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pRezIdent KonfeRencIe
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.

telefón: 02/68 67 23 54
e-mail: katedrapediatrie@gmail.com

pRíhovoR

KooRdInÁtoRI vedecKÉho pRoGRAMU:
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim.prof.

prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.
doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., FCCP, MPH

MUDr. Ivo Topoľský, MPH

Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia,

dovoľte mi, aby som vás pozdravila pri príležitosti ďalšieho, tentokrát XXVI., ale veľmi 
významného jubilejného Getlíkovho dňa. Tento rok sa totiž spája s výročím nedožitých 
100. narodenín nášho učiteľa, nestora slovenskej pediatrie a zakladateľa ďalšieho vzdelávania 
v pediatrii prof. MUDr. Andreja Getlíka, CSc. .

Jeho charizma a všetky myšlienky, ktoré nám odovzdával, zostávajú stále vo mne, ale 
myslím, že aj vo všetkých jeho žiakoch. Neviem zabudnúť na jeho milý úsmev, ľudský prístup, 
ktorý sa viac na druhej strane spájal aj s prísnosťou a dôslednosťou, najmä pri vyžadovaní 
odbornosti a ľudského prístupu k našim malým pacientom. Nekričal na nás, ale ak sme urobili 
chybu, zvykol povedať: „sklamali ste ma“ a to bolo horšie ako keby kričal.

Všetci dobre viete, že naše podujatie je orientované na ďalšie, v tomto prípade kontinuálne 
vzdelávanie, pretože práve prof. Getlík bol nositeľom celoživotného vzdelávania. 

Veľká časť programu je venovaná jeho láske – imunológii a alergiológii, ale i genetike, 
skríningom, dojčeniu, vitamínu D i problémom dnešnej doby (autoimunita, drogové závislosti, 
intoxikácie, nevyliečiteľne choré deti), či problematike detskej oftalmológie a gynekológie.

Opäť sa na našom podujatí zúčastnia aj zdravotné sestry s veľmi aktuálnou témou – vplyv 
dojčenia na obezitu, čo je v súčasnosti celosvetový problém.

Ako každý rok i teraz platí, že všetky prednášky, ktoré autori poslali včas aj v publikačnej 
forme, budú uverejnené v Suplemente Pediatrie, ktorý dostanete pri registrácii.

Najvýznamnejšou udalosťou jubilejného Getlíkovho dňa je, že záštitu nad naším 
podujatím prijal pán prezident Slovenskej republiky Ing. Andrej Kiska. Veľmi si to 
vážime, a či nás príde pozdraviť osobne, zatiaľ ostáva tajomstvom. Nie je vylúčené, že ak 
pomôžu sponzori, tak sa dočkáte aj krstu ďalšej odbornej publikácie autorov Šašinka, Furková: 
Dedičné choroby obličiek.

Hovorí sa, že všetko je v rukách božích, ale keby nám všetky prosby a túžby vyšli – účasť 
pána prezidenta, krst našej novej knihy, k tomu pekné počasie, vaša bohatá účasť – tak verím, 
že vaše očakávania naplníme aj kvalitným odborným programom, množstvom nových 
poznatkov, získaním dobrých kontaktov a odnesením si príjemných zážitkov z Bratislavy.

Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa na Vás. 

doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
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7:30 – 8:30 ReGIStRÁcIA

8:30 – 9:00 SLÁvnoStnÉ otvoRenIe KonfeRencIe

9:00 – 12:15 odBoRný pRoGRAM I. – dĺžka prednášky max. 15 min.

predsedníctvo: 
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. 
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. mim.prof.
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

1. Hrstková H., Kepák T. (Brno):
 Slunce – vitamín d v prevenci nádorů.

2. Podracká Ľ. (Bratislava):
 Lupusová nefritída.

3. Pohanka V. (Poprad-Bratislava):
 Gastroefzofágový reflux – je niečo nové?

4. Šagát T., Riedel R., Budáčová J., Plačková S., Pevaľová Ľ.,
 Nedomová B. (Bratislava):
 Intoxikácie v detskom veku.

5. Jeseňák M., Bánovčin P., Urbančíková T. (Martin, Košice):
 Alergické reakcie na vakcíny – súčasný pohľad.

6. Ďurovčíková D. (Bratislava):
 záchyt a diagnostika genetických syndrómov u detí od Getlíkovskej 

éry až po súčasnosť.

7. Kuchta M. (Košice):
 toto by sa na detskom oddelení stávať nemalo.

pRoGRAM
Štvrtok 10. marec 2016
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8. Králinský K., Maďarová L., Bottková E., Dluholucký S., Klement C., 
Avdičová M., Feiková S.:

 Surveillance invazívnych pneumokokových ochorení na Slovensku 
v rokoch 2011-2015 s fokusom na detskú populáciu.

9. Michálek J. (Ľubochňa):
 hypoglykémie ako limitujúci faktor výslednej liečby inzulínom.

10. Brezina M. (Bratislava):
 eozinofil – poznáme ho dobre?

Prednáška podporená zo vzdelávacieho grantu firmy Krewel Meuselbach 
Takáč B.: Liečba akútnej bronchitídy u detí.

Prednáška podporená zo vzdelávacieho grantu firmy Medindex
Tenora J.: Racionální terapie kašla.

12:00 – 12:15 dISKUSIA

12:15 – 12:45 pReStÁvKA

12:45 – 15:00 odBoRný pRoGRAM II. – dĺžka prednášky max. 15 min.

predsedníctvo: 
doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., FCCP, MPH
MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD. et PhD., MBA

11. Hrubiško M. (Bratislava):
 Miesto biologicky aktívnych polysacharidov v imunomodulačnej 

liečbe.

12. Holečková K. (Bratislava):
 diferenciálna diagnostika exantémov z pohľadu infektológie.

13. Kovaľ J., Reváková I., Krestiánová K., Stošeková M. (Prešov): 
 chorobnosť detí ako dôsledok nedojčenia – hľadanie súvislostí 

s predčasným odstavovaním.
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14. Birková K., Klementová P., Pohanka V., Furková K. (Bratislava): 
 histamín – strašiak dnešnej doby.

15. Matulníková Ľ., Šagátová A. (Bratislava):
 Je dojčenie protektívny faktor obezity?

16. Kotek M. (Chorvátsky Grob):
 Imunologické aspekty MMR vakcín. 

Prednáška podporená zo vzdelávacieho grantu firmy MSD
Jeseňák M., Bánovčin P. (Martin): nové možnosti prevencie hpv 
– 9-valentná hpv vakcína. 

Prednáška podporená zo vzdelávacieho grantu firmy GlaxoSmithKline
Rupčíková P., Kulková N.: potvrdili sa obavy a očakávania z príchodu 
kombinovaných vakcín?

14:45 – 15:00 dISKUSIA

15:00 – 15:30 pReStÁvKA

15:30 – 18:00 odBoRný pRoGRAM III. – dĺžka prednášky max. 15 min.

predsedníctvo: 
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
prim. MUDr. Ján Šuba 

Prednáška podporená zo vzdelávacieho grantu firmy IBSA
Velická Z.: Možnosti využitia kyseliny hyalurónovej v liečbe rán 
a hydratácii pokožky.

17. Gerinec A. (Bratislava):
 Skríningy v detskej oftalmológii.

18. Šuba J. (Bratislava):
 farmakoterapia afektívnych porúch v detskom a adolescentnom 

veku.
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19. Nižňanská Z., Sysák R., Kosibová Z. (Bratislava):
 Kedy odoslať dieťa na gynekologické vyšetrenie.

Prednáška podporená zo vzdelávacieho grantu firmy Reckitt Benckiser
Slíva J.: tlumení horečky v dětském věku v rámci samoléčby.

20. Jasenková M., Kysel O. (Plamienok n.o.):
 14-ročné skúsenosti s liečbou a sprevádzaním nevyliečiteľne 

chorých detí.

21. Kresánek J., Plačková S., Cagáňová B. (Bratislava):
 vývoj drogových závislostí v súčasnosti.

22. Vasil M., Mažeriková Z., Vasovčák P., Barnová M.:
 neuronálna ceroid lipofuscinóza cLn7 – kazuistiky.

17:30 – 18:00 dISKUSIA

zÁveR KonfeRencIe

prof. MUdr. peter Šimko, cSc.  prof. MUdr. Anna Remková, drSc.
 rektor SZU    dekanka LF SZU 

MUdr. Miroslav Bdžoch, phd., Mph. doc. MUdr. Milan Kuchta, cSc., mim.prof.
       riaditeľ UN Bratislava          predseda SPS

doc. MUdr. Katarína furková, cSc., mim.prof.
prezident konferencie
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dÁtUM A MIeSto KonAnIA

UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava,
10. marec 2016, Kongresová sála 8:30 – 18:00 hod.

ReGIStRÁcIA

7:30 - 8:30 hod.

ReGIStRAČný popLAtoK

Registračný poplatok zahrňuje vstup na odborné prednášky, suplementum 
kompletného znenia prednášok. Kongresové materiály (taška, suplementum) 
garantujeme len zaregistrovaným účastníkom, po dodržaní stanovených termínov. 

Lekár ......................................................................... 15 €
Sestra ......................................................................... 10 €
Prví autori prednášok sú oslobodení od platby registračného poplatku.
Sestry sa musia prihlásiť elektronicky na portáli SkSapA.

potvRdenIe o ÚČAStI

Podujatie je zaradené do kreditného systému.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

pasívna účasť:
10. 03. 2016 .................................................................   8 kreditov

Aktívna účasť:
domáci autori ............................................................. 10 kreditov
domáci spoluautori .....................................................   5 kreditov
zahraniční autori ......................................................... 15 kreditov
zahraniční spoluautori ................................................ 10 kreditov
Aktívni účastníci dostávajú kredity za aktívnu aj pasívnu účasť.

dopRAvA

Z hlavnej železničnej stanice: BUS č. 93 s prestupom na zastávke TESCO 
Petržalka na BUS č. 59, 99. Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: BUS č. 88 
s prestupom na zastávke Ekonomická univerzita na BUS č. 98.

pARKovAnIe

V areáli Nemocnice sv. Cyrila a Metoda je parkovanie spoplatnené (1 hod/1€), 
preto odporúčame parkovanie na priľahlých uliciach.



SpôSoB pLAtBy

– v hotovosti pri registrácii
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 4.3.2016)
– majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
                        Banka: UniCredit Bank
                        Číslo účtu: 1026852003
                        Kód banky: 1111
                        variabilný symbol: 10316
                        SWIft: UNCRSKBX
                        IBAn: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
                        poznámka: meno účastníka
Úhrada prevodom do 4. 3. 2016 
v prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko 
účastníka na účely identifikácie platiteľa.
pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

ReGIStRÁcIA MoŽnÁ onLIne nA WWW.AMedI.SK
MôžETE POUžIť AJ KóPIU PRIHLáŠKy

titul, meno a priezvisko:  _______________________________________________________________________________________________________________________

Id v SLK / SKSapA (povinné):  ________________________________________________________________________________________________

trvalý pobyt (adresa): _________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

pracovisko (názov, adresa):  ___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

telefón: _________________________________________________________________________________________________________________________

e-mail: __________________________________________________________________________________________________________________________


pRIhLÁŠKA nA podUJAtIe: XXvI. GetLíKov deŇ

10. marec 2016, Bratislava

oRGAnIzAČný SeKRetARIÁt

Ing. dana Lakotová
A-medi management, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava
tel./fax: 02/55 64 72 47, mobil: 0903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk
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hLAvný pARtneR

pARtneRI

www.inhalatory.sk
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56. Dérerov memoriál a Dérerov Deň
Termín: 01. apríl 2016, Bratislava
Zodpovedná: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., FRCP

vakcinológia a využitie matematického 
moDelovania v epiDemiológii chorôb
preventabilných očkovaním ii.
Termín: 01. apríl 2016, Martin
Zodpovedná: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

Dni primárneJ peDiatrie 
Termín:15. - 16. apríl 2016, Košice
Termín: 20. - 21. máj 2016, Šamorín
Termín: 27. - 28. máj 2016, Chopok
Zodpovedná: MUDr. Marta Špániková

XXi. červenkove Dni preventívneJ
meDicíny
Termín: 25.-27. apríl 2016, Tále okr. Brezno
Zodpovedná: doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

XXXii. konFerencia kliniky Detí 
a DoraStu lF upJŠ a DFn
viii. Démantov Deň
a Xvii. konFerencia mlaDých peDiatrov
Termín: 2. - 3. jún 2016, Košice 
Zodpovedný: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

vii. koŠická neonatologická 
konFerencia
Termín: 13. - 15. jún 2016, Košice
Zodpovedný: MUDr. Peter Krcho, PhD.

vi. kongreS SlovenSkých a čeSkých 
peDiatrických gaStroenterológov
Termín: 22. - 24. september 2016, Nitra
Zodpovedná: MUDr. Jarmila Kabátová

neurologické kaZuiStiky
a kontroverZie
Termín: 23. - 24. september 2016, Donovaly
Zodpovedný: doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.

31. celoŠtátna konFerencia SpoločnoSti 
DoraStového lekárStva
Termín: 23. - 24. september 2016, Staré Hory
Zodpovedná: doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.

13th congreSS oF South eaSt european 
ophthalmological Society (SeeoS)
XXii. výročný kongreS SlovenSkeJ 
oFtalmologickeJ SpoločnoSti
Termín: 29. september – 01. október 2016, Bratislava
Zodpovedný: prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.

11. SlovenSko – čeSký kongreS DetSkeJ 
aneStéZiológie a intenZívneJ meDicíny
Termín: 21. - 22. október 2016, Vysoké Tatry
Zodpovedná: MUDr. Mária Pisarčíková, PhD., h.doc.

iii. konFerencia gynekológov a uroló-
gov
Termín: 28. - 29. október 2016, Tále
Zodpovední: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.,
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

Xiv. celoSlovenSká konFerencia SeStier 
pracuJúcich v neonatológii
Termín: 08. - 09. november 2016, Martin 
Zodpovedný: prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

i. lekárSka konFerencia incare
10. - 11. november 2016, Turčianske Teplice
Zodpovedný: prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

48. galanDove Dni
Termín: 24. - 25. november 2016, Martin
Zodpovedný: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Xviii. preŠovSký peDiatrický Deň
Termín: 08. december 2016, Prešov
Zodpovedný: MUDr. Ján Kovaľ, PhD.

plán poDuJatí na rok 2016

bližŠie inFormácie a regiStrácia na poDuJatia
on-line na www.amedi.sk

hLAvný pARtneR

ORGANIZAČNE ZABEZPEČUJE
Ing. Dana Lakotová – A-medi management, s.r.o.
Stromová 13, 831 01 Bratislava
telefón: +421 55 64 72 47, mobil: 0903 224 625,
e-mail: marketing@amedi.sk, www.amedi.sk



JEDINÁ VAKCÍNA PROTI 
HPV, KTORÁ ZAHŔŇA 
9 TYPOV HPV

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Gardasil 9, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke. 9-valentná očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu (rekombinantná, adsorbovaná)
Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje približne: L1 proteín ľudského papilomavírusu typ 6 - 30 mikrogramov; L1 proteín ľudského papilomavírusu typ 11 - 40 mikrogramov; L1 proteín ľudského papilomaví-
rusu typ 16 - 60 mikrogramov; L1 proteín ľudského papilomavírusu typ 18 - 40 mikrogramov; L1 proteín ľudského papilomavírusu typ 31 - 20 mikrogramov; L1 proteín ľudského papilomavírusu typ 33 - 20 mikrogramov; L1 proteín ľudského 
papilomavírusu typ 45 - 20 mikrogramov; L1 proteín ľudského papilomavírusu typ 52 - 20 mikrogramov; L1 proteín ľudského papilomavírusu typ 58 - 20 mikrogramov. Lieková forma: Injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke. 
Číra tekutina s bielou zrazeninou. Terapeutické indikácie: Gardasil 9 je určený na aktívnu imunizáciu jedincov vo veku od 9 rokov proti nasledujúcim HPV ochoreniam: premalígne lézie a karcinómy postihujúce cervix, vulvu, vagínu a anus 
spôsobené vakcínovými typmi HPV; genitálne bradavice (Condyloma acuminata) spôsobené špecifi ckými typmi HPV. Použitie vakcíny Gardasil 9 má byť v súlade s ofi ciálnymi odporúčaniami. Dávkovanie a spôsob podávania: Základná 
očkovacia schéma pozostáva z 3 samostatných 0,5 ml dávok podaných podľa nasledujúcej schémy: 0, 2, 6 mesiacov. Ak je nevyhnutná alternatívna očkovacia schéma, druhá dávka sa má podať najmenej jeden mesiac po prvej dávke a tretia 
dávka sa má podať najmenej 3 mesiace po druhej dávke. Všetky tri dávky sa majú podať v priebehu 1 roka. Potreba posilňovacej dávky sa nestanovila. Jedinci, ktorí boli predtým očkovaní 3-dávkovou očkovacou schémou štvorvalentnej očko-
vacej látky proti HPV typom 6, 11, 16 a 18, tu ďalej uvádzaná ako očkovacia látka qHPV, môžu dostať 3 dávky očkovacej látky Gardasil 9. Deti a dospievajúci: Bezpečnosť a účinnosť očkovacej látky Gardasil 9 u detí mladších ako 9 rokov nebola 
stanovená. Očkovacia látka sa má podať intramuskulárnou injekciou. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Jedinci s precitlivenosťou po predchádzajúcom podaní očkovacej látky Gardasil 9 alebo 
Gardasil/Silgard nesmú dostať Gardasil 9. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Pri rozhodovaní o očkovaní jedinca sa má brať do úvahy riziko predchádzajúcej expozície HPV a možný prínos z očkovania. Pre prípad zried-
kavých anafylaktických reakcií po podaní očkovacej látky musí byť, tak ako pri všetkých injekčne podávaných očkovacích látkach, vždy pohotovo k dispozícii príslušná liečba a zdravotný dohľad. Ako psychogénna odpoveď na vpichnutie injekčnej 
ihly môže najmä u dospievajúcich jedincov po akomkoľvek očkovaní alebo dokonca pred očkovaním dôjsť k synkope (mdlobe), niekedy spojenej s pádom. Toto môže byť sprevádzané niekoľkými neurologickými znakmi, ako napr. prechodné 
poruchy zraku, parestézia a tonicko-klonické kŕče končatiny počas zotavovania sa. Očkovanie sa má odložiť u jedincov s akútnym ťažkým febrilným ochorením. Tak ako pri iných očkovacích látkach, očkovanie očkovacou látkou Gardasil 9 nemusí 
viesť k ochrane u všetkých očkovaných jedincov. Očkovacia látka bude chrániť len proti ochoreniam, ktoré sú spôsobené typmi HPV, na ktoré je očkovacia látka zacielená. Očkovacia látka je len na profylaktické použitie a nemá žiadny účinok na 
aktívne infekcie spôsobené HPV alebo preukázané klinické ochorenie. Gardasil 9 nezabráni vzniku lézií spôsobených vakcínovým typom HPV u jedincov, ktorí sú v čase očkovania infi kovaní daným typom HPV. Očkovanie nie je náhradou rutinné-
ho cervikálneho skríningu. Neexistujú žiadne údaje týkajúce sa použitia očkovacej látky Gardasil 9 u jedincov s poškodenou schopnosťou imunitnej odpovede. Jedinci s poškodenou schopnosťou imunitnej odpovede, buď v dôsledku používania 
silnej imunosupresívnej liečby, genetickej poruchy, infekcie vírusom ľudskej imunodefi ciencie (HIV) alebo z iných príčin, nemusia odpovedať na očkovaciu látku. Táto očkovacia látka sa má podávať s opatrnosťou jedincom s trombocytopéniou 
alebo akoukoľvek koagulačnou poruchou, pretože u týchto jedincov môže dôjsť po intramuskulárnom podaní ku krvácaniu. Na určenie dĺžky trvania ochrany prebiehajú v súčasnosti štúdie dlhodobého sledovania. Neexistujú žiadne údaje 
o bezpečnosti, imunogenite alebo účinnosti na podporu zameniteľnosti očkovacej látky Gardasil 9 s dvojvalentnými alebo štvorvalentnými očkovacími látkami proti HPV. Interakcie: Použitie s inými očkovacími látkami: Gardasil 9 sa môže 
podať súbežne s posilňovacou dávkou kombinovanej očkovacej látky proti záškrtu (d) a tetanu (T) a buď čiernemu kašľu [nebunková komponentná] (ap) a/alebo detskej obrne [inaktivovaná] (IPV) (očkovacie látky dTap, dT-IPV, dTap-IPV) bez 
signifi kantného ovplyvnenia protilátkovej odpovede na ktorúkoľvek zložku oboch očkovacích látok. Použitie s hormonálnymi kontraceptívami: Použitie hormonálnych kontraceptív nejaví vplyv na typovo špecifi cké imunitné odpovede na Gardasil 
9. Gravidita, fertilita a laktácia: Veľké množstvo údajov u gravidných žien nenaznačuje žiadnu malformačnú ani fetálnu/neonatálnu toxicitu očkovacej látky Gardasil 9. Štúdie na zvieratách nenaznačujú reprodukčnú toxicitu. Gardasil 9 
sa môže používať počas laktácie. K dispozícii nie sú žiadne údaje týkajúce sa účinku očkovacej látky Gardasil 9 na fertilitu u ľudí. Štúdie na zvieratách nenaznačujú žiadne škodlivé účinky na fertilitu. Nežiaduce účinky: Veľmi časté (≥ 1/10): 
bolesť hlavy, bolesť, opuch a erytém v mieste podania injekcie. Časté (≥ 1/100, < 1/10): závrat, nauzea, pyrexia, únava, podliatina a pruritus v mieste podania injekcie. Ďalšie nežiaduce udalosti boli spontánne hlásené počas celosvetového 
používania očkovacej látky Gardasil 9 po jej uvedení na trh. Pretože sú tieto udalosti hlásené dobrovoľne z populácie neistej veľkosti, nie vždy je možné spoľahlivo odhadnúť ich frekvenciu alebo stanoviť kauzálny vzťah k expozícii očkovacej látke: 
celulitída v mieste aplikácie injekcie, idiopatická trombocytopenická purpura, lymfadenopatia, reakcie  z precitlivenosti vrátane anafylaktických/anafylaktoidných reakcií, akútna diseminovaná encefalomyelitída, Guillainov-Barrého syndróm, 
synkopa niekedy sprevádzaná tonicko-klonickými  kŕčmi, vracanie, artralgia, myalgia, asténia, triaška, nevoľnosť. Uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2°C – 8°C). Neuchovávajte v mrazničke. Naplnenú injekčnú striekačku 
uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Údaje o stabilite naznačujú, že zložky očkovacej látky sú stabilné počas 72 hodín, ak sa očkovacia látka uchováva pri teplote od 8 °C do 25 °C alebo od 0 °C do 2 °C. Balenie: 0,5 ml 
suspenzie v naplnenej injekčnej striekačke (sklo) s piestovou zátkou (brómbutylový elastomér obalený silikónovaným FluroTec-om) a vrchným viečkom (syntetická izoprén-brómbutylová zmes) s dvoma ihlami vo veľkosti balenia po 1 alebo 
10. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Sanofi  Pasteur MSD SNC, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, Francúzsko. Registračné čísla: EU/1/15/1007/002, EU/1/15/1007/003. Dátum revízie textu: Jún 2015.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Pred predpísaním si prosím preštudujte Súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý nájdete na www.sukl.sk.
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GARDASIL 9 chráni proti typom HPV, 
ktoré spôsobujú:1

• 90 % cervikálnych karcinómov,
• 85–90 % vulválnych karcinómov,
• 80–85 % vaginálnych karcinómov,
• 90–95 % análnych karcinómov,
• 90 % kondylómov.

www.gardasil9.sk
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