Předsedá: Petr Popov

Psychiatrická reforma v adiktologických službách,  
aneb „máme už hotovo?“
Jiří Dolák

Tabletky na všechno… (lékové závislosti)
Petr Popov

Specializovaná zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu 
na našem území v letech 1900–1945 – inspirace pro vznik 
apolinářského modelu léčby závislosti
Jaroslav Šejvl

Otrava metylalkoholem v České republice – průřezová studie  
let 2012–2019
Jaroslav Šejvl et al. 

Sál Lacina + Matal

8.00–9.30 VARIA I
Předsedá: Libor Ustohal

ADHD a vnímání času
Radek Ptáček

Poruchy chování následkem poškození mozku z pohledu  
neuro-psychiatrické rehabilitace
Marcela Grünerová Lippertová

Institut ochranného léčení – jeho užívání, nadužívání 
a zneužívání
Jiří Pokora

Incidence invalidity u duševních poruch a poruch chování  
od roku 2010
Libuše Čeledová

9.30–9.45 coffee break

Čtvrtek
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Sál A + B

9.45–11.15  syMpoziuM epa/npa unMet needs in the  
long-terM treatMent of serious Mental 
illness: froM reMission to recovery
chairs: Julian Beezhold (ePA), Pavel Mohr (CPA)

knowledge gap in pathophysiology of schizophrenia:  
Missing treatment modalities
Cyril Höschl (Czech Psychiatric Association)

comorbidity in bipolar disorders: a challenge for clinicians 
in long term treatment
Simavi vahip (Chair, SC of the ePA-Council of national 
Psychiatric Associations; turkey)

treatment-resistant depression: constant challenge  
in clinical practice
Jan Pecenak (Slovak Psychiatric Association)

severe depression with psychosis: the dangerous deceiver
Julian Beezhold (Secretary, ePA excecutive Committee; UK)

11.15–11.25 přestávka

11.25–12.10 satelitní syMpoziuM společnosti lundbeck
dlouhodobě udržitelná léčba deprese
Petr Šilhán

12.10–13.25 oběd

13.25–14.10 plenární přednáška
brain stimulation for the treatment of psychiatric disorders: 
current status and recent developments
Berthold langguth (Universität Regensburg, de)

14.10–14.20 přestávka

14.20–15.20 satelitní syMpoziuM společnosti gedeon richter
jak ještě zlepšit život pacientů se schizofrenií?
Martin Anders, Jozef dragašek

15.20–15.35 coffee break

program

Čtvrtek
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Sál A + B

15.35–17.05  syMpoziuM společnosti pro biologickou 
psychiatrii, genetika v psychiatrii
předsedá: ladislav Hosák

prof. p. zvolský ve vzpomínkách
Omar Šerý

Molekulární příčiny alzheimerovy choroby
Omar Šerý

súvislosť medzi apoe e4 a cd33 rs3865444 polymorfizmom 
a rizikom vzniku alzheimerovej choroby s neskorým začiatkom
Mária Králová

genetická architektura impulsivního násilí
Jan vevera

nejnovější pohled na interakce genů a prostředí
ladislav Hosák

Sál D

15.35–17.05 dětská a dorostová psychiatrie 
předsedá: Ivana drtílková, Michal Hrdlička

co nás naučilo zobrazení bílé hmoty mozkové o autismu 
a vývojové dysfázii?
Michal Hrdlička

význam maternálních autoprotilátek při vzniku poruch 
autistického spektra
Iva dudová

nové lékové formy a preparáty pro léčbu adhd
Ivana drtílková

liečba bipolárnej poruchy u detí a adolescentov
Jana trebatická

poruchy chování u dětí a dospívajících, jaká je role psychiatra?
Pavel theiner

Čtvrtek
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Sál Lacina + Matal

15.35–17.05  vývoj diagnostického a terapeutického 
spektra u poruch příjMu poravy
předsedá: Hana Papežová

Mentální anorexie: interakce mezi střevní mikrobiotou a mozkem
Hana Papežová

komorbidity a léčba poruch příjmu potravy
Petra Holanová

implementace nového manuálu crest (nácvik kognitivních 
a emočních dovedností) ve skupině pacientů s poruchami 
příjmu potravy
Kristýna Wohlinová

17.05–17.15 přestávka

Sál A + B

17.15–18.00 satelitní syMpoziuM společnosti angelini
život není jen sen
Martin Anders, Sylva Racková

Pátek / 27. září 2019

8.00–8.30 postery – prezentace autorů u jednotlivých posterů

Sál A + B

8.30–10.00 prof. e. guensberger a jeho škola
předsedá: Ľubomíra Izáková

odkaz prof. e. guensbergera a jeho pokračovateľov  
v súčasnej psychiatrii
Ľubomíra Izáková

psychopatológia prof. e. guensbergera a súčasná psychiatria
Ivan André

program

Čtvrtek
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ivan žucha: osobné a odborné inšpirácie
Svetlana Žuchová

fleischer a súčasná psychiatria: zákonitosti symptomatickej 
výstavby duševných porúch
Ľubica Forgáčová

Moderná psychopatológia: od klinickej praxe po hierarchickú 
taxonómiu a sieťové modely
viktor Segeda

Sál D

8.30–10.00 syMpÓziuM prof. k. Matulaya
předsedá: Jozef dragašek

prof. karol Matulay – priekopník biologickej liečby 
a psychiatrickej elektroencefalografie v strednej európe
Jozef dragašek

personalizovaná elektrokonvulzivní léčba – cesta 
k minimalizaci neurokognitivních vedlejších účinků
Jozef Buday

personalizovaná elektrokonvulzivní léčba – udržovací léčba 
ambulantní formou
Jakub Albrecht

10 dobrých dôvodov na znovuzavedenie eeg do štandardnej 
diagnostiky v psychiatrii
Peter Korcsog

od kardiazolu po magnetickú konvulzívnu terapiu: po stopách 
prof. karola Matulaya na po v rimavskej sobote
Peter Korcsog

Pátek
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Sál Lacina + Matal

8.30–10.00 soutěž o cenu výboru ps čls jep
předsedá: Martin Anders

screening deprese a úzkostných poruch v perinatálním období 
v prostředí gynekologicko-porodnického oddělení: pilotní data 
a kvalitativní šetření
Antonín Šebela (nÚdZ)

nekuřácké psychiatrické oddělení bourání mýtů a předsudků
Matěj Kasal (Úvn)

jaký dopad má adhd symptomatologie na každodenní život
Martina vňuková (PK 1. lF UK a vFn)

10.00–10.15 coffee break

Sál A+B

10.15–11.00 plenární přednáška
prečo a ako sa prebúdzame: evolúcia spánku a mozgu
tomáš eichler (IMP & KlI, vienna, Austria)

11.00–11.10 přestávka

11.10–11.55 satelitní syMpoziuM společnosti zentiva
adhd a vývojové trajektorie
Michal Goetz

11.55–13.25 oběd

Sál A+B

13.25–14.55  syMpÓziuM prof. v. novotného,  
jeho odkaz v psychofarMakologických 
a adiktologických sÚvislostiach
předsedá: dagmar Breznoščáková

vybrané psychiatrické aj nepsychiatrické témy  
prof. vladimíra novotného
Ľubica Forgáčová

adiktológia v práci prof. vladimíra novotného
Michal turček

program

Pátek
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klozapín v československej psychofarmakológii
Jan Pečeňák

dekáda epidemiologického výskumu v sr
Anton Heretik sr.

Máme na čo nadviazať?
dagmar Breznoščáková

vladimír novotný – renesančná osobnosť slovenskej psychiatrie
vladimír Marko

Sál D

13.25–14.55  neuropsychiatria,  
odkaz prof. z. Myslivečka a prof. z. kliMu
předsedá: Mária Králová

vedecko-výskumná činnosť profesorov zdeňka Myslivečka 
a zoltána klimu a ich prínos pre neuropsychiatriu
eva Morovicsová

kognícia a reč 
Mária Králová

štandardizácia neuropsychologickej batérie neuropsy –  
reflexia projektu
Michal Hajdúk

neurologický pacient v starostlivosti psychiatra – kazuistiky
Mária Matisová

Sál Lacina + Matal

13.25–14.55  psychiatreM být či nebýt? jak se budoucí 
lékaři rozhodují o volbě specializace
předsedá: lucie Bankovská Motlová

atraktivita psychiatrie a stigma duševní nemoci mezi mediky 
v čr a sr: aneb jak můžeme pracovat se studenty (nejen) 
v časech reformních
lucie Bankovská Motlová

Pátek
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osobní vize lékaře v procesu volby specializace: měkké 
dovednosti nezbytné pro kompetentní praxi lékaře
Miroslav Světlák

jak se rodí psychiatři – proč a jak motivovat budoucí a mladé 
lékaře a lékařky očima jedné z nich
Zuzana Špačková

„who wants to do psychiatry?“ zařazení osobní zkušenosti 
do pregraduální výuky mediků na volbu psychiatrické 
specializace a povolání psychiatra – pohled z velké británie
david Holub

14.55–15.05 přestávka

Sál A+B

15.05–16.35  syMpoziuM české neuropsychofarMakologické 
společnosti
předsedá: Klára látalová

ohlédnutí za oldřichem vinařem a jaromírem švestkou
Pavel doubek

prof. j. švestka a jeho přispění psychofarmakologii
tomáš Kašpárek

dnešní cíle psychofarmakologie
Klára látalová

klozapin – moderní antipsychotikum s dlouhou historií
libor Ustohal

Sál D

15.05–16.35 gerontopsychiatrie
předsedá: Martina Zvěřová

nová forma alzheimerovy choroby s degenerací proteinu tdp 43
Roman Jirák, Martina Zvěřová

Mikrobiom a jeho možný význam u neurodegenerativních chorob
Alena lambertová

program

Pátek



26

zánět a alzheimerova nemoc
Martina Zvěřová

národní akční plán alzheimer – nové informace
Marek Hajný

Sál Lacina + Matal

15.05–16.35 varia ii
předsedá: Pavel theiner

kvalitativní výzkum v psychiatrii: teoretická východiska 
a praktické aplikace
dita Šamánková

psychiatrické posuzování stavu vylučujícího způsobilost řídit  
motorové vozidlo – slepá ulička české justice i psychiatrie
Jiří Švarc

pacienti pomáhají pacientům – ohlédnutí za činností spolku 
kolumbus
Barbora lacinová

16.35–16.50 coffee break

Sál A + B

16.50–18.20  syMpoziuM prof. r. přikryla – neurostiMulační 
Metody v psychiatrii
předsedá: libor Ustohal

prof. r. přikryl a transkraniální magnetická stimulace 
na psychiatrické klinice v brně
libor Ustohal

negative symptoms of schizophrenia: an indication for 
transcranial magnetic stimulation?
Berthold langguth

Modulace předního cingula pomocí theta frekvenční 
vysokorozlišovací transkraniální stimulace střídavým proudem 
(hd-tacs) – vliv na kontrolně inhibiční procesy
Monika Klírová

Pátek
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stimulační metody – naděje nebo slepá ulička?
Martin Anders

chronobiologická fototerapie a spánková deprivace
Pavel doubek

Sál D

16.50–18.20  setkání členů sekce aMbulantní péče  
ps čls jep
předsedá: david vaněk

co potřebuji jako ambulantní psychiatr k optimalizaci výkonu 
své praxe
Marta Holanová

souhrn problémů v psychiatrické ambulanci v posledním roce
david vaněk

ekonomický model psychiatrické ambulance – veselá teorie 
a smutná praxe
erik Herman

pozitivní výhledy pro ambulantní psychiatrickou praxi  
v roce 2020
Simona Papežová

Sál A + B

18.20–19.00 slavnostní zakončení
předsedá: Pavel Mohr

vyhlášení nejlepšího posteru konference
vyhlášení výherce ceny výboru ps čls jep
slovo závěrem

20.00 závěrečná večeře

program

Pátek
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p-1 / 
Kazuistika: využitie HRv-biofeedbacku a eeG-neurofeedbacku na zmiernenie 
príznakov depresie a zlepšenie kognitívnych funkcií
aziriová s., kovalchuk y.

p-2 / 
Oxidačný stres a zápal v patogenéze schizofrénie a nový potenciálny 
terapeutický cieľ
fiziková i. 

p-3 /
Measuring cognitive deficits in patient with schizophrenia disorder spektra using 
Slovak neuropsychological test batery neUROPSy
heretik a.

p-4 /
vplyv vortioxetínu a paroxetínu na zmeny hladín monoanímov a melatonínu 
v epifýze v animálnom modeli depresie
hlaváčová n., franklin M.,  puhová a., sanchez c., ježová d.

p-5 /

vzťah medzi neurotrofnými faktormi a behaviorálnymi zmenami navodenými 
sociálnou izoláciou potkanov od odstavu
chMelová M., ježová d., riečanský i., hlaváčová n.

p-6 /
Gray matter correlates of emotional awareness in schizophrenia
jáni M., kikinis z., lošák j., kudlička p., vojtíšek l., heller c., pasternak o., 

szczepankiewicz f., westin c.-f., kubicki M., shenton M.e., swago s., silva a., 

kašpárek t.

p-7 /
electrophysiological correlates of proactive and reactive inhibitions in  
a modified Go/noGo task
kutý j., daMborská a.

SeZnAM POSteRů
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p-8 /
dialektická behaviorální terapie
linhartová p., látalová a., koMárková i., theiner p., špačková z., kašpárek t.

p-9 /
Úloha theta oscilácií v sémantickej kognícii
Marko M., ciMrová b., riečanský i. 

p-10 /
Účinok tdCS prefrontálnej kôry na tvorbu sémantických asociácií
Marko M., riečanský i. 

p-11 /
Heterogenita diagnostiky poruchy pozornosti s hyperaktivitou v České republice
ptáček r., vňuková M., raboch j., goetz M.

p-12 /
Snížená potřeba spánku jako endofenotyp bipolární poruchy: aktigrafická studie
šebela a., kolenič M., fáková e., novák t., goetz M.

p-13 /
Kazuistika pacientky s Creutzfeldt–Jakobovou nemocí
štefáková n., venclíková s.

p-14 /
Relaxační metody
víchová, v.

p-15 /
Rozdiely v psychopfarmakologickej liečbe pacientov trpiacich schizophréniou 
v závislosti na prítomnosti agresívneho správania
zholob M., zelMan M.

Seznam poSterů
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PARtneřI A vyStAvOvAtelé
Děkujeme všem partnerům a vystavovatelům za podporu sjezdu.

zlatý partner

stříbrný partner

partner kuffnerovy ceny partner ceny výboru

bronzový partner



31partneři a vyStavovatelé

vystavovatelé

Pantone 301 C



těšíMe se na setkání příští rok

Xiii. sjezd 
psychiatrické společnosti  

ČlS Jep

10.–13. 6. 2020
hotel galant, Mikulov

inforMace: 

PS ČlS JeP
lenka Knesplová

+420 773 786 133 
e-mail: sekretariat@psychiatrie.cz 

www.psychiatrie.cz 



Attention Defi cit Hyperactivity Disorder

Atomoxetin Mylan
Atomoxetin – jediná dostupná molekula 
indikovaná k léčbě ADHD v dospělosti 1,3*

 působí až 24 hodin 2

  není psychostimulans a není 
derivátem amfetaminu 3

MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o.
Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6
tel.: +420 222 004 400, e-mail: offi cecz@mylan.com, www.mylan.cz

Základní informace o přípravku:
Atomoxetin Mylan 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg a 80 mg tvrdé tobolky
Složení: Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetini hydrochloridum odpovídající 
atomoxetinum 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg nebo 80 mg. Indikace: Léčba 
hyperkinetické poruchy (ADHD) u dětí ve věku 6 let a starších, u dospívajících a u dospělých, 
jako součást komplexního léčebného programu. Dávkování a způsob podání: Atomoxetin 
se podává v  jedné dávce denně ráno. U pacientů, u kterých se nedosáhne uspokojivé 
klinické odpovědi může být přínosné užívání 2× denně v  rovnoměrně rozdělených 
dávkách ráno a pozdě odpoledne nebo časně navečer. Léčba má být zahájena celkovou 
denní dávkou 40 mg. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávkou 
směrem nahoru, a to podle klinické odpovědi a snášenlivosti. Doporučená denní udržovací 
dávka je 80 mg až 100 mg. Maximální doporučená celková denní dávka je 100  mg. 
Více vč. dávkování u  specifi ckých skupin pacientů viz platné SPC. Kontraindikace: 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku; užívání v kombinaci 
s  inhibitory monoaminoxidázy; užívání u  pacientů s  glaukomem s  uzavřeným úhlem; 
užívání u  pacientů se závažnými kardiovaskulárními nebo cerebrovaskulárními 
poruchami; užívání u pacientů s  feochromocytomem. Zvláštní upozornění a opatření 
pro použití: U  pacientů léčených atomoxetinem bylo hlášeno sebevražedné chování. 
Opatrnosti je třeba u  pacientů se strukturálními srdečními abnormalitami, u  pacientů 
s vrozeným nebo získaným prodloužením QT intervalu. Může docházet i k výraznějším 
změnám tepové frekvence a  krevního tlaku. V  běžných dávkách může vyvolat rozvoj 
psychotických nebo manických symptomů. Při podávání atomoxetinu jsou potenciálním 
rizikem epileptické záchvaty. Atomoxetin nemá být používán u dětí mladších 6 let. Více viz 
platné SPC. Interakce: Atomoxetin nesmí být používán s inhibitory monoaminooxidázy. 
U pacientů užívajících inhibitory CYP2D6 (SSRI) přípravky může být expozice atomoxetinu 
zvýšena 6 až 8krát. Atomoxetin je nutné podávat s opatrností pacientům léčeným vysokou 
dávkou salbutamolu. Vzhledem k  možným účinkům na krevní tlak se má atomoxetin 
používat s  opatrností s  vazopresivy. Nežádoucí účinky: Nejčastějšími nežádoucími 
účinky spojenými s atomoxetinem byly bolest hlavy, bolest břicha a snížená chuť k jídlu. 
Bolest břicha a snížená chuť k  jídlu jsou obvykle přechodné. V souvislosti se sníženou 
chutí k  jídlu došlo u některých pacientů na začátku léčby k růstové retardaci, která se 
během další léčby kompenzovala. Nauzea, zvracení a somnolence se mohou vyskytnout 
zejména v prvním měsíci léčby. Dále se vyskytovalo zvýšení srdeční frekvence, vzestup 
systolického a  diastolického krevního tlaku, byla zaznamenána ortostatická hypotenze 
a synkopy. Více viz platné SPC. Zvláštní opatření pro uchovávání: Tento léčivý přípravek 
nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Balení: 28 tvrdých tobolek. Držitel 
rozhodnutí o  registraci: Mylan Ireland Limited, Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle 
Industrial Estate, Dublin 13, Irsko. Registrační čísla: 10 mg: 06/818/16-C, 18  mg: 
06/819/16-C, 25 mg: 06/820/16-C, 40 mg: 06/821/16-C, 60 mg: 06/822/16-C, 80 mg: 
06/823/16-C. Datum poslední revize textu: 16. 1. 2019. Způsob výdeje: Vázaný na 
lékařský předpis. Způsob úhrady: Hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Dříve, než 
přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, s úplnou informací o přípravku (SPC).
* dostupnost ke dni 1. 9. 2019 dle hlášení o dostupnosti léčivých přípravků www.sukl.cz
Literatura: 1) Masopust J et al. Diagnostika a farmakoterapie ADHD v dospělosti. Psychiatr. praxi 2014; 

15(3): 112–116. 2) Drtílková I. Kdy volit Stratteru pro léčbu hyperkinetické poruchy/ADHD. Pediatr. pro 
Praxi 2008; 9(4): 232-235. 3) SPC Atomoxetin Mylan, datum poslední revize textu: 16. 1. 2019.
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Zkrácená informace o přípravku: Atominex 10 mg, Atominex 18 mg, Atominex 25 mg, Atominex 40 mg, Atominex 60 mg, Atominex 80 mg a Atominex 100 mg tvrdé tobolky
Léčivá látka: Atomoxetinum 10, 18, 25, 40, 60, 80 nebo 100 mg v jedné tvrdé tobolce. Indikace: K léčbě hyperkinetické poruchy (Attention Defi cit Hyperactivity Disorder, ADHD) u dětí od 6 let a starších, 
u dospívajících a u dospělých, jako součást komplexního léčebného programu. Léčba musí být zahájena odborníkem na léčbu ADHD, jako je pediatr, psychiatr se specializací na děti a dospívající nebo 
psychiatr. Diagnóza má být stanovena podle současných kritérií DSM nebo vodítek v ICD. Dávkování: Dávkování u pediatrické populace do 70 kg tělesné hmotnosti: Zahajovací celková denní dávka 
přibližně 0,5 mg/kg, udržovat minimálně 7 dní před vzestupnou titrací, a to podle klinické odpovědi a snášenlivosti. Doporučená udržovací dávka je přibližně 1,2 mg/kg/den. Dávkování u pediatrické 
populace nad 70 kg tělesné hmotnosti a u dospělých: Zahajovací celková denní dávka 40 mg, udržovat minimálně 7 dní před vzestupnou titrací, a to podle klinické odpovědi a snášenlivosti. Doporučená 
udržovací dávka je 80 mg (u dospělých až 100 mg). Maximální doporučená celková denní dávka je 100 mg. Perorální podání v jedné denní dávce ráno, u neuspokojivé klinické odpovědi může být 
přínosné užívání 2x denně v rovnoměrně rozdělených dávkách ráno a pozdě odpoledne nebo časně navečer. Může být podáván nezávisle na jídle. Screeningové vyšetření před zahájením léčby: Je 
nezbytné odebrat anamnézu a vyhodnotit kardiovaskulární stav pacienta včetně krevního tlaku a srdeční frekvence. Kardiovaskulární stav pacienta má být monitorován po každé úpravě dávky a následně 
nejméně každých 6 měsíců měřen a zaznamenáván krevní tlak a pulz. U středně těžké jaterní insufi cience úvodní a cílové dávky snížit na 50 %, u těžké insufi cience na 25 % obvyklé dávky. V terminálním 
stadiu onemocnění ledvin nebo s nižším stupněm insufi cience ledvin může být podáván v normálním dávkovacím režimu. V  terminálním stadiu onemocnění ledvin může atomoxetin exacerbovat 
hypertenzi. U známého genotypu pomalých metabolizátorů CYP2D6 má být zvážena nižší zahajovací dávka a její pomalejší zvyšování. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli 
pomocnou látku. Kombinace s inhibitory monoaminoxidázy (IMAO) (minimálně 2 týdny po vysazení léčby IMAO). IMAO nesmí být nasazeny v době kratší než 2 týdny po vysazení atomoxetinu. Glaukom 
s úzkým úhlem (zvýšený výskyt mydriázy). Závažné kardiovaskulární (těžká hypertenze, srdeční selhání, arteriální okluzivní choroba, angina pectoris, hemodynamicky významná vrozená srdeční porucha, 
kardiomyopatie, infarkt myokardu, potenciálně život ohrožující arytmie a poruchy způsobené dysfunkcí iontových kanálů) nebo cerebrovaskulární poruchy (cerebrální aneurysma nebo cévní mozková 
příhoda). Feochromocytom nebo anamnéza feochromocytomu. Zvláštní upozornění: U léčených atomoxetinem má být pečlivě sledován nový výskyt nebo zhoršení sebevražedného chování. Atomoxetin 
má být používán u pacientů se známými závažnými srdečními strukturálními abnormalitami pouze se zvýšenou opatrností a po konzultaci s kardiologem. Může ovlivnit srdeční tep a krevní tlak. Má být 
používán se zvýšenou opatrností u pacientů s vrozeným nebo získaným prodloužením QT intervalu nebo prodloužením QT intervalu v rodinné anamnéze. Pacienty s dalšími rizikovými faktory pro rozvoj 
cerebrovaskulárních stavů nutno při každé návštěvě zkontrolovat kvůli možným neurologickým známkám a příznakům. Léčba atomoxetinem se u pacientů se žloutenkou nebo laboratorně prokázaným 
poškozením jater musí ukončit a  nesmí již být znovu zahájena. Atomoxetin v  běžných dávkách může u  pacientů bez předchozí anamnézy psychotického onemocnění nebo mánie vyvolat rozvoj 
psychotických nebo manických symptomů, jako jsou halucinace, bludy, mánie nebo agitovanost. U pacientů má být pečlivě sledován nový výskyt nebo zhoršení agresivního chování, hostility nebo emoční 
lability. I když méně často, byly u pacientů užívajících atomoxetin zaznamenány alergické reakce, včetně anafylaktické reakce, vyrážky, angioneurotického edému a kopřivky. Při podávání atomoxetinu 
jsou potenciálním rizikem epileptické záchvaty. Atomoxetin má být podáván se zvýšenou opatrností u pacientů se záchvaty v anamnéze. Během léčby atomoxetinem má být u dětí a dospívajících sledován 
tělesný růst a celkový vývoj. U pacientů, kteří jsou léčeni atomoxetinem pro ADHD, má být sledován výskyt nebo zhoršení příznaků úzkosti, depresivní nálady a deprese nebo tiků. Interakce: Atomoxetin 
se nesmí používat společně s IMAO. Inhibitory CYP2D6 (SSRI (např. fl uoxetin, paroxetin), chinidin, terbinafi n: expozice atomoxetinu může být zvýšena 6 až 8krát a může být nutná pomalejší titrace a nižší 
konečná dávka. Nutné podávat s opatrností pacientům léčeným vysokou dávkou salbutamolu (nebo jiných beta2 agonistů) podávanou pomocí nebulizace nebo systémově, protože může být potencován 
účinek salbutamolu na kardiovaskulární systém. Zvýšené riziko prodloužení QT intervalu při současném podávání s jinými přípravky prodlužujícími QT interval (jako jsou neuroleptika, antiarytmika třídy 
IA a III, moxifl oxacin, erythromycin, methadon, mefl ochin, tricyklická antidepresiva, lithium nebo cisaprid), přípravky způsobujícími nerovnováhu elektrolytů (jako jsou thiazidová diuretika) a přípravky 
inhibujícími CYP2D6. Při podávání atomoxetinu je potenciální riziko epileptických záchvatů, zvýšená opatrnost při současném podávání přípravků snižujících křečový práh (tricyklická antidepresiva 
nebo SSRI, neuroleptika, fenothiaziny nebo butyrofenon, mefl ochin, chlorochin, bupropion nebo tramadol). Zvýšená pozornost při ukončování konkomitantní terapie benzodiazepiny z důvodu možných 
abstinenčních záchvatů při vysazení. Opatrnost při současném podání s antihypertenzivy, vasopresivy a přípravky zvyšujícími krevní tlak nebo s přípravky ovlivňujícími noradrenalin (např. antidepresiva 
imipramin, venlafaxin a mirtazapin nebo dekongescenční látky pseudoefedrin nebo fenylefrin). Fertilita, těhotenství a kojení: Atomoxetin se nemá užívat v těhotenství, pokud možný přínos nepřeváží 
případná rizika pro plod, a nemá se podávat v průběhu kojení. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Atomoxetin má malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Je třeba opatrnosti. 
Nežádoucí účinky: Pediatrická populace: nejčastější: bolest hlavy, bolest břicha, snížená chuť k jídlu, nauzea, zvracení, somnolence, zvýšení krevního tlaku, zvýšení tepové frekvence. Dospělí: nejčastější: 
snížení chuti k jídlu, insomnie, bolest hlavy, sucho v ústech, nauzea, zvýšení krevního tlaku, zvýšení tepové frekvence. Uchovávání: V původním obalu, chránit před vlhkostí. Balení: 7, 14, 28, 30, 56, 
84, 60 nebo 90 tobolek. Držitel rozhodnutí o registraci: Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika. Registrační čísla: 06/191/18-C; 06/192/18-C; 06/193/18-C; 06/194/18-C; 
06/195/18-C; 06/196/18-C; 06/197/18-C; Datum revize textu: 7. 11. 2018 Výdej je vázán na lékařský předpis. Přípravek je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím 
přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku, které obdržíte na adrese: Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika.
Určeno pro odbornou veřejnost.

Zentiva, k.s., marketingové oddělení, U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, tel.: (+420) 267 241 111, www.zentiva.cz

Síla 
soustředění

 Novinka k léčbě ADHD pro děti i dospělé.
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Zkrácená informace o přípravku: Atominex 10 mg, Atominex 18 mg, Atominex 25 mg, Atominex 40 mg, Atominex 60 mg, Atominex 80 mg a Atominex 100 mg tvrdé tobolky
Léčivá látka: Atomoxetinum 10, 18, 25, 40, 60, 80 nebo 100 mg v jedné tvrdé tobolce. Indikace: K léčbě hyperkinetické poruchy (Attention Defi cit Hyperactivity Disorder, ADHD) u dětí od 6 let a starších, 
u dospívajících a u dospělých, jako součást komplexního léčebného programu. Léčba musí být zahájena odborníkem na léčbu ADHD, jako je pediatr, psychiatr se specializací na děti a dospívající nebo 
psychiatr. Diagnóza má být stanovena podle současných kritérií DSM nebo vodítek v ICD. Dávkování: Dávkování u pediatrické populace do 70 kg tělesné hmotnosti: Zahajovací celková denní dávka 
přibližně 0,5 mg/kg, udržovat minimálně 7 dní před vzestupnou titrací, a to podle klinické odpovědi a snášenlivosti. Doporučená udržovací dávka je přibližně 1,2 mg/kg/den. Dávkování u pediatrické 
populace nad 70 kg tělesné hmotnosti a u dospělých: Zahajovací celková denní dávka 40 mg, udržovat minimálně 7 dní před vzestupnou titrací, a to podle klinické odpovědi a snášenlivosti. Doporučená 
udržovací dávka je 80 mg (u dospělých až 100 mg). Maximální doporučená celková denní dávka je 100 mg. Perorální podání v jedné denní dávce ráno, u neuspokojivé klinické odpovědi může být 
přínosné užívání 2x denně v rovnoměrně rozdělených dávkách ráno a pozdě odpoledne nebo časně navečer. Může být podáván nezávisle na jídle. Screeningové vyšetření před zahájením léčby: Je 
nezbytné odebrat anamnézu a vyhodnotit kardiovaskulární stav pacienta včetně krevního tlaku a srdeční frekvence. Kardiovaskulární stav pacienta má být monitorován po každé úpravě dávky a následně 
nejméně každých 6 měsíců měřen a zaznamenáván krevní tlak a pulz. U středně těžké jaterní insufi cience úvodní a cílové dávky snížit na 50 %, u těžké insufi cience na 25 % obvyklé dávky. V terminálním 
stadiu onemocnění ledvin nebo s nižším stupněm insufi cience ledvin může být podáván v normálním dávkovacím režimu. V  terminálním stadiu onemocnění ledvin může atomoxetin exacerbovat 
hypertenzi. U známého genotypu pomalých metabolizátorů CYP2D6 má být zvážena nižší zahajovací dávka a její pomalejší zvyšování. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli 
pomocnou látku. Kombinace s inhibitory monoaminoxidázy (IMAO) (minimálně 2 týdny po vysazení léčby IMAO). IMAO nesmí být nasazeny v době kratší než 2 týdny po vysazení atomoxetinu. Glaukom 
s úzkým úhlem (zvýšený výskyt mydriázy). Závažné kardiovaskulární (těžká hypertenze, srdeční selhání, arteriální okluzivní choroba, angina pectoris, hemodynamicky významná vrozená srdeční porucha, 
kardiomyopatie, infarkt myokardu, potenciálně život ohrožující arytmie a poruchy způsobené dysfunkcí iontových kanálů) nebo cerebrovaskulární poruchy (cerebrální aneurysma nebo cévní mozková 
příhoda). Feochromocytom nebo anamnéza feochromocytomu. Zvláštní upozornění: U léčených atomoxetinem má být pečlivě sledován nový výskyt nebo zhoršení sebevražedného chování. Atomoxetin 
má být používán u pacientů se známými závažnými srdečními strukturálními abnormalitami pouze se zvýšenou opatrností a po konzultaci s kardiologem. Může ovlivnit srdeční tep a krevní tlak. Má být 
používán se zvýšenou opatrností u pacientů s vrozeným nebo získaným prodloužením QT intervalu nebo prodloužením QT intervalu v rodinné anamnéze. Pacienty s dalšími rizikovými faktory pro rozvoj 
cerebrovaskulárních stavů nutno při každé návštěvě zkontrolovat kvůli možným neurologickým známkám a příznakům. Léčba atomoxetinem se u pacientů se žloutenkou nebo laboratorně prokázaným 
poškozením jater musí ukončit a  nesmí již být znovu zahájena. Atomoxetin v  běžných dávkách může u  pacientů bez předchozí anamnézy psychotického onemocnění nebo mánie vyvolat rozvoj 
psychotických nebo manických symptomů, jako jsou halucinace, bludy, mánie nebo agitovanost. U pacientů má být pečlivě sledován nový výskyt nebo zhoršení agresivního chování, hostility nebo emoční 
lability. I když méně často, byly u pacientů užívajících atomoxetin zaznamenány alergické reakce, včetně anafylaktické reakce, vyrážky, angioneurotického edému a kopřivky. Při podávání atomoxetinu 
jsou potenciálním rizikem epileptické záchvaty. Atomoxetin má být podáván se zvýšenou opatrností u pacientů se záchvaty v anamnéze. Během léčby atomoxetinem má být u dětí a dospívajících sledován 
tělesný růst a celkový vývoj. U pacientů, kteří jsou léčeni atomoxetinem pro ADHD, má být sledován výskyt nebo zhoršení příznaků úzkosti, depresivní nálady a deprese nebo tiků. Interakce: Atomoxetin 
se nesmí používat společně s IMAO. Inhibitory CYP2D6 (SSRI (např. fl uoxetin, paroxetin), chinidin, terbinafi n: expozice atomoxetinu může být zvýšena 6 až 8krát a může být nutná pomalejší titrace a nižší 
konečná dávka. Nutné podávat s opatrností pacientům léčeným vysokou dávkou salbutamolu (nebo jiných beta2 agonistů) podávanou pomocí nebulizace nebo systémově, protože může být potencován 
účinek salbutamolu na kardiovaskulární systém. Zvýšené riziko prodloužení QT intervalu při současném podávání s jinými přípravky prodlužujícími QT interval (jako jsou neuroleptika, antiarytmika třídy 
IA a III, moxifl oxacin, erythromycin, methadon, mefl ochin, tricyklická antidepresiva, lithium nebo cisaprid), přípravky způsobujícími nerovnováhu elektrolytů (jako jsou thiazidová diuretika) a přípravky 
inhibujícími CYP2D6. Při podávání atomoxetinu je potenciální riziko epileptických záchvatů, zvýšená opatrnost při současném podávání přípravků snižujících křečový práh (tricyklická antidepresiva 
nebo SSRI, neuroleptika, fenothiaziny nebo butyrofenon, mefl ochin, chlorochin, bupropion nebo tramadol). Zvýšená pozornost při ukončování konkomitantní terapie benzodiazepiny z důvodu možných 
abstinenčních záchvatů při vysazení. Opatrnost při současném podání s antihypertenzivy, vasopresivy a přípravky zvyšujícími krevní tlak nebo s přípravky ovlivňujícími noradrenalin (např. antidepresiva 
imipramin, venlafaxin a mirtazapin nebo dekongescenční látky pseudoefedrin nebo fenylefrin). Fertilita, těhotenství a kojení: Atomoxetin se nemá užívat v těhotenství, pokud možný přínos nepřeváží 
případná rizika pro plod, a nemá se podávat v průběhu kojení. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Atomoxetin má malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Je třeba opatrnosti. 
Nežádoucí účinky: Pediatrická populace: nejčastější: bolest hlavy, bolest břicha, snížená chuť k jídlu, nauzea, zvracení, somnolence, zvýšení krevního tlaku, zvýšení tepové frekvence. Dospělí: nejčastější: 
snížení chuti k jídlu, insomnie, bolest hlavy, sucho v ústech, nauzea, zvýšení krevního tlaku, zvýšení tepové frekvence. Uchovávání: V původním obalu, chránit před vlhkostí. Balení: 7, 14, 28, 30, 56, 
84, 60 nebo 90 tobolek. Držitel rozhodnutí o registraci: Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika. Registrační čísla: 06/191/18-C; 06/192/18-C; 06/193/18-C; 06/194/18-C; 
06/195/18-C; 06/196/18-C; 06/197/18-C; Datum revize textu: 7. 11. 2018 Výdej je vázán na lékařský předpis. Přípravek je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím 
přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku, které obdržíte na adrese: Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika.
Určeno pro odbornou veřejnost.

Zentiva, k.s., marketingové oddělení, U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, tel.: (+420) 267 241 111, www.zentiva.cz

Síla 
soustředění

 Novinka k léčbě ADHD pro děti i dospělé.
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Literatura: 1. Aktuální SPC přípravku Trittico Prolong.

TRITTICO PROLONG 150 MG, 300 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM: S: Trazodoni hydrochloridum 150 mg, 300 mg v 1 tabletě s prodlouženým 
uvolňováním. IS: Antidepresivum. I: Deprese různé etiologie, včetně typů provázených anxietou, poruchami spánku nebo sexuální dysfunkcí neorganického původu. 
KI: Přecitlivělost na účinnou látku nebo pomocné látky, intoxikace alkoholem nebo hypnotiky. Akutní infarkt myokardu. ZU: Pacienti s rizikem sebevražedných 
myšlenek, sebepoškozováním a sebevraždy (příhod souvisejících se sebevraždou) musí být pečlivě sledováni. Je nutné pravidelně monitorovat pacienty s epilepsií, 
hyperthyreoidismem, poruchami močení, akutním glaukomem s uzavřeným úhlem, zvýšeným nitroočním tlakem a hepatálním, renálním nebo kardiálním 
onemocněním. Pokud se vyvine žloutenka, léčba musí být přerušena. Podávání antidepresiv pacientům s psychotickými onemocněními může vést ke zhoršení 
psychotických symptomů. U maniodepresivní psychózy musí být léčba trazodonem zastavena. U starších pacientů se může častěji vyskytnout ortostatická hypotenze, 
somnolence a anticholinergní účinky trazodonu. Přípravek by neměl být podáván dětem a mladistvým do 18 let věku. Neexistují žádné důkazy, že by byl trazodon 
návykový. NÚ: Ospalost, závratě, únava, bolest hlavy, insomnie, rozmazané vidění, nauzea, zácpa, sucho v ústech, serotoninový syndrom, ortostatická hypotenze. 
Vzácně priapismus. IT: Sedativní účinek antipsychotik, hypnotik, sedativ, anxiolytik a antihistaminik může být zvýšen, v těchto případech je doporučeno snížení dávky. 
Metabolizmus antidepresiv je zrychlován perorálními kontraceptivy, fenytoinem, karbamazepinem a barbituráty. Cimetidin a některá antipsychotika metabolizmus 
antidepresiv inhibují. Je-li trazodon podáván se silným inhibitorem CYP3A4, měla by být zvážena nižší dávka trazodonu. Při podávání s přípravky obsahujícími extrakt 
z třezalky je možný vyšší výskyt nežádoucích účinků. TL: Data dokazují, že trazodon nemá žádné vedlejší účinky na těhotenství nebo na zdraví plodu či novorozence. 
Při kojení je nutno zvážit poměr risk/benefit.D: Dospělí: počáteční dávka 150 mg/den může být zvýšena o 75 mg/den každé tři dny až do maximální dávky  
300 mg/den. V některých případech lze počáteční dávku snížit na 75 mg/den.  Pro léčbu sexuálních dysfunkcí 150 mg denně. Doporučená dávka pro starší 
a oslabené pacienty je snížena na 75 mg/den. Přípravek se podává na lačno a zapije se sklenicí vody, vždy jednou denně, večer. Léčba by měla trvat alespoň jeden 
měsíc. Náhlému vysazení léčby je třeba se vyhnout. B: 14, 30 tablet s prodlouženým uvolňováním. Datum poslední revize textu SPC: 9.7.2018. Přípravek je vázán 
na lékařský předpis a je hrazen zdravotními pojišťovnami. Seznamte se, prosím, se Souhrnem údajů o přípravku (SPC). 

uvolňováním
řízenýms

Originální

léčivé látky1

trazodon

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, tel.: 546 123 111, www.angelini.cz

Tablety s prodlouženým uvolňováním
Trazodoni hydrochloridum

150 mg, 300 mg
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Znovu se probouzet  
do jasných dnů…

Lundbeck Česká republika s. r. o., Bozděchova 7, 150 00 Praha 5, tel.: 225 275 600, www.lundbeck.cz
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ZKRÁCENÁ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU. NÁZEV A LÉKOVÁ FORMA: Brintellix 10 mg potahované tablety a Brintellix 5 mg potahované tablety LÉČIVÁ LÁTKA: Jedna potahovaná tableta obsahuje vortioxetini hydrobromidum, což odpovídá vortioxetinum 
10 mg (pro Brintellix 10 mg) a 5 mg (pro Brintellix 5 mg). INDIKACE: Brintellix je indikován k léčbě depresivních epizod u dospělých. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Úvodní a doporučená dávka je 10 mg jednou denně, užitá perorálně s jídlem nebo nalačno. 
Starší pacienti ≥ 65 let: Úvodní dávka je 5 mg jednou denně. Pediatrická populace (< 18 let): Nemá se používat. Ukončení léčby: Pacienti mohou užívání léčivého přípravku Brintellix ukončit náhle bez nutnosti postupného snižování dávky. KONTRAINDIKACE: 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Současné užívání s neselektivními inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) nebo selektivními MAO-A inhibitory. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ: Deprese je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných 
myšlenek, sebepoškozování a sebevraždy. Pacienti, a zvláště ti, kteří mají zvýšené riziko sebevraždy, by měli být během léčby pečlivě sledováni, a to především na začátku léčby a po změně dávkování. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) by měli být upozorněni na to, že 
je nutné sledovat jakékoliv zhoršení jejich stavu, vznik sebevražedného chování nebo myšlenek a neobvyklých změn chování a na to, že pokud se tyto příznaky objeví, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. U pacientů se záchvaty v anamnéze, případně nestabilní 
epilepsií, má být léčba zahájena s opatrností. Pacienti musí být sledováni pro případné známky a příznaky serotoninového syndromu nebo neuroleptického maligního syndromu. Brintellix by měl být používán s opatrností u pacientů s anamnézou mánie/hypománie. 
U pacientů, kteří vstoupí do manické fáze, je nutno léčbu tímto přípravkem ukončit. Při užívání antidepresiv se serotonergním účinkem, včetně vortioxetinu, byly hlášeny vzácně poruchy krvácení (ekchymóza, purpura, gastrointestinální nebo gynekologické krvácení) 
a vzácně byla pozorována hyponatremie. Je třeba postupovat s opatrností u pacientů s těžkou poruchou ledvin a jater. INTERAKCE: Vzhledem k riziku serotoninového syndromu je vortioxetin kontraindikován v jakékoli kombinaci s ireverzibilními neselektivními IMAO, 
s reverzibilním selektivním inhibitorem MAO-A nebo se slabým reverzibilním neselektivním inhibitorem MAO. Kombinace vortioxetinu s ireverzibilním inhibitorem MAO-B nebo serotonergně působícími léčivými přípravky může vést k serotoninovému syndromu, 
kombinace s třezalkou tečkovanou může vést k vyššímu výskytu nežádoucích účinků včetně serotoninového syndromu. Antidepresiva se serotonergním účinkem mohou snižovat práh pro vznik záchvatů. Při současném podávání silných inhibitorů CYP3A4 a inhibitorů 
CYP2C9 a vortioxetinu, osobám s pomalým metabolismem CYP2D6, se předpokládá mírné zvýšení expozice vortioxetinem. Existují hlášení o výraznějším účinku, pokud byla podávána serotonergní antidepresiva současně s lithiem nebo tryptofanem. TĚHOTENSTVÍ 
A KOJENÍ: Podání těhotným ženám pouze tehdy, pokud očekávaný přínos převažuje nad potenciálním rizikem pro plod.* Je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku. SCHOPNOST ŘÍDIT A OBSLUHOVAT STROJE: Žádný nebo 
zanedbatelný vliv. S ohledem na hlášené nežádoucí účinky, např. závratě, je doporučena opatrnost pacientů.* NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Nežádoucí účinky byly zpravidla mírné nebo střední intezity a vyskytly se během prvních dvou týdnů léčby. Účinky byly obvykle 
přechodné a nevedly obyčejně k ukončení terapie. Velmi časté: nauzea. Časté: abnormální sny, závratě, diarea, obstipace, zvracení, priritus. Méně časté: návaly horka, noční pocení. Není známo: anafylaktická reakce,* hyponatremie, serotoninový syndrom, 
krvácení (včetně kontuze, ekchymózy, epistaxe, gastrointestinálního nebo vaginálního krvácení),* angioedém, urtikarie, vyrážka*. PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. VELIKOST BALENÍ: 28 potahovaných 
tablet. PŘEDÁVKOVÁNÍ: Zkušenosti s předávkováním omezené. Doporučena symptomatická léčba a odpovídající monitoring. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: H.Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, Dánsko. REGISTRAČNÍ ČÍSLA: EU/1/13/891/010. 
DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU SPC: 28. 6. 2019. DATUM POSLEDNÍ REVIZE ZKRÁCENÉ INFORMACE: 3. 7. 2019. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Předtím, než přípravek Brintellix 
předepíšete, přečtěte si, prosím, úplné znění Souhrnu údajů o přípravku. Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách www.lundbeck.cz a www.sukl.cz. * Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.


