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Καλοσώρισμα Προέδρων

Ομήρου «ΙΛΙΑΔΑ|» Ραψωδία Ω 525-529
Μετάφραση: Καζαντζάκης-Κακριδής

«Τέτοια οι θεοί μαθές στους άμοιρους θνητούς έκλωσαν μοίρα, να ζουν με πίκρες και με βάσανα,
κι αυτοί περνούν ανέγνοιοι. Μπροστά στου Δία την πόρτα βρίσκουνται στημένα δυο πιθάρια, να
,χει να δίνει, το ,να βάσανα, το άλλο αγαθά γεμάτο. Κι αν δώσει ο Δίας ο κεραυνόχαρος μαζί απ᾿
τα δυο σε κάποιον, πότε λαχαίνει τούτος βάσανα, πότε χαρές μεγάλες.»
Στην Ιλιάδα αναγνωρίζουμε τις απαρχές των ανθρωπιστικών αξιών του ελληνικού πολιτισμού.
Και ενώ η παγκόσμια κοινότητα αποτίει φόρο τιμής σε αυτά που έχει κληρονομήσει από
τον ελληνικό πολιτισμό, αυτές τις αξίες τις βλέπουμε καθημερινά να δοκιμάζονται και
αποσβολωμένοι όταν είναι μακριά μας παρακολουθούμε τον πόνο, τον θυμό, την εκδίκηση
σαν αρχαία τραγωδία. Είμαστε σε πόλεμο του καλού και του κακού και αυτό, ακόμα και το
καλό αφήνει θύματα και εμείς στρατιώτες της φουρτούνας καλούμαστε να αναδείξουμε τον
ανθρωπισμό μας μέσα από το τρίπτυχο πρόληψη – εκπαίδευση - δράση.
Και αν το «κακό» συμβεί εδώ;
Ελπίζω να μην ζήσουμε την ελληνική αμηχανία.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Ο Σοπενχάουερ έλεγε ότι «Οι άγριοι αλληλοεξοντώνονται, οι εξημερωμένοι
αλληλοεξαπατώνται, και αυτό λέγεται «πορεία του κόσμου». Δεν ξέρω εμείς σε ποια
κατηγορία ανήκουμε, όμως τα τελευταία χρόνια τείνει να γίνει δυστυχώς μόδα η χρήση
τυφλής βίας με την μορφή τρομοκρατικών χτυπημάτων, ειδικά σε αστικό περιβάλλον,
τα οποία προκαλώντας μαζικές απώλειες υγείας δημιουργούν ιδιαίτερες προκλήσεις στα
συστήματα υγείας όσον αφορά την έγκαιρη και ορθή αντιμετώπισή τους.
Εμείς ως χώρα, ευτυχώς έως τώρα, δεν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο, αλλά
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι όπως οφείλουμε. Για τον λόγο αυτό,
το 1ο μέρος του φετινού μας Συμποσίου, το οποίο συνεχίζει την δυναμική του παρουσία σε
χαλεπούς καιρούς, είναι αφιερωμένο στην διαχείριση τέτοιων περιστατικών και ιδιαίτερα
στο ρόλο των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας σε αυτήν.
Το 2ο μέρος του Συμποσίου μας θα ασχοληθεί με θέματα τα οποία μας απασχολούν στην
καθημερινότητά μας και τα οποία χωρίς να είναι βαρύγδουπα σηκώνουν αρκετή συζήτηση
καθώς έχουν αρκετές άγνωστες πτυχές, παρότι τα γνωρίζουμε καλά (ή μήπως όχι…)

Κάθε τι στην ζωή μας μοιάζει σαν να πρέπει να λύσουμε ένα αίνιγμα για να μας αφήσει η
σφίγγα «τεράστια, μυστηριώδης, που μοιάζει με ένα σιωπηλό φύλακα στην είσοδο του
αγνώστου». Έχει ανθρώπινο πρόσωπο και σώμα λιονταριού και παραμένει αιώνιο σύμβολο
του ανεξιχνίαστου. Στην ελληνική μυθολογία η Σφίγγα έβαζε δύσκολα αινίγματα και σκότωνε
εκείνους που δεν έβρισκαν την απάντηση, μέχρι που ο βασιλιάς Οιδίπους έλυσε το αίνιγμά της
και τη νίκησε για πάντα.

Παραφράζοντας λοιπόν μια άλλη φράση του ανωτέρω φιλοσόφου η οποία λέει ότι
«O πλούτος μοιάζει με το θαλασσινό νερό: όσο πιο πολύ πίνει κανείς τόσο περισσότερο
διψάει», και θεωρώντας ότι ο μόνος πραγματικός πλούτος είναι η γνώση, σας καλώ για
μια ακόμη χρονιά να την γευτούμε και να θελήσουμε περισσότερη, προσπαθώντας μέσα
από την πάλη με την άγνοιά μας να κατακτήσουμε την τελειότητα.

Εμείς λοιπόν σαν ομάδα θα προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε, δεν θα λύσουμε το αίνιγμα
της σφίγγας, γιατί η σφίγγα, το τέρας της τρομοκρατίας, είναι αδυσώπητη αλλά τα πιθανά
αναπάντεχα και τραγικά αποτελέσματα μας αναγκάζουν να είμαστε προετοιμασμένοι να τα
αντιμετωπίσουμε. Και πάντα έχοντας πίστη στις ανθρωπιστικές αξίες.

Σας περιμένουμε όλους και στο φετινό ταξίδι.
Δρ. Σταύρος Π. Αλοΐζος

Σας περιμένουμε!
Σμχος (ΥΙ) Γ. Ανθόπουλος
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Θεραπεύοντας τη λοίμωξη
Θεραπεύοντας
λοίμωξη
από Clostridiumτηdifficile...
Clostridiumτηdifficile...
από
Θεραπεύοντας
λοίμωξη
από Clostridium difficile...

Το Συμπόσιο διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την επιστημονική υποστήριξη του ΠΜΣ
«Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος Oργανωτικής Επιτροπής
Σμχος (ΥΙ) Γεώργιος Ανθόπουλος

Αντιπρόεδρος Oργανωτικής Επιτροπής
Πλοίαρχος (ΥΙ) Βασίλειος Μπέκος ΠΝ

Μέλη
Σμχος (ΥΙ) Κεντεποζίδης, Ασμχος (ΥΝ) Αγγελική Καλαντζή
Επγος (ΥΙ) Νικόλαος Δεγερμετζόγλου, Αντχος (ΥΝ) Αικατερίνη Ρεβενιώτη
Επγος (ΥΙ) Δημήτριος Καραπάνος

ADV1/DIF/05.2017
ADV1/DIF/05.2017
ADV1/DIF/05.2017

Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
Γενικός Αρχίατρος (ΥΙ) Σταύρος Αλοΐζος

... απελευθερώνετε τους ασθενείς σας
...
απελευθερώνετε
ασθενείς σας
από
τον κίνδυνο τηςτους
υποτροπής
από
τον κίνδυνο τηςτους
υποτροπής
... απελευθερώνετε
ασθενείς σας
από τον κίνδυνο της υποτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
DIFICLIR 200ΤΩΝ
mg επικαλυμμένα
με λεπτόΤΟΥ
υμένιο
δισκία (SPC)
1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑΚΑΙ
ΤΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
2.
ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΘΕΣΗΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
DIFICLIR
200 mg επικαλυμμένα
λεπτόδισκίο
υμένιοπεριέχει
δισκία 200 mg
Κάθε
επικαλυμμένο
με λεπτό με
υμένιο
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
fidaxomicin.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Κάθε
επικαλυμμένο
με λεπτό υμένιο ΤΟΥ
δισκίοΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
περιέχει 200(SPC)
mg
Κατάλογος
εκδόχων
fidaxomicin.
Πυρήνας
δισκίων:
προζελατινο1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΤΟΥΜικροκρυσταλλική
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥκυτταρίνη,
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Κατάλογος
εκδόχων
ποιημένο
άμυλο
(αραβοσίτου),με υδροξυπροπυλική
DIFICLIR 200
mg επικαλυμμένα
λεπτό υμένιο δισκίακυτταρίνη,
Πυρήνας
δισκίων:
Μικροκρυσταλλική
κυτταρίνη, προζελατινοβουτυλιωμένο
υδροξυτολουόλιο,
καρβοξυμεθυλιωμένο
νατρι2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ
ποιημένο
άμυλο
(αραβοσίτου),
υδροξυπροπυλική
ούχο
στεατικό
Κάθε άμυλο,
επικαλυμμένο
μεμαγνήσιο
λεπτό υμένιο
δισκίο περιέχεικυτταρίνη,
200 mg
βουτυλιωμένο
υδροξυτολουόλιο,διοξείδιο
καρβοξυμεθυλιωμένο
νατριΕπικάλυψη:
του τιτανίου (E171),
fidaxomicin. Πολυβινυλαλκοόλη,
ούχο
άμυλο,
στεατικό μαγνήσιολεκιθίνη (σόγιας)
τάλκης,
πολυαιθυλενογλυκόλη,
Κατάλογος
εκδόχων
Επικάλυψη:
Πολυβινυλαλκοόλη,
του τιτανίου
(E171),
3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ διοξείδιο
Πυρήνας δισκίων:
Μικροκρυσταλλική
κυτταρίνη,
προζελατινοτάλκης,
(σόγιας)
Επικαλυμμένο
με λεπτό
υμένιο λεκιθίνη
δισκίο.
Δισκία
σχήματος
καψακίποιημένοπολυαιθυλενογλυκόλη,
άμυλο
(αραβοσίτου),
υδροξυπροπυλική
κυτταρίνη,
3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ
ου
των 14mm, χρώματος
λευκού έωςκαρβοξυμεθυλιωμένο
υπόλευκου, με τυπωμένο
το
βουτυλιωμένο
υδροξυτολουόλιο,
νατριΕπικαλυμμένο
με λεπτόμαγνήσιο
Δισκία
σχήματος καψακί«FDX»
στη μίαστεατικό
πλευρά
καιυμένιο
«200»δισκίο.
στην άλλη
πλευρά.
ούχο άμυλο,
ου
των 14mm,
χρώματος λευκού έως
υπόλευκου,
με τυπωμένο
το
4.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επικάλυψη:
Πολυβινυλαλκοόλη,
διοξείδιο
του τιτανίου
(E171),
«FDX»
στη
μία πλευρά
και «200»Το
στην
άλλη
πλευρά.
4.1
Θεραπευτικές
ενδείξεις:
DIFICLIR
ενδείκνυται σε ενήτάλκης,
πολυαιθυλενογλυκόλη,
λεκιθίνη
(σόγιας)
4.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ
λικες
για τη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
θεραπείαΜΟΡΦΗ
των λοιμώξεων του Clostridium difficile
3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
4.1
Θεραπευτικές
ενδείξεις:
Το
DIFICLIR
σε
ενή(CDI),
επίσης γνωστή
ως υμένιο
διάρροια
συσχετιζόμενη
με το C.καψακίdifficile
Επικαλυμμένο
με λεπτό
δισκίο.
Δισκίαενδείκνυται
σχήματος
λικες
τη θεραπεία
των
λοιμώξεων
τουναClostridium
difficile
(CDAD)
(βλέπε
παράγραφο
5.1).
Θα
λαμβάνονται
υπόου τωνγια
14mm,
χρώματος
λευκού
έωςπρέπει
υπόλευκου,
με τυπωμένο
το
(CDI),
επίσης
ωςκαι
διάρροια
συσχετιζόμενη
με τοαντιβακτηC. difficile
ψη
οι επίσημες
οδηγίες
για
την κατάλληλη
των
«FDX»
στη μίαγνωστή
πλευρά
«200»
στην
άλληχρήση
πλευρά.
(CDAD)
(βλέπε
παράγραφο
5.1).
Θα
πρέπει
να
λαμβάνονται
υπόριακών
παραγόντων.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ψη
επίσημες οδηγίες
για την
κατάλληλη
των αντιβακτη4.2
και τρόπος
χορήγησης
4.1 οιΔοσολογία
Θεραπευτικές
ενδείξεις:
Το DIFICLIRχρήση
ενδείκνυται
σε ενήριακών
Δοσολογία
λικες γιαπαραγόντων.
τηΕνήλικες
θεραπεία
λοιμώξεων
Clostridium difficile
και των
ηλικιωμένοι
(≥ 65του
ετών):
Δοσολογία
και τρόπος
χορήγησης
(CDI),
επίσης γνωστή
ως
το C. ημερηdifficile
Η4.2
συνιστώμενη
δόση
είναιδιάρροια
200
mg συσχετιζόμενη
(ένα δισκίο) δύομεφορές
Δοσολογία
Ενήλικες
ηλικιωμένοι
(≥
65 ετών):
(CDAD)
παράγραφο
5.1).
να λαμβάνονται υπόσίως
(μία(βλέπε
φορά
κάθεκαι
12 ώρες)
γιαΘα
10πρέπει
ημέρες.
Ηψησυνιστώμενη
δόση
είναι
mg
(ένα δισκίο)
δύοθεωρείται
φορές
ημερηοι επίσημες
οδηγίες
για200
την
κατάλληλη
χρήση
των
αντιβακτηΕιδικοί
πληθυσμοί
Νεφρική
δυσλειτουργία:
Δεν
απασίως
(μίαπαραγόντων.
κάθε 12 ώρες)
για 10 ημέρες.
ριακών
ραίτητη
ηφορά
προσαρμογή
της δόσης.
Λόγω των περιορισμένων
Ειδικοί
πληθυσμοί
δυσλειτουργία:
θεωρείταιπρέπει
απα4.2
Δοσολογία
καιΝεφρική
τρόπος
χορήγησης
κλινικών
δεδομένων
σε αυτόν
τον πληθυσμό,Δεν
το DIFICLIR
ραίτητη
η προσαρμογή
της δόσης.
των
περιορισμένων
Δοσολογία
Ενήλικεςμεκαιπροσοχή
ηλικιωμένοι
(≥Λόγω
65 ετών):
να
χρησιμοποιείται
σε ασθενείς
με σοβαρή
νεφρική
κλινικών
δεδομένων
αυτόν
τον (ένα
πληθυσμό,
το
πρέπει
Ηδυσλειτουργία
συνιστώμενη
δόση σε
είναι
200 mg
δύοDIFICLIR
φορές ημερη(βλέπε
παραγράφους
4.4δισκίο)
και 5.2).
Ηπατική
δυσλεινα χρησιμοποιείται
με σοβαρή
σίως
(μίαΔεν
φοράθεωρείται
κάθεμε12προσοχή
ώρες)
γιασε10ασθενείς
ημέρες.
τουργία:
απαραίτητη
η προσαρμογή
τηςνεφρική
δόσης.
δυσλειτουργία
(βλέπε
παραγράφους
4.4
και 5.2).
δυσλειΕιδικοί
πληθυσμοί
Λόγω
των
περιορισμένων
κλινικών
δεδομένων
σε αυτόν
τον
Νεφρική
δυσλειτουργία:
Δεν Ηπατική
θεωρείται
απατουργία:
θεωρείται απαραίτητη
προσαρμογή
της δόσης.
ραίτητη Δεν
η προσαρμογή
της δόσης. ηΛόγω
των περιορισμένων
Λόγω
τωνδεδομένων
περιορισμένων
κλινικών
δεδομένων
σε αυτόν
τον
κλινικών
σε αυτόν
τον πληθυσμό,
το DIFICLIR
πρέπει
να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική
δυσλειτουργία (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.2). Ηπατική δυσλειτουργία: Δεν θεωρείται απαραίτητη η προσαρμογή της δόσης.
Λόγω των περιορισμένων κλινικών δεδομένων σε αυτόν τον

πληθυσμό, το DIFICLIR πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε
ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε
πληθυσμό, το DIFICLIR
πρέπει
να χρησιμοποιείται
με Ηπροσοχή
σε
παραγράφους
4.4 και 5.2).
Παιδιατρικός
πληθυσμός:
ασφάλεια
ασθενείς
με μέτρια έως σοβαρή
ηπατική δυσλειτουργία
(βλέπε
και
η αποτελεσματικότητα
της fidaxomicin
σε παιδιά ηλικίας
παραγράφους
4.4 και
πληθυσμός:
Η ασφάλεια
κάτω
των 18 ετών
δεν5.2).
έχειΠαιδιατρικός
ακόμη εδραιωθεί.
Δεν υπάρχουν
δικαι η αποτελεσματικότητα
της fidaxomicin σε παιδιά ηλικίας
αθέσιμα
δεδομένα.
κάτω τωνχορήγησης
18τοετών
δεν
έχει ακόμη
εδραιωθεί.γιαΔεν
διΤρόπος
Το πρέπει
DIFICLIR
από
του στόμαπληθυσμό,
DIFICLIR
ναπροορίζεται
χρησιμοποιείται
μευπάρχουν
προσοχή
σε
αθέσιμα
δεδομένα.
τος
χρήση.
DIFICLIR
να ληφθεί
ή χωρίς τροφή.(βλέπε
ασθενείς
μεΤομέτρια
έωςμπορεί
σοβαρή
ηπατικήμεδυσλειτουργία
Τρόπος
χορήγησης
Το5.2).
DIFICLIR
προορίζεται
για απόουσία
στόμα4.3
Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία
στηπληθυσμός:
δραστική
ή σε
παραγράφους
4.4 και
Παιδιατρικός
Ητου
ασφάλεια
τος χρήση.
μπορεί
να fidaxomicin
ληφθεί μεαναλυτικά
ή χωρίς
τροφή.
κάποιο
απόΤοταDIFICLIR
έκδοχα που
αναγράφονται
στηνηλικίας
παράκαι
η αποτελεσματικότητα
της
σε παιδιά
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία
στηκαι
δραστική
ουσία κατά
ή δισε
γραφο
2. 4.4
Ειδικές
προφυλάξεις
κάτω
των
18 ετών
δενπροειδοποιήσεις
έχει ακόμη εδραιωθεί.
Δεν υπάρχουν
κάποιο
από
τα έκδοχα
που αναγράφονται
στην παράτη
χρήση
Έχουν
αναφερθεί
αντιδράσεις αναλυτικά
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BE Leiden,
Ολλανδία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ
05/12/2011
Κύπρος: Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες,
Υπουργείο Υγείας, CY-1475
ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ)
ΑΔΕΙΑΣ
EU/1/11/733/003-004
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:
22 Αυγούστου 2016
Λευκωσία, Φαξ:
+ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
357 22608649,
Ιστότοπος:
ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ05/12/2011
ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 22 Αυγούστου 2016
www.moh.gov.cy/phs
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΗΣγια
ΑΔΕΙΑΣ:
22 Αυγούστου
Λεπτομερείς
πληροφορίες
το παρόν
φαρμακευτικό
προϊόνB.V.,
είΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
Astellas
Pharma2016
Europe
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
22 Αυγούστου
2016
ναι
διαθέσιμες
στον
τόπο
του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού
Sylviusweg
62,
2333δικτυακό
BE Leiden,
Ολλανδία
Λεπτομερείς
πληροφορίες
για τοEU/1/11/733/003-004
παρόν φαρμακευτικό προϊόν είΦαρμάκων:
http://www.ema.europa.eu
ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ναι
διαθέσιμες
στον ΕΓΚΡΙΣΗΣ:
δικτυακό
τόποαπαιτείται
του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ
05/12/2011
Φαρμακευτικό
προϊόν
για το οποίο
ιατρική συνταγή.
Φαρμάκων:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑhttp://www.ema.europa.eu
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:
Νοσοκομειακή
τιμή: 1266,76
€ 22 Αυγούστου 2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
22 Αυγούστου
2016
ΦαρμακευτικόΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
προϊόν για τοΤΟΥ
οποίο
απαιτείται
ιατρική συνταγή.
Λεπτομερείς πληροφορίες
για€το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είΝοσοκομειακή
τιμή: 1266,76
ναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.
Νοσοκομειακή
1266,76
Περαιτέρω πληροφορίεςτιμή:
διατίθενται
από τον€ κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Αρμαγανίδης Απόστολος
Καθηγητής Πνευμονολογίας & Εντατικής
Θεραπείας ΕΚΠΑ

Μέλη

Αναστασάκης Αλέξανδρος
Παθολόγος - Εντατικολόγος,
Διευθυντής ΕΣΥ

Κουτσούκου Αντωνία
Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας &
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ

Αρχίατρος (ΥΙ) Σωτήριος Σούρλας
Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος,
Επιμελητής ΜΕΘ 401 ΓΣΝΑ

Πικουλής Α. Εμμανουήλ
Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή
ΕΚΠΑ

Σχης (ΥΝ) Αντωνία Μυστριώτη
Προϊσταμένη ΜΕΘ 401 ΓΣΝΑ

Πιταρίδης Μαρίνος
Χειρουργός - Εντατικολόγος,
Διευθυντής ΕΣΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΏΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΊΑ

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.
Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
stellas
Pharmaceuticals
A.E.B.E.
Τηλ: A210
8189900
Fax: 216 800
8998
Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 210 8189900 Fax: 216 800 8998
Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.
Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 210 8189900 Fax: 216 800 8998

ICB - Innovative Conventions Bureau
Τ. +30 210 4122250
W: www.icb.gr E: info@icb.gr
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2018
08.15:

Προσέλευση-Εγγραφές

09.00:

Χαιρετισμοί

09.15-09.30:

Εναρκτήρια ομιλία
«Το Χαμόγελο Του Παιδιού» & οι δράσεις του στον Τομέα της Υγείας
Ομιλητής: Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. «Το Χαμόγελο Του Παιδιού»

09.30-11.20:
ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΜΑΥ)
Προεδρείο: Πλοίαρχος (ΥΙ) Βασίλειος Μπέκος ΠΝ, Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος
09.30-10.00:

Συστήματα κατάταξης μαζικών απωλειών υγείας σε πόλεμο και σε
ειρήνη. Τι καινούργιο σχετικά με αυτά
Ομιλητής: Catena Fausto, Chief Department of Emergency and General Surgery
10.00-10.20:
Υποδοχή και διαχείριση από 3βάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα
Ομιλήτρια: Επσγος (ΥΝ) Αφροδίτη Δριβάκου, Νοσηλεύτρια ΜΕΘ - Υπσγος (ΥΝ) Μαρία
Χριστίνα Γιαννακοπούλου, Νοσηλεύτρια ΜΕΘ
10.20-10.40:

Σχέδια διακομιδών. Η αναγκαιότητα συντονιστικού οργάνου και
ελέγχου των ροών
Ομιλητής: Ευσταθίου Παναγιώτης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός
10.40-11.00:
Ο ρόλος της ΜΕΘ στη διαχείριση ΜΑΥ
Ομιλητής: Πλοίαρχος (ΥΙ) Βασίλειος Μπέκος ΠΝ, Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος
11.00-11.20:
Κρίσιμες καταστάσεις ασφάλειας και υγείας. Ο ρόλος του τμήματος
		
εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Ελληνικής
		Αστυνομίας
Ομιλητής: Παναγιωτόπουλος Χαράλαμπος, Aστυνόμος Α’, Πυροτεχνουργός
11.20-11.50:

Διάλειμμα - καφές
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11.50-13.30:
ΚΡΙΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Προεδρείο: Πιταρίδης Μαρίνος, Χειρουργός - Εντατικολόγος
11.50-12.10:
Το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ
		
και η δράση του
Ομιλητής: Πύρρος Δημήτριος, Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών ΕΚΑΒ
12.10-12.30:
Ειδικές εκπαιδεύσεις σε σχέση με την Ιατρική των Καταστροφών
Ομιλήτρια: Ζυγούρα Αναστασία, Αναισθησιολόγος

15.10-15.30:
Το υγειονομικό μπροστά στην πυρηνική απειλή σαν ατύχημα ή 		
		τρομοκρατικό χτύπημα
Ομιλήτρια: Σμχος (ΥΝ) Αθηνά Καρυδάκη, Προϊσταμένη Ορθοπεδικής Κλινικής
15.30-16.50:
Ο ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΘ
Προεδρείο: Αρχίατρος (ΥΙ) Σωτήριος Σούρλας, Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος
15.30-15.50:
Ενδοκαρδίτιδα στη ΜΕΘ
Ομιλητής: Πεφάνης Άγγελος, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος

12.30-12.50:
Ιατρική διαχείριση μαζικών συμβάντων: Κάνοντας πράξη τη 		
		
βιωματική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων 		
		
θεσμικών φορέων
Ομιλητής: Πικουλής Α. Εμμανουήλ, Καθηγητής Χειρουργικής

15.50-16.10:
Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του ασθενούς με καρδιακή
		
ανεπάρκεια στη ΜΕΘ
Ομιλητής: Δεμπονέρας Χρήστος, Καρδιολόγος-Εντατικολόγος

12.50-13.10:
Σχεδιασμός αντιμετώπισης συμβάντων κρίσεων υγείας-καταστροφών
Ομιλητής: Παπαευσταθίου Νικόλαος, Διοικητής Ε.Κ.ΕΠ.Υ.

16.10-16.30:
Καρδιακές αρρυθμίες στη ΜΕΘ
Ομιλητής: Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) Χρήστος Κάτσικας ΠΝ, Καρδιολόγος

13.10-13.30:
Υγειονομικές δομές και κρίσεις υγείας
Ομιλητής: Παπανικολάου Σπύρος, Γενικός Χειρουργός - Εντατικολόγος

16.30-16.50:
Υπερτασικές κρίσεις στη ΜΕΘ
Ομιλητής: Χλωροκώστας Παναγιώτης, Καρδιολόγος

13.30-14.00:

Διάλειμμα - ελαφρύ γεύμα

14.00-15.30:
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
Προεδρείο: Αλοΐζος Σταύρος, Παθολόγος - Εντατικολόγος

14.00-14.20:
Νέες μορφές τρομοκρατίας
Ομιλητής: Κλειτσίκας Νικόλαος, Υποδιευθυντής Ε.Υ.Π.
14.20-14.40:
Ο ρόλος του συστήματος υγείας σε τρομοκρατικές επιθέσεις.
		Σύγχρονες προκλήσεις
Ομιλητής: Επγος (ΥΙ) Νικόλαος Δεγερμετζόγλου, Αγγειοχειρουργός
14.40-15.10:
Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες στις νέες μορφές τρομοκρατικών
		επιθέσεων
Ομιλητής: Kluger Yoram, Director of the division of General Surgery
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Patient nutrition, evolved.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2018
09.30-11.30:
Ο ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΘ
Προεδρείο: Αρμαγανίδης Απόστολος, Καθηγητής Πνευμονολογίας & Εντατικής Θεραπείας
- Σμχος (ΥΙ) Γεώργιος Ανθόπουλος, Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος
09.30-09.50:
Ειδικές λοιμώξεις σε ογκολογικούς ασθενείς
Ομιλήτρια: Αργυράκη Αικατερίνη, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος
09.50-10.10:
Προβλήματα από τα νεώτερα σχήματα σε ογκολογικούς ασθενείς
Ομιλητής: Αθανασιάδης Ηλίας, Παθολόγος - Ογκολόγος
10.10-10.30:

Παγκυτταροπενία από ΧΜΘ σε ογκολογικούς ασθενείς.

		Αντιμετώπιση

Ομιλητής: Κάρμας Παναγιώτης, Αιματολόγος

Σειρά 3πλών ασκών
παρεντερικής διατροφής
που περιέχουν
λιπογαλάκτωμα
με βάση το ελαιόλαδο
Για πλήρεις συνταγογραφικές
πληροφορίες απευθυνθείτε
στον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας

10.30-10.50:
Η θεραπεία των λοιμώξεων που οφείλονται στον ευαίσθητο
		
στη μεθικιλλίνη σταφυλόκοκκο
Ομιλητής: Σαμάρκος Μιχαήλ, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος
10.50-11.10:
Ο ρόλος των παλαιών αντιβιοτικών στη θεραπεία
		
των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών
Ομιλητής: Καραΐσκος Ηλίας, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος
11.10-11.30:
Εισπνεόμενη κολιμυκίνη στον ασθενή της μονάδας.
		
Να χορηγήσουμε ή όχι;
Ομιλήτρια: Παραμυθιώτου Ελισσάβετ, Παθολόγος - Εντατικολόγος - Λοιμωξιολόγος
11.30-12.00:

Διάλειμμα - καφές

Olimel-ADV 04/05/2017
Ημερ. Έκδοσης: Μάιος 2017

12.00-13.00:
ΣΥΝΔΕΣΗ
Προεδρείο: Αναστασάκης Αλέξανδρος, Παθολόγος - Εντατικολόγος
ΒΑΧΤΕR (Hellas) Ε.Π.Ε.
Μαρίνου Αντύπα 47 & Ανάφης
141 21 Ν. Ηράκλειο, Αττική
Τηλ.: 210 28 80 000, Fax: 210 99 59 820
www.baxter.gr
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12.00-12.20:
Ηθικοδεοντολογικά διλλήματα στους ασθενείς
		
με νόσο τελικού σταδίου
Ομιλήτρια: Κουτσούκου Αντωνία, Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας - Πνευμονολογίας,
Υπεύθυνη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

Aquarius left
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AquariusTM System

with Regional Citrate Anticoagulation

12.20-12.40:
Ηθικά διλλήματα του νοσηλευτή που φροντίζει ασθενή
		
με νόσο τελικού σταδίου
Ομιλήτρια: Παπαγεωργίου Αικατερίνη, Νοσηλεύτρια
12.40-13.00:
Η προσέγγιση του οικογενειακού περιβάλλοντος ασθενούς με νόσο
		τελικού σταδίου
Ομιλήτρια: Μαξιμιάδη Αθηνά, Ψυχολόγος Υγείας
13.00-15.10:
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ
Προεδρείο: Μανδραγός Κωνσταντίνος, Παθολόγος - Εντατικολόγος - Λοιμωξιολόγος
13.00-13.20:
Ιστορική αναδρομή. Η εξέλιξη αντιμετώπισης του πολεμικού 		
		
τραύματος τον 20ο και 21ο αιώνα
Ομιλητής: Σμηναγός (ΤΕΦ) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Διασώστης Μάχης
13.20-13.50:

Διάλειμμα - ελαφρύ γεύμα

13.50-14.10:
Σύγχρονα όπλα και πολεμικό τραύμα
Ομιλητής: Γενικός Αρχίατρος Ζάγκας Ιωάννης, Ορθοπεδικός
14.10-14.40:
Πρωτογενής αντιμετώπιση στο πεδίο της μάχης.
		
Έχει ρόλο η χορήγηση υγρών και υπό ποιες παραμέτρους;
Ομιλητής: Olim Nelson, General Surgeon
14.40-15.10:
Κακώσεις από βαλλιστικά όπλα: Βασικές αρχές
Ομιλητής: Olim Nelson, General Surgeon

καινοτόμος σχεδιασμός
ασφάλεια για τον ασθενή

ARITI A.E.
ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Τατοΐου 52, 13677 Αχαρνές
Τηλ.: 210 8002650 - Fax: 210 6207503
www.ariti.gr - info@ariti.gr

15.10-15.30:

δίπλα
στον άνθρωπο

Ανασκόπηση - Αποφωνήσεις

Catena Fausto
Chief Department of Emergency and General Surgery,
Parma University Hospital, Italy. Editor in Chief of
the World Journal of Emergency Surgery and General
Secretary of the World Society of Emergency Surgery
Olim Nelson
General Surgeon, Emergency Medical Teams Regional
Advisor WHO -EMRO World Health Organization
International Committee of the Red Cross - ICRC, EULEX
Kosovo, European Union Rule of Law Mission
Yoram Kluger
Director of the division of General Surgery, Rambam
Health Care Campus, Clinical Associate Professor,
Ruth & Bruce Rappaport, Faculty of Medicine of the
Technion-Israel Institute of Technology, Chairman of
the Department of Surgery, Faculty of Medicine, Israel,
President of World Society of Emergency Surgery

Ομιλητές
Αθανασιάδης Ηλίας
Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής
Κλινικής “ΜΗΤΕΡΑ” Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας
Northwestern University, Η.Π.Α.
Αλοΐζος Σταύρος
M.D., PhD, Γενικός Αρχίατρος, ΠαθολόγοςΕντατικολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΜΕΘ ΝΙΜΤΣ
Αναστασάκης Αλέξανδρος
Παθολόγος - Εντατικολόγος, π. Διευθυντής ΜΕΘ
Ασκληπιείο Βούλας
Ανθόπουλος Γεώργιος
Σμχος (ΥΙ), Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Διευθυντής
ΜΕΘ 251 ΓΝΑ
Αργυράκη Αικατερίνη
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Παθολογική
Κλινική ΓΝΝΘΑ “Η Σωτηρία”
Αρμαγανίδης Απόστολος
Καθηγητής Πνευμονολογίας & Εντατικής Θεραπείας
ΕΚΠΑ
Γιαννακοπούλου Μαρία-Χριστίνα
Υπσγος (ΥΝ), Νοσηλεύτρια ΜΕΘ 251 ΓΝΑ, MSc(c)
Δεγερμετζόγλου Νικόλαος
Επγος(ΥΙ), Αγγειοχειρουργός, Επιμελητής
Αγγειοχειρουργικής Κλινικής 251 ΓΝΑ
Δεμπονέρας Χρήστος
Καρδιολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελητής ΜΕΘ ΓΟΝΚ
Άγιοι Ανάργυροι
Δριβάκου Αφροδίτη
Επγος(ΥΝ), Νοσηλεύτρια ΜΕΘ 251 ΓΝΑ
Ευσταθίου Παναγιώτης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας, Expert Advisor
EOC-NET, WHO
Ζάγκας Ιωάννης
Γενικός Αρχίατρος, Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής
ΝΙΜΤΣ
Ζυγούρα Αναστασία
Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ

Κάρμας Παναγιώτης
Γενικός Αρχίατρος, Διευθυντής Αιματολόγος, ΝΙΜΤΣ
Καρυδάκη Αθηνά
Σμχος(ΥΝ), Προϊσταμένη Ορθοπεδικής Κλινικής 251 ΓΝΑ
- Νοσηλεύτρια Υγειονομικού
Κάτσικας Χρήστος
Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ, Καρδιολόγος, Αναπληρωτής
Διευθυντής Α’ Καρδιολογικής Κλινικής ΝΝΑ
Κλειτσίκας Νικόλαος
Υποδιευθυντής Ε.Υ.Π.
Κουτσούκου Αντωνία
Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας - Πνευμονολογίας,
Υπεύθυνη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας,
Α’ Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
ΓΝΝΘΑ “Η Σωτηρία”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μανδραγός Κωνσταντίνος
Παθολόγος - Εντατικολόγος - Λοιμωξιολόγος,
Συντονιστής Διευθυντής ΜΕΘ Νοσοκομείου Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ»
Μαξιμιάδη Αθηνά
MSc, Ψυχολόγος Υγείας Γνωσιακή Συμπεριφοριστική
Ψυχοθεραπεία
Μπέκος Βασίλειος
Πλοίαρχος (ΥΙ), Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος,
Διευθυντής ΜΕΘ ΝΝΑ
Παναγιωτόπουλος Χαράλαμπος
Αστυνόμος Α’, Πυροτεχνουργός, Υπεύθυνος Γραφείου
Εκπαίδευσης του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών
Μηχανισμών
Παπαγεωργίου Αικατερίνη
Msc ΤΕ Νοσηλεύτρια, ΜΕΘ ΝΙΜΤΣ
Παπαευσταθίου Νικόλαος
Διοικητής Ε.Κ.ΕΠ.Υ., τ. Πρόεδρος ΕΚΑΒ
Παπανικολάου Σπύρος
Γενικός Χειρουργός - Εντατικολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
Γενικός Συντονιστής Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
Παραμυθιώτου Ελισσάβετ
Παθολόγος, Εντατικολόγος, Λοιμωξιολόγος Διευθύντρια
Ε.Σ.Υ., Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας,
ΠΓΝ Αττικόν
Πεφάνης Άγγελος
Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής
Παθολογικής Κλινικής ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
Πικουλής Α. Εμμανουήλ
MD, PhD, D.M.C.C., FACS, Καθηγητής Χειρουργικής
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Professor of Surgery (Adj), USUHS
Bethesda, MD, USA, Διευθυντής και Επιστημονικά
Υπεύθυνος του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση
Κρίσεων Υγείας»
Πιταρίδης Μαρίνος
Χειρουργός - Εντατικολόγος, τ. Διευθυντής ΜΕΘ, ΓΝΑ
“Ο Ευαγγελισμός”
Πύρρος Γ. Δημήτριος
Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών ΕΚΑΒ
Σαμάρκος Μιχαήλ
Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής
Παθολογίας - Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ηλιόπουλος Παναγιώτης
Σμηναγός (ΤΕΦ), Διασώστης Μάχης, 31 ΜΕΕΔ

Σούρλας Σωτήριος
Αρχίατρος (ΥΙ), Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος,
Επιμελητής ΜΕΘ 401 ΓΣΝΑ

Καραΐσκος Ηλίας
Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής ΣΤ΄ Παθολογική
Κλινική Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Χλωροκώστας Παναγιώτης
Καρδιολόγος, Επιμελητής Α’ ΜΕΘ ΝΙΜΤΣ

MYC/ADV2/02.2018

14

Προσκεκλημένοι Ομιλητές

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Mycamine 50 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση
Mycamine 100 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση
2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 50 mg μικαφουγκίνης (ως νατριούχου). Μετά την ανασύσταση κάθε ml περιέχει 10 mg μικαφουγκίνης (ως
νατριούχου). Κάθε φιαλίδιο περιέχει 100 mg μικαφουγκίνης (ως νατριούχου). Μετά την
ανασύσταση κάθε ml περιέχει 20 mg μικαφουγκίνης (ως νατριούχου). Κατάλογος εκδόχων: Μονοϋδρική λακτόζη, άνυδρο κιτρικό οξύ (για ρύθμιση του pH), υδροξείδιο του
νατρίου (για ρύθμιση του pH).
3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις για διάλυμα προς έγχυση. Λευκή συμπυκνωμένη κόνις.
4.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το Mycamine ενδείκνυται για: Ενήλικες, έφηβοι ≥ 16
ετών και ηλικιωμένοι: Θεραπεία της διηθητικής καντιντίασης. Θεραπεία της οισοφαγικής καντιντίασης σε ασθενείς στους οποίους η ενδοφλέβια θεραπεία είναι κατάλληλη.
Προφύλαξη έναντι λοίμωξης από Candida σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αλλογενή
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ή σε ασθενείς που αναμένεται να
παρουσιάσουν ουδετεροπενία (απόλυτος αριθμός oυδετερόφιλων < 500 κύτταρα/µl), επί
10 ή περισσότερες ημέρες. Παιδιά (συμπεριλαμβανομένων των νεογνών) και έφηβοι < 16
ετών: Θεραπεία της διηθητικής καντιντίασης. Προφύλαξη έναντι λοίμωξης από Candida
σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών
κυττάρων ή σε ασθενείς που αναμένεται να παρουσιάσουν ουδετεροπενία (απόλυτος
αριθμός oυδετερόφιλων < 500 κύτταρα/µl), επί 10 ή περισσότερες ημέρες. Για τη λήψη
απόφασης για τη χρήση του Mycamine θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο πιθανός κίνδυνος για την ανάπτυξη ηπατικών όγκων (βλ. παράγραφο 4.4). Επομένως το Mycamine πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν η χρήση άλλων αντιμυκητιασικών δεν είναι κατάλληλη.
4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, σε άλλες εχινοκανδίνες ή σε
κάποιο από τα έκδοχα μονοϋδρική λακτόζη, άνυδρο κιτρικό οξύ (για ρύθμιση του pΗ),
υδροξείδιο του νατρίου (για ρύθμιση του pΗ).
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση. Ηπατικές επιδράσεις: Παρατηρήθηκε ανάπτυξη εστιών τροποποιημένων ηπατοκυττάρων (foci of
altered hepatocytes, FAH) και ηπατοκυτταρικών όγκων, μετά από περίοδο θεραπείας 3 μηνών ή περισσότερο, σε επίμυες. Ο υποθετικός ουδός της ανάπτυξης
όγκων στους επίμυες βρίσκεται στο εύρος της κλινικής έκθεσης. Η σχέση αυτού
του ευρήματος στους επίμυες για τη θεραπευτική χρήση σε ασθενείς δε μπορεί να
αποκλειστεί. Η ηπατική λειτουργία πρέπει να παρακολουθείται στενά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με μικαφουγκίνη. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου προσαρμοστικής αναγέννησης και τον πιθανό σχηματισμό πιθανών ηπατικών όγκων,
συνιστάται η πρόωρη διακοπή σε περίπτωση που εμφανισθεί σημαντική και εμμένουσα αύξηση των ALT/AST. Η θεραπεία με μικαφουγκίνη θα πρέπει να διεξάγεται
βάσει προσεκτικής αξιολόγησης του λόγου κινδύνου/οφέλους, ειδικά σε ασθενείς
με σημαντική βλάβη της ηπατικής λειτουργίας ή χρόνιες παθήσεις του ήπατος,
που αντιπροσωπεύουν προνεοπλασματικές καταστάσεις, όπως η προχωρημένη
ηπατική ίνωση, η κίρρωση, η ιογενής ηπατίτιδα, η ηπατική νόσος των νεογνών ή
συγγενείς ενζυμικές ανωμαλίες, ή σε ασθενείς που λαμβάνουν συγχορηγούμενη
θεραπεία με ηπατοτοξικές ή/και γονοτοξικές ιδιότητες. Η θεραπεία με μικαφουγκίνη
συσχετίστηκε με σημαντική βλάβη της ηπατικής λειτουργίας (αυξημένα ALT, AST ή ολική
χολερυθρίνη > 3 φορές των ανώτερων φυσιολογικών ορίων), τόσο σε υγιείς εθελοντές
όσο και σε ασθενείς. Σε ορισμένους ασθενείς έχει αναφερθεί πιο σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, ηπατίτιδα ή ηπατική ανεπάρκεια συμπεριλαμβανομένων και θανατηφόρων
περιπτώσεων. Παιδιατρικοί ασθενείς < 1 έτους μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς στην
ηπατική βλάβη (βλ. παράγραφο 4.8). Αναφυλακτικές αντιδράσεις Κατά τη διάρκεια της
χορήγησης μικαφουγκίνης, ενδέχεται να εμφανιστούν αναφυλακτικές/ αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις συμπεριλαμβανομένης και της καταπληξίας. Εάν εμφανιστούν τέτοιου
είδους αντιδράσεις, θα πρέπει να διακόπτεται η έγχυση μικαφουγκίνης και να χορηγείται η
κατάλληλη θεραπεία. Δερματικές αντιδράσεις Έχουν αναφερθεί αποφολιδωτικές δερματικές αντιδράσεις, όπως σύνδρομο Stevens Johnson και τοξική επιδερμική νεκρόλυση.
Εάν οι ασθενείς αναπτύξουν εξάνθημα, πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να διακόπτεται η μικαφουγκίνη εάν οι βλάβες επεκταθούν. Αιμόλυση Έχουν αναφερθεί σπάνιες
περιπτώσεις αιμόλυσης, συμπεριλαμβανομένης και της οξείας ενδοαγγειακής αιμόλυσης
ή της αιμολυτικής αναιμίας, σε ασθενείς που έλαβαν μικαφουγκίνη. Οι ασθενείς που
εκδηλώνουν κλινικές ή εργαστηριακές ενδείξεις αιμόλυσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με μικαφουγκίνη, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για ενδείξεις επιδείνωσης
των καταστάσεων αυτών και να αξιολογούνται για τον κίνδυνο/ όφελος της συνέχισης
της θεραπείας με μικαφουγκίνη. Επιδράσεις στους νεφρούς Η μικαφουγκίνη μπορεί να
προκαλέσει βλάβες στα νεφρά, νεφρική ανεπάρκεια, και μη φυσιολογικές λειτουργικές
δοκιμασίες των νεφρών. Οι ασθενείς θα πρέπει να επιτηρούνται στενά για επιδείνωση
της νεφρικής λειτουργίας. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα Η συγχορήγηση μικαφουγκίνης και δεοξυχολικής αμφοτερικίνης Β πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο
όταν τα οφέλη σαφώς αντισταθμίζουν τους κινδύνους, με στενή παρακολούθηση της
τοξικότητας της δεοξυχολικής αμφοτερικίνης Β (βλ. παράγραφο 4.5). Ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν σιρόλιμους, νιφεδιπίνη ή ιτρακοναζόλη σε συνδυασμό με Mycamine θα
πρέπει να παρακολουθούνται για τοξικότητα από σιρόλιμους, νιφεδιπίνη ή ιτρακοναζόλη
και θα πρέπει να μειωθεί η δοσολογία σιρόλιμους, νιφεδιπίνης ή ιτρακοναζόλης, εφόσον
είναι απαραίτητο (βλ. παράγραφο 4.5) Παιδιατρικός πληθυσμός Η επίπτωση ορισμένων
ανεπιθύμητων αντιδράσεων ήταν υψηλότερη σε παιδιατρικούς ασθενείς συγκριτικά με
ενήλικες ασθενείς (βλ. παράγραφο 4.8).
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Η μικαφουγκίνη εμφανίζει χαμηλή πιθανότητα αλληλεπιδράσεων με φάρμακα,

τα οποία μεταβολίζονται μέσω οδών που επάγονται από το CYP3A. Έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπίδρασης σε υγιείς ανθρώπους προκειμένου να αξιολογηθεί
το ενδεχόμενο αλληλεπίδρασης μεταξύ μικαφουγκίνης και μυκοφαινολάτης μοφετίλ,
κυκλοσπορίνης, τακρόλιμους, πρεδνιζολόνης, σιρόλιμους, νιφεδιπίνης, φλουκοναζόλης,
ριτοναβίρης, ριφαμπικίνης, ιτρακοναζόλης, βορικοναζόλης και αμφοτερικίνης B. Σε αυτές τις μελέτες, δεν παρατηρήθηκε μεταβολή στη φαρμακοκινητική της μικαφουγκίνης.
Δεν είναι απαραίτητες οι προσαρμογές της δόσης μικαφουγκίνης όταν αυτά τα φάρμακα
συγχορηγούνται ταυτόχρονα. Η έκθεση (εμβαδόν κάτω από την καμπύλη -AUC) της
ιτρακοναζόλης, του σιρόλιμους και της νιφεδιπίνης αυξήθηκε ελαφρά στην παρουσία
μικαφουγκίνης (22%, 21% και 18%, αντίστοιχα). Η συγχορήγηση της μικαφουγκίνης και
της δεοξυχολικής αμφοτερικίνης Β έχει σχετισθεί με μια αύξηση 30% της έκθεσης στη
δεοξυχολική αμφοτερικίνη Β. Καθώς αυτή μπορεί να είναι κλινικής σημασίας, η συγχορήγηση αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν τα οφέλη σαφώς αντισταθμίζουν τους
κινδύνους, με στενή παρακολούθηση της τοξικότητας της δεοξυχολικής αμφοτερικίνης
Β (βλ. παράγραφο 4.4). Οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν σιρόλιμους, νιφεδιπίνη ή ιτρακοναζόλη σε συνδυασμό με Mycamine θα πρέπει να παρακολουθούνται για τοξικότητα
από σιρόλιμους, νιφεδιπίνη ή ιτρακοναζόλη και θα πρέπει να μειωθεί η δόση σιρόλιμους,
νιφεδιπίνης ή ιτρακοναζόλης, εφόσον είναι απαραίτητο (βλ. παράγραφο 4.4).
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Περίληψη του προφίλ ασφαλείας Το προφίλ ασφαλείας της
μικαφουγκίνης βασίζεται σε 3028 ασθενείς που έλαβαν μικαφουγκίνη σε κλινικές μελέτες: 2002 ασθενείς με λοιμώξεις από Candida (συμπεριλαμβανομένης της καντινταιμίας,
της διηθητικής καντιντίασης και της οισοφαγικής καντιντίασης), 375 με διηθητική ασπεργίλλωση (πρωτοπαθείς ανθεκτικές στη θεραπεία λοιμώξεις) και 651 για προφύλαξη από
συστηματικές μυκητιασικές λοιμώξεις. Οι ασθενείς που έλαβαν μικαφουγκίνη σε κλινικές
μελέτες αντιπροσωπεύουν έναν πληθυσμό ασθενών που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση νοσηρότητας, η οποία απαιτεί συγχορήγηση πολλών φαρμακευτικών προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένης και της αντινεοπλασματικής χημειοθεραπείας, ισχυρών ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων και αντιβιοτικών ευρέως φάσματος. Αυτοί οι ασθενείς παρουσίαζαν ένα μεγάλο εύρος σύνθετων υποκείμενων καταστάσεων, όπως αιματολογικές
κακοήθειες και λοίμωξη από HIV ή υπεβλήθησαν σε μεταμόσχευση και/ή εισήχθησαν στη
μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι ασθενείς οι οποίοι έλαβαν προφυλακτικά μικαφουγκίνη
ήταν εκείνοι που υπεβλήθησαν σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων
(HSCT), οι οποίοι διέτρεχαν υψηλό κίνδυνο μυκητιασικών λοιμώξεων. Συνολικά, το 32,2%
των ασθενών εμφάνισε ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις ήταν ναυτία (2,8%), αυξημένη αλκαλική φωσφατάση αίματος (2,7%),
φλεβίτιδα (2,5%, κυρίως σε ασθενείς που έπασχαν από λοίμωξη από τον ιό HIV, με περιφερικές γραμμές), έμετος (2,5%), και αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (2,3%).
Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές διαφορές όταν αναλύθηκαν τα δεδομένα ασφάλειας με βάση το φύλο ή τη φυλή. Παρακάτω παρατίθενται οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις,
με βάση την κατηγορία οργάνου συστήματος και τον προτιμώμενο όρο κατά MedDRA.
Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται
κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας (Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών ορίζεται
ως εξής: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως
<1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000), μη γνωστές (η
συχνότητα εμφάνισης δε μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)).
Κατηγορία/Οργανικό Σύστημα κατά MedDRA Διαταραχές του αιμοποιητικού και του
λεμφικού συστήματος - Συχνές: λευκοπενία, ουδετεροπενία, αναιμία - Όχι συχνές: πανκυτταροπενία, θρομβοπενία, ηωσινοφιλία, υποαλβουμιναιμία - Σπάνιες: αιμολυτική αναιμία, αιμόλυση (βλ. παράγραφο 4.4) - Μη γνωστές: διάχυτη ενδαγγειακή πήξη. Διαταραχές
του ανοσοποιητικού συστήματος - Όχι συχνές: αναφυλακτική/αναφυλακτοειδής αντίδραση (βλ. παράγραφο 4.4), υπερευαισθησία. Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος
- Όχι συχνές: υπερεφίδρωση. Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης - Συχνές:
υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία, υπασβεστιαιμία - Όχι συχνές: υπονατριαιμία, υπερκαλιαιμία, υποφωσφαταιμία, ανορεξία. Ψυχιατρικές διαταραχές - Όχι συχνές: αϋπνία, άγχος,
σύγχυση. Διαταραχές του νευρικού συστήματος - Συχνές: κεφαλαλγία - Όχι συχνές:
υπνηλία, τρόμος, ζάλη, δυσγευσία. Καρδιακές διαταραχές - Όχι συχνές: ταχυκαρδία,
αίσθημα παλμών, βραδυκαρδία. Αγγειακές διαταραχές - Συχνές: φλεβίτιδα - Όχι συχνές:
υπόταση, υπέρταση, έξαψη - Μη γνωστές: καταπληξία. Διαταραχές του αναπνευστικού
συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου - Όχι συχνές: δύσπνοια. Διαταραχές
του γαστρεντερικού - Συχνές: ναυτία, έμετος, διάρροια, κοιλιακό άλγος - Όχι συχνές: δυσπεψία, δυσκοιλιότητα. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων - Συχνές: αυξημένη
αλκαλική φωσφατάση αίματος, αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση, αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης, αυξημένη χολερυθρίνη αίματος (συμπεριλαμβανομένης
και της υπερχολερυθριναιμίας), μη φυσιολογικές δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας - Όχι
συχνές: ηπατική ανεπάρκεια (βλ. παράγραφο 4.4), αυξημένη γ- γλουταμυλοτρανσφεράση, ίκτερος, χολόσταση, ηπατομεγαλία, ηπατίτιδα - Μη γνωστές: ηπατοκυτταρική βλάβη
συμπεριλαμβανομένων και θανατηφόρων περιπτώσεων (βλ. παράγραφο 4.4). Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού - Συχνές: εξάνθημα - Όχι συχνές: κνίδωση,
κνησμός, ερύθημα - Μη γνωστές: τοξικό εξάνθημα δέρματος, πολύμορφο ερύθημα,
σύνδρομο Stevens Johnson, τοξική επιδερμική νεκρόλυση (βλ. παράγραφο 4.4). Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών - Όχι συχνές: αυξημένη κρεατινίνη αίματος,
αυξημένη ουρία αίματος, νεφρική ανεπάρκεια επιδεινωθείσα - Μη γνωστές: νεφρική
δυσλειτουργία (βλ. παράγραφο 4.4), οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού χορήγησης - Συχνές: πυρεξία, ρίγη - Όχι συχνές: θρόμβωση της
θέσης ένεσης, φλεγμονή της θέσης έγχυσης, άλγος της θέσης ένεσης, περιφερικό οίδημα. Παρακλινικές εξετάσεις - Όχι συχνές: αυξημένη γαλακτική αφυδρογονάση αίματος.
Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών Πιθανά συμπτώματα τύπου αλλεργίας.
Έχουν αναφερθεί σε κλινικές μελέτες συμπτώματα όπως εξάνθημα και ρίγη. Η πλειονότητα ήταν ήπιας έως μέτριας έντασης και δεν περιόριζαν τη θεραπεία. Δεν αναφέρθηκαν

συχνά σοβαρές αντιδράσεις (π.χ. αναφυλακτοειδής αντίδραση 0,2%, 6/3028) κατά τη
διάρκεια της θεραπείας με μικαφουγκίνη και μόνο σε ασθενείς με σοβαρές υποκείμενες καταστάσεις (π.χ. AIDS προχωρημένου σταδίου, κακοήθειες) οι οποίες απαιτούν
συγχορήγηση πολλών φαρμάκων. Ηπατικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Η συνολική
επίπτωση ηπατικών ανεπιθύμητων αντιδράσεων σε ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε
μικαφουγκίνη σε κλινικές μελέτες ήταν 8,6% (260/3028). Η πλειονότητα των ηπατικών
ανεπιθύμητων αντιδράσεων ήταν ήπιας και μέτριας βαρύτητας. Οι πιο συχνές αντιδράσεις
ήταν αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης (2,7%), της AST (2,3%), της ALT (2,0%), της
χολερυθρίνης αίματος (1,6%) και μη φυσιολογική δοκιμασία ηπατικής λειτουργίας (1,5%).
Λίγοι ασθενείς (1,1%, 0.4% σοβαρά) διέκοψαν τη θεραπεία λόγω κάποιου ηπατικού συμβάματος. Εμφανίστηκαν όχι συχνά περιπτώσεις σοβαρής ηπατικής δυσλειτουργίας (βλ.
παράγραφο 4.4). Αντιδράσεις της θέσης ένεσης Καμία από τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις
της θέσης ένεσης δεν περιόριζε τη θεραπεία.
Παιδιατρικός πληθυσμός Η επίπτωση ορισμένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων (παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα) ήταν συχνότερη σε παιδιατρικούς ασθενείς σε σύγκριση με
τους ενήλικες ασθενείς. Επιπλέον, οι παιδιατρικοί ασθενείς < 1 έτους εμφάνισαν αυξήσεις
των ALT, AST και AP περίπου δυο φορές μεγαλύτερες από ότι οι παιδιατρικοί πληθυσμοί
μεγαλύτερης ηλικίας (βλ. παράγραφο 4.4). Ο πιθανότερος λόγος για αυτές τις διαφορές
ήταν οι διαφορετικές υποκείμενες καταστάσεις σε σύγκριση με τους ενήλικες ή τους
μεγαλύτερους σε ηλικία παιδιατρικούς ασθενείς που συμμετείχαν στις κλινικές μελέτες.
Κατά την εισαγωγή των ασθενών στη μελέτη, το ποσοστό των παιδιατρικών ασθενών με
ουδετεροπενία ήταν κατά πολύ υψηλότερο σε σχέση με αυτό των ενηλίκων (40.2% και
7,3%, για τα παιδιά και τους ενήλικες, αντίστοιχα), όπως άλλωστε και το ποσοστό του
αλλογενούς HSCT (29.4% και 13,4%, αντίστοιχα) και της αιματολογικής κακοήθειας
(29,1% και 8,7%, αντίστοιχα).
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος συχνές θρομβοπενία.
Καρδιακές διαταραχές συχνές ταχυκαρδία. Αγγειακές διαταραχές συχνές Υπέρταση,
υπόταση. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων συχνές υπερχολερυθριναιμία,
ηπατομεγαλία. Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών συχνές οξεία νεφρική
ανεπάρκεια, αυξημένη ουρία αίματος.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας
κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από
τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω:
Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337 Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649 Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
7.ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Astellas Pharma Europe B.V. Sylviusweg
62, 2333 BE Leiden, Ολλανδία.
8.ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/08/448/001, EU/1/08/448/002.
9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:
25 Απριλίου 2008 / 20 Δεκεμβρίου 2012.
10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 29 Ιουνίου 2016
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα
στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu/
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.
Ποσοστό επιχορήγησης από ασφαλιστικούς φορείς: 100%
Νοσοκ. τιμή: Mycamine 50 mg, 144,85 €, Mycamine 100 mg, 279,04 €

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας
κατόπιν αιτήσεως.
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1. Ημέρες ασθενών υπολογισμένες από τα Kg που έχουν πωληθεί (Πηγή: IMS Midas kg sales - MAT 12 months
sales 12/16)/Μέση ημερήσια δόση για 14 ημέρες συνιστώμενης θεραπείας (Πηγή: ΠΧΠ προϊόντος)
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2. Ημέρες ασθενών υπολογισμένες από τα Kg που έχουν πωληθεί (Πηγή: IMS Midas kg sales - 12/02 έως 12/16)/
για 14 ημέρες
θεραπείας
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2. Ημέρες ασθενών υπολογισμένες από τα Kg που έχουν πωληθεί (Πηγή: IMS Midas kg sales - 12/02 έως 12/16)/
Μέση ημερήσια δόση για 14 ημέρες συνιστώμενης θεραπείας (Πηγή: ΠΧΠ προϊόντος)
Η συντομευμένη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος δημοσιεύεται σε επόμενη σελίδα του παρόντος.
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