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OBSAH
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si vás pozvat na  3. ročník  akce  Prague Endoscopy Days, který se 
uskuteční na počátku roku 2023 v Praze.

První a úspěšný ročník  Prague Endoscopy Days  v roce 2020 byl přímým 
pokračováním 20 tradičních endoskopických dnů IKEM a my máme nyní to 
potěšení představit vám plán pro příští kongres, který se  uskuteční 26. a 27. 
ledna 2023 v Praze, v Konferenčním centru City na Pankráci.

První ročník Prague Endoscopy Days přivítal více než 250 účastníků, z nichž bylo 
přes 30 hostů ze zahraničí – nejvíce ze Slovenska, ale i několik hostů z dalších 
zemí. Za tento úspěch vděčíme kvalitnímu odbornému programu, skvělým 
ženám endoskopistkám, které přijely z různých částí světa, a ostatním členům 
národní fakulty.   Druhý ročník byl několikrát odložen z důvodu nepříznivé 
epidemiologického situace při pandemii COVID-19.

Naším cílem je rozšiřování odborného vzdělání v gastroenterologické komunitě a 
budeme rádi pokud se této akce zúčastníte s námi.

Těšíme se na viděnou v lednu 2023.

S úctou

Tomáš Hucl
Za organizátory kongresu
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ODBORNÝ PROGRAM

Čtvrtek 26. ledna 2023

sál Empiria

08.30 
Zahájení  
předsedající: J. Špičák, S. Rejchrt, R. Brůha, Ľ. Skladaný,  
A. Brucknerová

08.35 Pocta Marku Benešovi (T. Hucl, Z. Kopřiva)

08.45–10.10 
Sekce 1  
předsedající: J. Špičák, S. Rejchrt, R. Brůha, Ľ. Skladaný,  
P. Drastich

08.45–10.10 Živé přenosy endoskopických výkonů 1
10.10–10.40 Kávová přestávka

10.40–12.30 
Sekce 2  
předsedající: Š. Suchánek, P. Falt, J. Koželuhová, F. Závada,  
P. Drastich

10.40–11.00 
Přednáška 1 - R. Kunda: How to avoid and manage complications 
in therapeutic EUS

11.00–12.10 Živé přenosy endoskopických výkonů 2

12.10–12.30
Přednáška 2 – M. Kaminski: How to avoid and manage 
complications in ESD

12.30–13.30 Oběd

Satelitní symposia
1. 3-D Matrix – sál Panorama 12:40 - 13:25

PuraStatTM:Champion of Haemostasis
– Expert – Upper GI: prof. Michal F. Kaminski
– Expert – Lower GI: prof. Helmut Neumann

2. Bristol-Myers Squibb – sál Empiria 12:40 - 13:25
Ozanimod (Zeposia) v léčbě Ulcerózní kolitidy
– Nová léčebná varianta s příznivým bezpečnostním profilem:  
MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.
– Klinicky účinná varianta: doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.

13.30–15.00 Sekce 3 
předsedající: V. Nosek, J. Trna, B. Pekárek, Ľ. Skladaný, P. Drastich

13.30–14.40 Živé přenosy endoskopických výkonů 3

14.40–15.00
Přednáška 3 – T. Gyokeres: How to avoid and manage 
complications in EMR

15.00–15.30 Kávová přestávka
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15.30–17.00 Sekce 4 
J. Martínek, Z. Vacková, J. Hajer, E. Veseliny, P. Drastich

15.30–16.40 Živé přenosy endoskopických výkonů 4

16.40–17.00
Přednáška 4 – A. Tringali: How to avoid and manage 
complications in ERCP

sál Panorama

11.00–12.30 
Sekce sester – „Endoskopické výkony a kazuistiky“ 
tato akce je zapsána u ČAS a vedena pod číslem 47/2023
předsedající: A. Brucknerová, M. Gabrielová, P. Absolonová

11.00–11.15 „Mukosektomie polypu v kardii“, Marcela Gabrielová, KNTB Zlín
11.15–11.30 „ERCP – Biodegradabilní stent“, Bc. Hanka Kubecová, IKEM Praha

11.30–11.45 „PEG u dětí s nemocí motýlích křídel“, Lesja Řeháková, FN 
Bohunice, Brno

11.45–12.00 „Víme dost? – kazuistika“, Petra Absolonová, MOÚ Brno
12.00–12.15 „Reprocesing endoskopů“, Andrea Brucknerová, IKEM Praha
12.15–12.30 Diskuze

13.30–15.00 
Sekce mladých gastroenterologů (ČGS & SGS) – 
kazuistiky 
předsedající: D. Kyselová, M. Ďuriček

13.30–13.40 
Pažerák a sklerodermia: mnoho prejavov jedného problému. 
Martin Ďuriček, Diana Vážanová, Bánovčin Peter, JLF UK a UN v 
Martine, (Spolupráce se Sekcí mladých gastroenterologů SGS)

13.40–13.50 Karcinom anorektálního přechodu u mladé pacientky po porodu. 
Eva Evinová, Petr Fojtík, Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice

13.50–14.00 Kryptosporidióza po transplantaci jater. 
Mojmír Hlavatý, Petr Smejkal, David Kamenář, Pavel Taimr, IKEM, Praha

14.00–14.10 Natalizumabem vyvolané akutní jaterní selhání. 
Veronika Legátová, FN Hradec Králové

14.10–14.20 

Spolupráce endoskopistů a chirurgů v hledání a léčbě (ne)
obyčejné příčiny hemobílie. 
Markéta Bocková, Petr Kocián, Filip Pazdírek, Jan Šťovíček, FN 
Motol (Spolupráce se Sekcí mladých chirurgů ČCHS)

14.20–14.30 Začalo to gastrektázií. 
Sabina Hrubá, FN Plzeň

14.30–14.40 
Překvapivý nález u pacienta přijatého pro tenzní ascites. 
Jan Muller, Tomáš Hucl, Magdaléna Stefanová, Nemocnice Na 
Františku, Praha

14.40–14.50 Deficit disacharidáz jako překvapivá příčina průjmů s enteroragií. 
Natálie Friedová, Pavel Kohout, Diana Chrpová, Jana Tajtlová, FTN, Praha
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Pátek 27. ledna 2023
sál Empiria

08.30–10.00 Co je nového v: část 1 
předsedající: J. Špičák, J. Koželuhová, P. Kohout

08.30-08.43
08.43-08.56
08.56-09.09
09.09-09.22
09.22-09.35
09.35-09.48
09.48-10.00

P. Falt (Olomouc): Endoskopická resekce v kolorektu
Š. Suchánek (Praha): Screening CRC
B. Pekárek (Bratislava, SVK): ESD
J. Koželuhová (Plzeň): Endoskopická léčba IBD
R. Brůha: (Praha): Léčba portální hypertenze
P. Kohout (Praha): Endoskopické zavedení PEG
J. Trna (Brno): Prevence post-ERCP pankreatitidy

10.00–10.30 Kávová přestávka

10.30–12.00 Co je nového v: část 2 
předsedající: T. Hucl, S. Rejchrt, D. Kyselová

10.30-10.43
10.43-10.56
10.56-11.09
11.09-11.22
11.22-11.35

11.35-12.00

S. Rejchrt (Hradec Králové): Umělá inteligence v endoskopii
J. Hajer (Praha): Robotická endoskopie
J. Špičák (Praha): ERCP
V. Nosek (Jablonec nad Nisou): Terapeutické EUS
R. Kunda (Belgie): Endoskopická léčba RCHJ
O. Fabián (Praha), T. Hucl (Praha): Výsledky histologických 
vyšetření z Živé přenosy endoskopických výkonů

sál Panorama
Hands-on kurzy

jsou organizovány za podpory společnosti Olympus

08.30–10.00 Learn from the stars
1. Hemostáza (T. Gyökeres)

2. ERCP (R. Kunda)

3. ERCP pro sestry (H. Kubecová)

10.00–10.30 Kávová přestávka

10.30–12.00 Learn from the stars
1. Polypektomie (M. F. Kaminski)

2. Before you start (A. Tringali)

3. ERCP pro sestry (H. Kubecová)

Let’s Be Clear
Elevating the Standard of Endoscopy

 www.olympus.eu/evisx1
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KREDITY A CERTIFIKÁTY 

REGISTRACE

Lékaři – tato akce je zapsána u ČLK pod číslem 109688 a je ohodnocena  
12 kredity. Kredity budou účastníkům  automaticky připsány k jejich 
evidenčnímu číslu u ČLK. 

Sestry – tato akce je zapsána u ČAS a vedena pod číslem 47/2023.

Certifikáty budou poslány na vyžádání po kongresu. V případě zájmu o certifikát 
kontaktujte sekretariát akce na pragueendoscopydays@guarant.cz. 

Registrační přepážka bude otevřena následovně:

Čtvrtek 26. 1. 2023 7:30 – 17:30

Pátek 27. 1. 2023 7:45 – 12:15

Registrační poplatky:

Registrační poplatek Registrace na místě

Lékař 1 600 Kč

Mladý lékař do 33 let* 1 400 Kč

Sestra/Nelékařský pracovník 1 150 Kč

Student** 800 Kč

Registrační poplatek zahrnuje:

• vstup na odborná jednání po celou dobu kongresu
• vstup na doprovodnou výstavu
• kongresové materiály
• občerstvení v čase přestávek
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OBECNÉ INFORMACE
Sekretariát kongresu

GUARANT  International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00 Praha 9, Česká republika
Tel.: +420 284 001 444,
E-mail: pragueendoscopydays@guarant.cz

Předání podkladů k přednáškám 

Řečníci mohou své přednášky nahrávat v sálech Empiria  a Panorama – dle 
jejich přednášek. Přijďte prosím odevzdat svou přednášku nejméně 1,5 hodiny 
před začátkem Vaší sekce, aby mohl technik nahrát Vaši prezentaci, vyzkoušet a 
zkontrolovat, zda se zobrazuje správně.

Místo konání kongresu (adresa, spojení, parkování)

Konferenční Centrum City
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Konferenční centrum City (KCC) se nachází 
přímo u nákupního centra Arkády. 
Je lehce dostupné jak metrem – stanice 
metra C Pankrác je vzdáleno od KCC jen 150 
m, tak i autem. 
Na Jižní spojce, směr na Brno, jste na místě 
za necelou minutu. 
Hlavní vstup se nachází po levé straně 
budovy City Empiria při pohledu od 
obchodního centra Arkády a je označený 
nápisem Konferenční Centrum City. 
Do budovy je umožněn také bezbariérový 
přístup přes recepci administrativní budovy 
City Empiria.
Parkování je dostupné prakticky 
v neomezené míře, necelých 100 m od KCC 
se nachází obchodní centrum Arkády, kde 
jsou stovky parkovacích míst. 
První 2 hodiny jsou k dispozici zdarma, 
každá další započatá hodina je za 40 Kč. 
Parkování v odpoledních hodinách od 17.00 
je zdarma.

Metro Metro 

PANKRÁCPANKRÁC

2 MINUTY  2 MINUTY  
CHŮZECHŮZE
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Internetové připojení 

Sál/název  wifi / heslo wifi:
sál Empiria KCCEmpiria / passwordempiria
sál Tower KCCTower / passwordtower
sál Panorama KCCPanorama / passwordpanorama

Jednací jazyky

Angličtina a čeština.

Změny v programu

Programový výbor si vyhrazuje právo na změnu odborného programu v případě 
nepředvídatelných okolností.

Jmenovky

Účastníci jsou povinni po celou dobu konání kongresu nosit jmenovku, kterou 
obdrží při registraci. Při opětovném vystavení jmenovky z důvodu ztráty bude 
účtováno 500 Kč.

Občerstvení 

V čase kávových přestávek bude v prostorách výstavy podáváno občerstvení. 
Občerstvení je zahrnuto v registračním poplatku.



January 26-27, 2023 PRAGUE, CZECH REPUBLIC

|  11  |www.pragueendoscopydays.cz

PLÁN PROSTOR A VÝSTAVY 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

11

REGISTRACEREGISTRACE

TERASATERASA

WCWC

EMPIRIAEMPIRIA
PANORAMAPANORAMA

TOWERTOWER

VSTUPVSTUP

22

33

77
55

44

66
88

99

99aa

1414

1212
1111

1010

1313

1 FUJIFILM CZ, s.r.o.
2 OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o.
3 Bristol-Myeres Squibb spol. s r.o.
4 Boston Scientific ČR s.r.o.
5 Medial, spol. s r.o.
6 ELLA-CS s.r.o.
7 IMEDEX s.r.o.
8 Philip Morris ČR a.s.

9 PRO.MED CS, Praha a.s.
9a Inlab s.r.o.
10 Akacia Group, Ltd.
11 ALFASIGMA CZECH s.r.o.
12 Medial spol. s r.o.
13 BS PRAGUE MEDICAL CS, spol s r.o.
14 MedVed Praha s.r.o.
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KLYZMA 
NA LÉKAŘSKÝ 
PŘEDPIS

Kompletní klyzma 
v průsvitné stlačitelné
lahvičce s měkkou 
prelubrikovanou hubicí

Zkrácená informace o přípravku:
NÁZEV: Casinema 21,4 g/9,4 g rektální roztok. SLOŽENÍ: Jedna dávka o objemu 118 ml obsahuje natrii dihydrogenophosphas dihydricus 21,4 g (18,1 % w/v) a natrii hydrogenophosphas dodecahydricus 9,4 g (8,0 % w/v). Pomocné 
látky se známým účinkem: 0,67 mg roztoku benzalkonium-chloridu v 1 ml. INDIKACE: U dospělých k čištění rekta, sigmoidea a distální části sestupného tračníku: v případě občasné zácpy; v případě potřeby k přípravě lékařských 
a diagnostických výkonů. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Dávkovací režim je potřeba individuálně upravit v závislosti na charakteru vyšetření nebo klinického stavu. U občasné zácpy se rektální klystýry používají výhradně ke 
krátkodobé úlevě. Podání více než jednoho klystýru během 24 hodin může být škodlivé. Pokud lékař nenařídí jinak, délka léčby při podání jednoho klystýru denně bude maximálně 6 po sobě následujících dní. Dospělí: Občasná 
zácpa: 1 lahvička o objemu 133 ml, maximálně jednou denně. Příprava na lékařské a diagnostické výkony: 1 lahvička o objemu 133 ml, 1-2 hodiny před výkonem. Při použití u starších osob (>65 let) je nutné postupovat opatrně. 
Nepodávejte pacientům s klinicky významnou poruchou funkce ledvin. Používat opatrně u pacientů s poruchou funkce ledvin, pokud se očekává, že klinický přínos převáží riziko hyperfosfatemie. U pacientů s poruchou funkce jater 
není nutná úprava dávkování. Pouze k rektálnímu použití. KONTRAINDIKACE: Přecitlivělostí na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Onemocněním vedoucím ke zvýšené absorpční kapacitě nebo snížené eliminační 
kapacitě jako např. je-li přítomna střevní obstrukce nebo snížená střevní motilita, např. suspektní střevní obstrukce; paralytický ileus; anorektální stenóza; neperforovaný anální otvor; ileostomie; kongenitální nebo získané megakolon; 
Hirschsprungova nemoc. Nediagnostikovaná gastrointestinální patologie, např. příznaky svědčící pro apendicitidu, střevní perforaci nebo aktivní střevní zánětlivé onemocnění; nediagnostikované rektální krvácení. Symptomatické 
srdeční selhání. Dehydratace. Děti a dospívající do 18 let. Dekompenzovaná arteriální hypertenze. Závažné nebo středně závažné renální selhání. Porucha bilance elektrolytů jako např. hyperfosfatemie, hypo- nebo hyperkalcemie. 
INTERAKCE: Používejte opatrně u pacientů užívajících léčivé přípravky, které mohou ovlivnit renální perfuzi, jako např. blokátory kalciových kanálů, diuretika, léčba lithiem nebo jinými léky, které mohou ovlivnit hladiny elektrolytů 
a vést k hyperfosfatemii, hypokalcemii, hypokalemii, hypernatremické dehydrataci a acidóze. Konkomitantní použití přípravku a terapie lithiem může vést k poklesu sérových hladin lithia a snížení jeho účinnosti. Nepodávejte 
současně žádné jiné přípravky obsahující fosforečnan sodný, včetně perorálních roztoků nebo tablet s fosforečnanem sodným. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Velmi časté: Dočasné zvýšení hladiny fosforu v krvi. Velmi vzácné: Přecitlivělost, 
např. urtikárie, tetanie, hyperfosfatemie, dehydratace, hypokalcemie, hypokalemie, hypernatremie, metabolická acidóza, nauzea, zvracení, bolest břicha, distenze břicha, průjem, gastrointestinální bolest, anální diskomfort  
a proktalgie, puchýř, pruritus, podráždění kůže, rektální podráždění, bolest, píchání/štípání, zimnice. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ: Byla popsána spojitost mezi dobou zadržení přípravku a zvýšeným rizikem hyperfosfatemie. Obvykle dochází 
k vyprázdnění přibližně 5 minut po podání; nedoporučuje se doba zadržení přípravku delší než 5 minut. Pokud nedojde k vyprázdnění nebo doba zadržení přesáhne 10 minut, mají se provést laboratorní testy s cílem detekovat 
potenciální elektrolytové abnormality a minimalizovat riziko závažné hyperfosfatemie. Nepoužívejte přípravek v případě nauzey, zvracení nebo bolesti břicha, pokud to nenařídí lékař. Pacienty je nutné informovat, že mají očekávat 
tekuté stolice, a je třeba jim doporučit, aby pili čiré tekutiny v rámci prevence dehydratace, což se obzvláště týká pacientů s onemocněními představujícími predispozici k dehydrataci nebo pacientů užívajících léky, které mohou snížit 
glomerulární filtraci. Obsahuje fosforečnany sodné, hrozí riziko zvýšení sérových hladin sodíku a fosforečnanu a snížení hladin vápníku a draslíku s následnou hypernatremií, hyperfosfatemií, hypokalcemií a hypokalemií s klinickými 
příznaky jako tetanie a renální selhání. Elektrolytové posuny jsou zvláště důležité u dětí s megakolon nebo jakýmkoli jiným onemocněním, při kterém dochází k zadržování roztoku klystýru a u pacientů s komorbiditami. Přípravek 
má být používán opatrně v případech: starší nebo oslabení pacienti, pacienti s ascitem, srdečním onemocněním, změnami rektální sliznice, pacienti s kolostomií, pacienti užívající léky prodlužující QT interval nebo s preexistující 
nerovnováhou elektrolytů jako např. hypokalcemie, hypokalemie, hyperfosfatemie a hypernatremie. V případech suspektních elektrolytových poruch a u pacientů s rizikem hyperfosfatemie se mají sledovat hladiny elektrolytů před 
podáním a po podání přípravku. Opakované a dlouhodobé používání přípravku se nedoporučuje, může vést k návyku. Pacienti mají být upozorněni, aby přestali přípravek používat v případě odporu při aplikaci, jelikož aplikace klystýru 
silou může vést k poranění. Rektální krvácení po použití přípravku může svědčit pro závažné onemocnění. V takovém případě je nutné aplikaci ihned přerušit. Může způsobit lokální podráždění, jelikož obsahuje benzalkonium chlorid. 
TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Nejsou k dispozici údaje k vyhodnocení rizika při podání během těhotenství. Fosforečnan sodný může přecházet do mateřského mléka, doporučuje se minimálně po dobu 24 hodin po podání přípravku 
mateřské mléko odsávat a likvidovat. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ: Žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. DRŽITEL ROZHODNUTÍ  
O REGISTRACI: Casen Recordati, S.L., Autovíia de Logroño, km 13,300, 50180 Utebo, Zaragoza, Španělsko. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 61/338/20-C. DATUM PRVNÍ REGISTRACE: 15. 3. 2022. DATUM REVIZE TEXTU: 3. 5. 2022 Výdej léčivého 
přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplným zněním SPC.

Distributor: Akacia Group, s.r.o., Na Farkáně I 136/17, 150 00 Praha 5, Česká republika, info@akacia.cz, www.akacia.cz
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S1P=sfi ngosin 1-fosfát
Reference: 1. ZEPOSIA® (ozanimod) Summary of Product Characteristics (SmPC). Bristol-Myers Squibb Company; 2021. 2. Scott FL, Clemons B, Brooks J, et al. 
Ozanimod (RPC1063) is a potent sphingosine-1-phosphate receptor-1 (S1P1) and receptor-5 (S1P5) agonist with autoimmune disease-modifying activity. Br J 
Pharmacol. 2016;173(11):1778-1792. 3. Sandborn WJ, Feagan BG, D’Haens G, et al. Ozanimod as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J 
Med. 2021;385(14):1280-1291.
Indikace: Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC), u nichž nebylo dosaženo adekvátní odpovědi, kteří přestali odpovídat na 
léčbu nebo netolerovali léčbu konvenčním přípravkem nebo biologickou léčbu.1

ZKRÁCENÉ INFORMACE O LÉČIVÉM 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.
Název léčivého přípravku: Zeposia® 0,23 mg tvrdé tobolky, Zeposia® 0,46 mg tvrdé tobolky, Zeposia® 0,92 mg tvrdé tobolky Složení: Jedna tvrdá tobolka obsahuje ozanimodi 
hydrochloridum v množství odpovídajícím ozanimodum 0,23 mg, 0,46 mg nebo 0,92 mg. Indikace: Léčba dospělých pacientů s relaps -remitentní roztroušenou sklerózou (RS) v aktivním 
stádiu onemocnění, které je defi nováno klinickými parametry nebo zobrazovacími metodami. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC), 
u nichž nebylo dosaženo adekvátní odpovědi, kteří přestali odpovídat na léčbu nebo netolerovali léčbu konvenčním přípravkem nebo biologickou léčbu. Dávkování a způsob podání: 
Doporučená dávka je 0,92 mg ozanimodu jednou denně. Vyžaduje se úvodní režim eskalace dávky od 1. dne do 7. dne (1. – 4. den 0,23 mg jednou denně, 5. – 7. den 0,46 mg jednou denně). 
Po 7denní eskalaci se počínaje 8. dnem užívá dávka 0,92 mg jednou denně. Stejný režim eskalace dávky se doporučuje při přerušení léčby po dobu 1 nebo více dní během prvních 14 
dní léčby, více než 7 po sobě jdoucích dní v období mezi 15. – 28. dnem léčby nebo více než 14 po sobě jdoucích dní po 28. dni léčby. U pacientů s MS ve věku nad 55 let a u pacientů 
s UC ve věku nad 65 let je třeba, obzvláště při dlouhodobé léčbě, postupovat s opatrností. Více informací viz Souhrn údajů o přípravku. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku 
nebo na kteroukoli pomocnou látku. Stav imunodefi cience. Infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris, mozková příhoda, tranzitorní ischemická ataka, dekompenzované srdeční 
selhání vyžadující hospitalizaci nebo srdeční selhání třídy III/IV klasifi kované podle NYHA v posledních 6 měsících. Atrioventrikulární blokáda (AV) 2. stupně typu II nebo AV blokáda 
3. stupně nebo syndromem chorého sinu, nebo pacienti s těmito stavy v anamnéze, pokud nemají funkční kardiostimulátor. Závažné aktivní infekce, aktivní chronické infekce, např. 
hepatitida a tuberkulóza. Aktivní malignity. Těžká porucha funkce jater (třída C podle Childa -Pugha). Těhotenství a nepoužívání účinné antikoncepce ženami ve fertilním věku. Zvláštní 
upozornění a opatření pro použití: Před zahájením léčby ozanimodem má být u všech pacientů provedeno vyšetření EKG. Zahájení léčby může mít za následek přechodné snížení 
srdeční frekvence. Během léčby se má pravidelně monitorovat krevní tlak. Před zahájením léčby mají být k dispozici hodnoty aminotransferáz a bilirubinu získané v posledních 6 
měsících. Při nepřítomnosti klinických příznaků mají být hladiny jaterních aminotransferáz a bilirubinu v průběhu léčby monitorovány. Ozanimod má imunosupresivní účinek, který 
pacienty predisponuje k riziku infekce, včetně oportunních infekcí, a může zvýšit riziko rozvoje malignit, včetně malignit postihujících kůži. Pacienti nesmí podstupovat souběžnou 
fototerapii UV -B zářením nebo fotochemoterapii PUVA (psoralen + UVA světlo). Před zahájením léčby ozanimodem mají být k dispozici výsledky kompletního krevního obrazu, 
včetně počtu lymfocytů, získané v posledních 6 měsících nebo po ukončení předchozí terapie MS nebo UC. Lékaři mají bedlivě sledovat klinické příznaky nebo nálezy magnetické 
rezonance, které mohou naznačovat progresivní multifokální leukoencefalopatii. Pacienti s diabetem mellitem, uveitidou nebo s onemocněním sítnice v anamnéze by měli podstoupit 
oftalmologické vyšetření před zahájením léčby. Ozanimod se má používat s opatrností u pacientů se závažnými respiračními onemocněními, plicní fi brózou a chronickou obstrukční 
plicní nemocí. V kontrolovaných klinických hodnoceních MS s ozanimodem byl hlášen jeden případ syndromu posteriorní reverzibilní encefalopatie (PRES) u pacienta se syndromem 
Guillaina -Barrého. Interakce s jinými léčivými přípravky: Při souběžném použití ozanimodu se silnými inhibitory CYP2C8 (např. gemfi brozilem, klopidogrelem) nebo s beta -blokátory či 
blokátory kalciového kanálu se doporučuje postupovat s opatrností. Souběžné podání induktorů CYP2C8 (např. rifampicinu) nebo inhibitorů MAO (např. selegilin, fenelzin) s ozanimodem 
se nedoporučuje. V průběhu léčby ozanimodem a až 3 měsíce po léčbě může být očkování méně účinné. Použití živých oslabených vakcín může představovat riziko infekcí, proto 
se nemá provádět v průběhu léčby ozanimodem a ještě 3 měsíce po léčbě. Léčba antineoplastiky, imunomodulátory nebo nekortikoidními imunosupresivy nemá probíhat souběžně 
s podáváním ozanimodu pro riziko aditivního účinku na imunitní systém. Fertilita, těhotenství a kojení: Ženy ve fertilním věku musí během léčby a po dobu 3 měsíců po jejím přerušení 
používat účinnou antikoncepci. Specifi cká opatření jsou zahrnuta v lékařském kontrolním seznamu. Tato opatření musí být provedena před předepsáním ozanimodu pacientkám a musí 
být dodržována během léčby. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu. Z důvodu možných závažných nežádoucích účinků ozanimodu/metabolitů u kojených dětí nemají ženy 
léčené ozanimodem kojit. Nežádoucí účinky: Nejčastějšími nežádoucími účinky v kontrolovaných obdobích klinických studií MS a UC u dospělých jsou nazofaryngitida, zvýšená hladina 
alaninaminotransferázy (ALT) a zvýšená hladina gamaglutamyltransferázy (GGT). Velmi často byla hlášena lymfopenie. V klinických studiích MS vedlo k přerušení léčby nejčastěji zvýšení 
hodnot jaterních enzymů. Bezpečnostní profi l byl u pacientů s RS a pacientů s UC podobný. Více informací viz Souhrn údajů o přípravku. Podmínky uchovávání: Uchovávejte při teplotě 
do 25 °C. Velikost balení: Balení pro zahájení léčby: 7 tvrdých tobolek (4 x 0,23 mg, 3 x 0,46 mg), balení pro udržovací léčbu: 28 nebo 98 tvrdých tobolek (0,92 mg) Držitel rozhodnutí 
o registraci: Bristol -Myers Squibb Pharma EEIG, Dublin, Irsko Registrační číslo: EU/1/20/1442/001-003 Datum revize textu: 11/2021. Před předepsáním se seznamte s úplným souhrnem 
údajů o přípravku (SPC). Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Podrobné informace 
o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) http://ema.europa.eu nebo jsou dostupné u zástupce držitele rozhodnutí 
o registraci v ČR: Bristol -Myers Squibb spol. s r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, www.b -ms.cz.

První modulátor receptoru S1P pro léčbu středně 
až těžce aktivní ulcerózní kolitidy (UC) u dospělých

NASTÁVÁ 
NOVÝ DEN V LÉČBĚ 
ULCERÓZNÍ KOLITIDY

ZEPOSIA® (ozanimod), malá molekula, která nabízí jinou cestu 
pro pacienty s UC a kterou lze použít po konvenční 

a biologické léčbě.1,2

Rychlá odpověď 
a trvající remise1

Příznivý 
bezpečnostní profi l1,3

Perorální dávkování 
jednou denně1

2084-CZ-2200007
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PULMONOLOGY

SERVICE

HPB

LOWER GI

EDUCATION

UPPER GI

SMALL BOWEL

ENDOSCOPY SOLUTIONS
FROM SCREENING TO TREATMENT

More information can be found at
www.fujifilm-endoscopy.com/endosolutions
or contact us at endoscopy_eu@fujifilm.com
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SonoScape
MODERNÍ ENDOSKOPICKÝ SYSTÉM

GI Genius™
UMĚLÁ INTELIGENCE
V GASTROENTEROLOGII

www.imedex.cz

#gastroskopie #kolonoskopie #bronchoskopie #laryngoskopie

#umelainteligence #detekcepolypu #diagnostika



January 26-27, 2023 PRAGUE, CZECH REPUBLIC

|  19  |www.pragueendoscopydays.cz
Evropská 176/16, 160 41 Praha 6 | tel. 221 985 211 | www.olympus.cz
zdravotnické přístroje: info-MSD@olympus.cz | objednavky-MSD@olympus.cz | tel. 221 985 401
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VÍTEJTE V BUDOUCNOSTI
EVIS X1 je nejmodernější endoskopický systém 

společnosti Olympus s umělou inteligencí (AI), 

který nahrazuje předchozí řadu přístrojů EVIS 

EXERA a EVIS LUCERA.

Unikátní řešení kompatibility napříč všemi 

systémy posunuje využití EVIS X1 za hranice 

současné zobrazovací techniky. Vlastnosti 

jako EDOF, TXI, RDI nebo NBI představují 

řadu nových, snadno využitelných technologií, 

jejichž cílem je změnit způsob, jakým lze 

diagnostikovat a léčit gastrointestinální poruchy.

EDOF je novou funkcí moderních endoskopů 

řady 1500. Umožňuje přesná pozorování díky 

nepřetržitému širokému ostření a plynulému 

zvětšování. Zavedená funkce Dual Focus 

současně poskytuje vysoké zvětšení, které lze 

aktivovat stisknutím tlačítka.

TXI je tzv. nové bílé světlo. Pomáhá snadnější 

detekci a vylepšuje viditelnost potenciálně 

podezřelých oblastí tkáně na základě vylepšené 

struktury a jasu.

RDI je technologie zvyšující viditelnost 

hlubokých krevních cév a zdrojů krvácení. Což 

urychluje a usnadňuje hemostázu.

 www.olympus.eu/evisx1

UCNOSTI
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Posouvá enteroskopii na novou úroveň

· Snadnější zavádění

· Přesnější zacílení u terapeutických výkonů

· Výrazné zkrácení času výkonu

 www.olympus.eu/powerspiral
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