
Sekce kolposkopie 
a cervikální patologie  
ČGPS ČLS JEP a  
SSG ČR

5.–7. 12. 2014
OREA Hotel Pyramida, Praha

ODBORNÝ PROGRAM



2 3

GENERÁLNÍ PARTNER

VYSTAVOVATELÉ

Prezident konference:  MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

Předseda vědecké rady:  MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C. 

Členové vědecké rady:  
doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc., as. MUDr. Anna Havránková,  
prof. MUDr. Lukáš Rob, MUDr. Tomáš Malík, doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc., 
MUDr. Leopold Rotter, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.,  
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

Zahraniční členové vědecké rady: prof. Jacob Bornstein (Izrael),  
prof. Dr. Med. Georg Herbeck, M.I.A.C. (Německo), prof. Charles Redman (UK), 
prof. Efraim Siegler (Izrael), prof. Dr. Adolf Stafl, Ph.D. (USA)

Organizační výbor:
Kamila Crhová, Miloslava Dűmlerová, MUDr. Vladimír Dvořák,Ph.D., Anna Hajská, 
as. MUDr. Anna Havránková, MUDr. Tomáš Malík, MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

Aeskulab k.s. 
AMIREX MEDICAL s.r.o.
Axonia, a.s.
Bayer s.r.o.
CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.
Electric Medical Service s.r.o.
Ewopharma s.r.o.
Gedeon Richter Marketing ČR s.r.o.
GHC Genetics, s.r.o.
Helvetia Pharma s.r.o.

Ladeepharma Czech s.r.o.
Medac, spol. s.r.o.
Merck spol s.r.o.
Nimotech s.r.o.
Orion Diagnostica 
Roche s.r.o.
ROUGIER s.r.o. 
Sandoz s.r.o.
S&D Pharma CZ, spol. s.r.o.
Zentiva

ODBORNÝ PROGRAM

5. 12. 2014 PÁTEK

XXXIV. KAŇKŮV PRAŽSKÝ ONKOLOGICKÝ DEN 
GYNEKOLOGŮ

pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK
a FN Královské Vinohrady

Prekancerózy a ZN těla děložního

Koordinátoři Kaňkova dne:  Eduard Kučera, Bohuslav Svoboda, Vladimír Dvořák
Sekretář Kaňkova dne:  Anna Havránková

9.00–9.15 Zahájení konference 
 B. Svoboda: Význam Kaňkova dne dnes
 E. Kučera:    Úvod do problematiky konference 

9.00–10.40  DOPOLEDNÍ BLOK část I.
Koordinátoři:  Eduard Kučera, Bohuslav Svoboda, Anna Havránková

9.15–9.35  I. Kiss, M. Samec, D. Kolářová, A. Havránková 
  Incidence a možnosti prevence ZN endometria, RF

9.35–10.00  Z. Vernerová
  Co nového v etiopatogenezi ZN dělohy

10.00–10.20  B. Kubešová, V. Simonová
  Diagnostika ZN endometria - UZ

10.20–10.40  J. Pavlásek, E. Kučera, I. Kiss
  Fract. Curr. versus HSK v dnešní době – indikace k provedení

10.40–10.50 Diskuse

10.50–11.30  COFFEE BREAK
 
 sponzor coffe breaku
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11.30–12.50  DOPOLEDNÍ BLOK část II.
Koordinátoři:  Eduard Kučera, Bohuslav Svoboda, Karel Tikovský

11.30–11.45  J. Bouda 
  Léčba prekanceróz endometria (v závislosti na věku)

11.45–12.15  a) LSK  E. Kučera 
  b) laparotomie  B. Svoboda 
 Možnosti léčby monstrózně obézních pacientek

12.15-12.35  K. Tikovský 
  Úskalí dispenzarizace ZN endometria (recidivy, možnosti léčby)
  Diskuse 

12.50–14.00  PŘESTÁVKA

14.00–15.45  ODPOLEDNÍ BLOK část III.
Koordinátoři:  Eduard Kučera, Martina Kubecová, Anna Havránková

14.00–14.20  P. Valha, E. Kučera 
  Sentinelová uzlina a lymfatické mapování u karcinomu endometria
  Diskuse 

14.20–14.45  M. Kubecová, K. Regináčová
  Radioterapie a ZN endometria
  Diskuse 

14.45-15.10  J. Málek
  Úskalí anestezie a prevence embolie především u obézních pacientek 
  Diskuse

15.10–15.30  P. Formanová
   Pooperační péče u rizikových pacientek-rehabilitace (je jiná u obézních 

pacientek?)
  Diskuse

15.30–15.45  M. Větrovská, M. Bendová
  Kazuistika: Maligní lymfom endometria
  Diskuse

15.45  Závěrečné slovo koordinátora

16.30  VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SSG ČR

6. 12. 2014 SOBOTA

9.00–12.10  DOPOLEDNÍ BLOK
Koordinátoři:  Vladimír Dvořák, Aleš Skřivánek

9.00–9.25  L. Dušek, V. Dvořák
   Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR  

po startu adresného zvaní
  Diskuse

9.25–9.45 Jozef Jendrušák
  Stav screeningu cervikálního karcinomu na Slovensku
  Diskuse

9.45–10.20  Charles Redman (UK)
  National Cervical Cancer Audit
  Diskuse

10.20–11.00  Ephraim Siegler (Israel)
   CIN 2-3 in the first trimester – what is more dangerous?  

To perform LOOP Cone or to wait?
  Diskuse

11.00–11.35  Jacob Bornstein (Israel)
  The IFCPC terminology – four years later
  Diskuse

11.35–12.10  Charles Redman (UK)
  Quality of Assurance, The European Colposcopy Diploma
  Diskuse

12.10–14.00  PŘESTÁVKA

14.00–15.45  ODPOLEDNÍ BLOK
Koordinátoři:  Vladimír Dvořák, Jiří Ondruš

DOPADY A PREVENCE HPV INFEKCE. OTÁZKA NEJEN PRO GYNEKOLOGY.
14.00–14.15  V. Mulač
  Jak zvýšit proočkovanost proti HPV?
  Diskuse

14.15–14.35  T. Fait
  Očkování proti HPV – nové trendy
  Diskuse

14.35–14.55  R. Turyna, M. Simonidesová, M. Hasilová
  Anální a perianální HPV asociované léze
  Diskuse

14.55–15.10  V. Dvořák
  První zkušenosti s novou metodou terapie genitálních bradavic
  Diskuse
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15.10–15.30  M. Zábrodský
  HPV asociované patologie v ORL oblasti
  Diskuse

15.30–16.00 Jacob Bornstein (Israel)
  The approach to vulvar disease 
  Diskuse

16.00–16.15  M. Mihula
  Nové možnosti v terapii kondylomat
  Diskuse

20.00-1.00  SPOLEČENSKÝ VEČER 
V průběhu večera vystoupí kapela HAPPY BAND. 

Občerstvení je zajištěno formou rautu. 

Vstup na základě vstupenky.

7. 12. 2014 NEDĚLE

9.00–11.40  DOPOLEDNÍ BLOK
Koordinátoři:  Zdeněk Rokyta, Tomáš Malík

9.00–9.25  I. Jelen (UK)
  Prevence rakoviny děložního hrdla ve Velké Británii
  Diskuse

9.25–9.55 J. Ondruš 
 Diskrepance a omyly v prebiopsii
  Diskuse

9.55–10.20  A. Havránková, R. Malina
  Management vulvárních lézí 
  Diskuse

10.20–10.45  P. Freitag
  Adenocarcinoma in situ děložního hrdla –10-letý soubor
  Diskuse

10.45–11.10  I. Piňos
   Invazivní karcinom navzdory řádné prevenci – medicínské příčiny 

a právní následky
  Diskuse

11.10–11.35  J. Sláma
  Vybrané mýty v cervikální patologii a kolposkopii
  Diskuse

11.35  Závěr konference 

Mgr. MUDr. Igor Piňos, CSc.

• �advokátní�kancelář�specializovaná�
na�medicínské�právo

•  nanejvýše�kvalifikované�právní�zastoupení�
lékařů�a�zdravotnických�zařízení�
v�občanskoprávních�i�trestních�věcech

•  25�let�klinické�praxe�v�gynekologii�
a�porodnictví

Advokátní kancelář

Široká 6
110 00 Praha 1 - Josefov
Czech Republic

Tel./Fax  +420 222 310 129
Mob.  +420 602 254 932, +420 724 717 057
Email:  AK@pinos.biz
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Občerstvení 
V čase kávových přestávek bude v prostorách Přednáškového sálu a foyer podáváno 
občerstvení. Občerstvení je zahrnuto v registračním poplatku.

Obědy
Nabízíme možnost zakoupit si na pátek 5. 12. 2014 a sobotu 6. 12. 2014 obědové menu 
v ceně 250,-Kč/menu. Obědy je možné zakoupit při registraci. Budou podávány v restauraci 
Bohemia v 1. patře od 11:30 do 14:30 hod.
V opačném případě si každý účastník zajistí stravování individuálně.

Společenský večer
Bude se konat v Kongresovém sále v sobotu 6. 12. 2014 od 20.00–1.00 hod.

Organizační zajištění 
G-AGENCY s.r.o., Horní náměstí 285/8, 772 00 Olomouc,
tel.: +420 724 277 964, tel.: +420 720 998 678
fax: +420 585 234 499
e-mail: info@g-agency.eu, www.g-agency.eu

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Datum konání: 5.–7. 12. 2014
Místo konání: OREA Hotel Pyramida****, Bělohorská 24, Praha 6,  
 www.hotelpyramida.cz
Přednáškové prostory: Kongresový sál

Registrace
4. 12. 2014 1. patro hotelu Pyramida od 17.00–20.00 hod.
5. 12. 2014 1. patro hotelu Pyramida od 7.30–15.45 hod.
6. 12. 2014 1. patro hotelu Pyramida od 8.00–14.00 hod.
7. 12. 2014 1. patro hotelu Pyramida od 8.45–10.30 hod.

Při registraci obdrží každý účastník certifikát, jmenovku, odborný program a aktuální
informace.

Barevné označení jmenovek
 Lékař

 Přednášející, host

 Vystavovatel

Jednací jazyk
Čeština, slovenština, angličtina – bez simultánního překladu.

Audiovizuální technika
Dataprojekce z PC

Výstava
V rámci odborné akce bude probíhat v přiléhajících prostorách Kongresového sálu expozice 
farmaceutických společností, zdravotnické techniky a odborné literatury.

Ubytování
Hotel Pyramida
Je zajištěno dle přihlášek účastníků.
Check-in: od 14:00 hod.
Check-out: do 12:00 hod.
Snídaně je podávána od 6.30–10.00 hod.
Ukončení pobytu oznamte laskavě v recepci hotelu.
GPS: Loc: 50°5‘7.964“N, 14°22‘47.916“E

Parkování
Možnost parkovat na hlídaném hotelovém parkovišti.
Cena parkovného činí 300,- Kč auto/den.
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Literatura: 1. SPC přípravku Jaydess®. 2. Nelson AL, Gemzell-Danielsson K, Borgatta L, Hauck B, Lynen R, Rosen K. User satisfaction, ease of placement, and discomfort 
during placement of two low-dose levonorgestrel contraceptive intrauterine systems (LNG-IUSs) in a multicenter, randomized, phase III study. Poster presented at: 
American Society for Reproductive Medicine 2012; October 20-24, 2012; San Diego, CA.
Zkrácený souhrn údajů o přípravku:  Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme 
zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Jaydess 13,5 mg intrauterinní inzert: Kvalitativní a kvantitativní složení: 
Intrauterinní inzert (IUS) obsahuje levonorgestrelum 13,5 mg. Terapeutické indikace: Kontracepce po dobu až 3 let. Dávkování a způsob podávání: Přípravek 
Jaydess je zaváděn do děložní dutiny a je účinný až po dobu tří let. Jaydess může být od ostatních intrauterinních systémů odlišen, protože obsahuje stříbrný 
kroužek, který je viditelný na ultrazvuku. T-tělo přípravku Jaydess obsahuje síran barnatý, který umožňuje jeho zobrazení při RTG vyšetření. Kontraindikace: 
Těhotenství, současné nebo rekurentní infekce v oblasti pánve, současná cervicitida nebo vaginitida, poporodní endometritida nebo in� kovaný potrat během 
posledních 3 měsíců, cervikální intraepiteliální neoplazie, zhoubné bujení dělohy nebo děložního hrdla, tumory citlivé na progestagen, abnormální děložní 
krvácení neznámé etiologie, vrozené nebo získané anomálie dělohy včetně myomů, akutní onemocnění jater nebo jaterní tumor, hypersenzitivita na léčivou 
látku nebo pomocné látky. Zvláštní upozornění: Před zavedením musí být žena informována o přínosu a riziku přípravku Jaydess, a to i o riziku ektopického 
těhotenství. Přibližně u poloviny těhotenství, která nastanou během užívání Jaydess, se dá očekávat, že budou mimoděložní. Vzhledem k omezeným klinickým 
zkušenostem není Jaydess kontracepcí první volby u nulipar. Interakce: Metabolismus levonorgestrelu může být zvýšen současným užíváním léků, které 
indukují jaterní mikrosomální enzymy, konkrétně enzymy cytochromu P450 – např. fenytoin, barbituráty, primidon, karbamazepin, rifampicin, rifabutin, 
nevirapin, efavirenz, bosentan, oxakarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin a přípravky obsahující třezalku tečkovanou. Fertilita, těhotenství a kojení: 
Použití Jaydess neovlivňuje současnou ani budoucí fertilitu. Po vyjmutí IUS se ženská fertilita vrací k normálu. U těhotných žen je zavádění přípravku Jaydess 
kontraindikováno. Jaydess lze zavést během kojení 6 týdnů po porodu. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Jaydess nemá žádný vliv na schopnost 
řídit nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: Změny menstruačního krvácení – amenorea, nepravidelné krvácení, prodloužené krvácení, špinění, bolest 
hlavy, bolest břicha, akné, ovariální cysty, vulvovaginitida aj. Podmínky uchovávání: Žádné zvláštní podmínky uchovávání. Druh obalu a obsah balení: 
Přípravek je jednotlivě balen v tepelně formovaných blistrech s oddělitelnou fólií. Velikost balení: 1×1. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, 
Berlín, Německo. Registrační číslo: 17/049/13-C. Datum revize textu: 3. 4. 2014. Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění. Úplnou informaci o přípravku naleznete v Souhrnu údajů o přípravku nebo získáte na adrese: Bayer, s.r.o., Siemensova 2717/4, Praha 5, 155 00.

• vysoká účinnost, která trvá až 3 roky (PI=0,33) 1

• rozměrově menší IUS než Mirena® 1,2

• úzká zaváděcí trubička, která usnadňuje zavádění 2

• hodnocená v klinických studiích u nullipar i u žen, které již rodily 1

• bez estrogenu a s nízkou dávkou LNG je dobře snášena 1

Nová možnost antikoncepce 
až na 3 roky bez nutnosti 
pravidelného užívání 1

L.C
Z.W

H.
05

.20
14

.02
14

     Nevzala jsem si pilulku 
2 roky, 3 měsíce a 4 dny
                      a po celou dobu jsem více než z 99 % chráněna1

Jaydess_blonde_2014-0214_A5PT_01.indd   1 12.9.2014   3:09:11
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*  v příčinné souvislosti s jistými 
onkogenními typy lidského 
papilomaviru (HPV)

Očkujte vakcínou SILGARD.

Ochraňte své pacienty,  
zvolte vakcínu SILGARD.® 

Silgard je očkovací látka k použití  
od věku 9 let k prevenci:
• cervikálních karcinomů
•  análních karcinomů 
•  premaligních genitálních lézí  

(cervikálních, vulválních a vaginálních)
• premaligních lézí análních
v příčinné souvislosti s jistými onkogenními typy  
lidského papilomaviru (HPV)
•  bradavic genitálů (condilomata acuminata)  

v příčinné souvislosti se specifickými typy HPV.
Poskytuje 96,9% ochranu proti rakovině 
děložního čípku.

Reference: 1. SPC přípravku SILGARD.

Copyright © (2014) Merck & Co., Inc. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme s.r.o., Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6 - Česká republika, tel.: 233 010 111, fax: 233 010 133, www.msd.cz

Zkrácená informace o léčivém přípravku
Silgard®, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná). Kvalitativní a kvantitativní složení: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje 
přibližně: Papillomaviri humani typus 6 proteinum L1 - 20 mikrogramů; Papillomaviri humani typus 11 proteinum L1 - 40 mikrogramů; Papillomaviri humani typus 16 proteinum L1 – 40 mikrogramů; Papillomaviri humani typus 18 
proteinum L1 - 20 mikrogramů. Léková forma: Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Indikace*: Silgard je vakcína k použití od věku 9 let k prevenci: - premaligních genitálních lézí (cervikálních, vulválních a vaginálních), 
premaligních análních lézí, cervikálních karcinomů a análních karcinomů v příčinné souvislosti s jistými onkogenními typy lidského papilomaviru (HPV); - bradavic zevního genitálu (condyloma acuminata) v příčinné souvislosti se 
specifickými typy HPV. Tato indikace je založena na průkazu účinnosti vakcíny Silgard u žen ve věku 16 až 45 let a u mužů ve věku 16 až 26 let a na průkazu imunogenicity vakcíny Silgard u dětí ve věku 9 až 15 let a dospívajících. Použití 
přípravku Silgard musí být v souladu s oficiálními doporučeními. Dávkování a způsob podání*: Dávkování: Jedinci ve věku 9 až 13 let věku včetně: Přípravek Silgard lze podávat podle dvoudávkového schématu (0,5 ml v nultém 
a šestém měsíci). Pokud se druhá dávka očkovací látky podá dříve než 6 měsíců po první dávce, je nutno vždy podat třetí dávku. Alternativně lze přípravek Silgard podat podle třídávkového schématu (0,5 ml v nultém, druhém a šestém 
měsíci). Druhou dávku je nutno podat nejméně jeden měsíc po první dávce a třetí dávku je nutno podat nejméně 3 měsíce po druhé dávce. Všechny tři dávky musí být podány během období jednoho roku. Jedinci ve věku 14 let a starší: 
Přípravek Silgard je nutno podat podle třídávkového schématu (0,5 ml v nultém, druhém a šestém měsíci). Druhou dávku je nutno podat nejméně jeden měsíc po první dávce a třetí dávku je nutno podat nejméně 3 měsíce po druhé dávce. 
Všechny tři dávky musí být podány během období jednoho roku. Podávání přípravku Silgard musí probíhat v souladu s oficiálními doporučeními. Pediatrická populace: bezpečnost a účinnost přípravku Silgard u dětí mladších 9 let nebyla 
stanovena. K dispozici nejsou žádné údaje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Jedinci, u nichž se po podání dávky přípravku Silgard objeví příznaky hypersenzitivity, nesmí další dávku 
přípravku Silgard dostat. Podávání přípravku Silgard musí být odloženo u jedinců trpících závažným akutním horečnatým onemocněním. Přítomnost lehké infekce, jako je lehká infekce horních cest dýchacích, nebo horečka nízkého stupně 
však nejsou kontraindikací pro imunizaci. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Při rozhodování o vakcinaci jednotlivce se musí vzít v potaz riziko, že již byl vystaven působení HPV a potenciální přínos, který může z vakcinace 
mít. Stejně jako u všech injekčních vakcín musí být pro případ vzácných anafylaktických reakcí po aplikaci vakcíny snadno k dispozici odpovídající léčebná opatření. Po každé vakcinaci, někdy i před ní, může v důsledku psychogenní reakce 
na vpich jehly dojít k synkopě (mdlobám), někdy s pádem, zejména u dospívajících jedinců. Při probírání se z mdlob se mohou objevit některé neurologické projevy, jako jsou přechodné poruchy vidění, parestezie, tonicko-klonické pohyby 
končetin. Očkovaní by proto měli být přibližně 15 minut po podání vakcíny sledováni. Je potřeba zavést opatření proti úrazům v důsledku mdlob. Stejně jako u jiných vakcín se nemusí přípravkem Silgard zajistit ochrana všem očkovaným. 
Neprokázalo se, že by měl přípravek Silgard terapeutický efekt. Bezpečnost a imunogenita vakcíny byly hodnoceny u jedinců ve věku od 7 do 12 let s prokázanou infekcí virem lidské imunodeficience (HIV). Jedinci se sníženou imunitní 
reakcí, ať již v důsledku buď silné imunosupresivní léčby, genetické poruchy, nebo jiných příčin, nemusí na vakcínu zareagovat. Tuto vakcínu je nutno podávat opatrně jedincům s trombocytopenií nebo s jakoukoli poruchou koagulace, 
protože po intramuskulárním podání takovým jedincům může dojít ke krvácení. Nejsou k dispozici žádné údaje o bezpečnosti, imunogenitě ani účinnosti, které by podporovaly zaměnitelnost přípravku Silgard s jinými vakcínami proti 
HPV. Interakce: Jedinci, kteří dostali imunoglobulin nebo krevní deriváty během 6 měsíců před první dávkou vakcíny, byli ve všech klinických studiích vyřazeni. Použití spolu s dalšími vakcínami: Při podání přípravku Silgard ve stejnou 
dobu (ale při podání vakcín do různých injekčních míst) s vakcínou proti hepatitidě typu B (rekombinantní) nedošlo k zásahu do imunitní odpovědi na HPV typy. Přípravek Silgard lze podávat současně s kombinovanou posilovací (booster) 
vakcínou obsahující diftérii (d) a tetanus (T) buď s pertusí [acelulární komponenta] (ap) a/nebo s poliomyelitis [inaktivovaná] (IPV) (vakcíny dTap, dT-IPV, dTap-IPV) bez významné interference s protilátkovou odpovědí na kteroukoli 
ze složek kterékoli z vakcín. Současné podávání přípravku Silgard s jinými vakcínami, než jsou vakcíny uvedené výše, nebylo studováno. Nezdá se, že by použití hormonální antikoncepce ovlivnilo imunitní odpověď na přípravek Silgard. 
Těhotenství a kojení: Údaje o podávání přípravku Silgard v průběhu těhotenství neprokázaly žádný bezpečnostní signál. Tyto údaje však nejsou dostatečné pro doporučení používání přípravku Silgard v průběhu těhotenství. Očkování 
je nutno odložit na dobu po ukončení těhotenství. Přípravek Silgard lze podávat během kojení. Nežádoucí účinky: Velmi časté (≥ 1/10): bolesti hlavy, v místě injekce: erytém, bolest, otok. Časté (≥ 1/100, < 1/10): pyrexie, nauzea, 
bolesti v končetinách, v místě injekce: hematom, svědění. Ostatní nežádoucí účinky byly hlášeny v nižších frekvencích (jako méně časté (≥ 1/1 000, < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000, < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), případně byla 
jejich četnost kvalifikována jako „není známo“, jelikož byly hlášeny dobrovolně z populace nejisté velikosti a nebylo vždy možné odhadnout jejich četnost ani stanovit příčinnou souvislost s expozicí vakcíně). Šlo o tyto nežádoucí účinky: 
celulitida v místě aplikace injekce, idiopatická trombocytopenická purpura, lymfadenopatie. Hypersenzitivní reakce včetně anafylaktických/anafylaktoidních reakcí, točení hlavy, syndrom Guillain-Barrého, synkopa někdy doprovázená 
tonicko-klonickými pohyby, zvracení, artralgie, myalgie, astenie, zimnice, únava, celkový pocit nemoci, bronchospazmus a kopřivka. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2-8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte lahvičku ve vnější 
krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Balení: 0,5 ml suspenze v předplněné injekční stříkačce se dvěma jehlami v balení po 1 kuse. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Merck 
Sharp & Dohme Ltd., Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Velká Británie. Registrační číslo(a): EU/1/06/358/007. Datum poslední revize textu: 26. 6. 2014.
*) Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.

PRo KohoRTU DíveK oD DovRšeNého 13. Do DovRšeNého 14. RoKU čáSTečNě hRaZeNo Z PRoSTřeDKů veřejNého ZDRavoTNího PojIšTěNí, maxImáLNí DoPLaTeK Na jeDNU 
DávKU vaKcíNy SILgaRD čINí 302,60 Kč. PRo oSTaTNí PacIeNTKy a PacIeNTy NeNí hRaZeNo Z PRoSTřeDKů veřejNého ZDRavoTNího PojIšTěNí. 
STejNě jaKo U jINých vaKcíN, PříPRavKem SILgaRD NemUSí BýT ZajIšTěNa ochRaNa všem očKovaNým.  
PříPRaveK je váZáN Na LéKařSKý PřeDPIS. Dříve Než PříPRaveK PřeDePíšeTe, SeZNamTe Se, PRoSím, S úPLNým SoUhRNem úDajů o PříPRavKU.

Nově vakcína SILGARD poskytuje ochranu proti 
análním karcinomům a premaligním análním 
lézím u žen a mužů*. 
86,6% účinnost proti AIN 2/3 související  
s HPV typy 16/18.
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