FINÁLNÍ PROGRAM
Seminář České kooperativní skupiny
pro nádory hlavy a krku
28. 4.–30. 4. 2022
Kroměříž, hotel U Zlatého kohouta
https://www.hnc-group.cz/

Děkujeme partnerovi semináře a vystavovatelům,
kteří podpořili tuto akci.
Partner:

Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Je nám ctí vás přivítat jménem České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku
(ČKSNHK) na semináři v Kroměříži v hotelu U Zlatého kohouta.
Tématy budou recidivující, duplicitní a metastazující nádory hlavy a krku a gerontologický onkologický pacient. S těmito pacienty se setkáváme ve své praxi často a víme,
jak je důležité, ale i složité najít racionální diagnostický a léčebný postup. Proto jsme
se snažili připravit program tak, aby nabídl mezioborový pohled na tuto problematiku.
Chtěli bychom poděkovat i partnerovi akce, firmě Merck Sharp & Dohme, a také vystavovatelům: firmám Bristol Myers Squibb, Danone, Fresenius-Kabi a Sanofi. Díky jejich přispění bylo možné tuto akci zorganizovat.
Kroměříž se svými památkami patří mezi nejatraktivnější místa České republiky. Arcibiskupský zámek, Květná a Podzámecká zahrada jsou od r. 1998 na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Věříme, že jarní počasí nám bude přát,
strávíte zde příjemně čas a rádi se budete do Kroměříže vracet.

Vystavovatelé:

Za organizační tým
Prim. MUDr. Ivan Pár, ORL oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.
Prim. MUDr. Markéta Pospíšková, Ph.D., Onkologické centrum Krajské nemocnice
T. Bati, a.s., Zlín
Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., předseda ČKSNHK
Prim. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D., tajemník ČKSNHK

Tato odborná akce je (částečně) sponzorována společností Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Děkujeme za podporu a poskytnuté fotografie Městu Kroměříž.
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• Pokorný K., Štuk J., Hácová M. (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Oddělení
klinické a radiační onkologie a Patologicko-anatomické oddělení Pardubické
nemocnice, NPK a.s.; Multiscan s.r.o.): Paliativní chirurgie kožních nádorů u letitého
pacienta. - 10 min.
• Čoček A., Ambruš M., Soumarová R., Licková K. (ORL odd. FTN Praha,
Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV Praha) Duplicitní nádory
u pacientů s karcinomy hlavy a krku. - 10 min.

Čtvrtek 28. dubna 2022:
18.00-19.00 Schůze výboru ČKSNHK

Pátek 29. dubna 2022:
Lokoregionální recidivy, vzdálené metastázy a duplicity u pacientů s nádorem
hlavy a krku (NHK). Předsedající Klozar J., Vošmik M.
9:00-11:00
• Klozar J., Vošmik M.: Zahájení semináře
• Grézl T., Jemelková M., Pár I., Pospíšková M. (ORL odd. Kroměřížské nemocnice,
Onkocentrum Krajské nemocnice T. Bati Zlín): Staging a restaging u pacientů
s NHK (prvotní vyšetření, panedoskopie, duplicity NHK, lokoregionální recidivy
a vzdálené metastázy). - 15 min.
• Šimek J. (Odd. ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Krajské nemocnice T. Bati
Zlín) Salvage surgery: kdy ano a kdy už ne. - 15 min.
• Pála M. (Ústav radiační onkologie FN Bulovka Praha): Lokoregionální recidiva,
vzdálené metastázy. Postavení RT u recidivujících a generalizovaných nádorů.
- 15 min.
• Brančíková D. (Interní hematologická a onkologická klinika FN
Brno): Lokoregionální recidiva, vzdálené metastázy. Možnosti systémové léčby
u recidivujících a generalizovaných nádorů. - 15 min.
• Klein J., Pospíšková M. (Chirurgické odd. a Onkocentrum Krajské nemocnice
T. Bati Zlín): Ložiskový nález na plicích a v mediastinu u pacienta s NHK. - 15 min.
• Oliverius M. (Chirurgická klinika FNKV Praha, Centrum kardiovaskulární
a transplantační chirurgie Brno): Metastázy nekolorektálních nádorů v játrech…
Chirurgická léčba??? - 15 min.
• Bystřický Z. (ARO, Landesklinikum Mistelbach, Rakousko): Paliativní
a symptomatická léčba NHK. - 15 min.
11:00-11:30 Coffee break
11:30-12:00 Diskuze: Sledování pacientů po skončení léčby.
Moderátor: Klozar J.
12:00-12:30 Volná sdělení. Předsedající Pár I., Pospíšková M.
• Pohanka Š., Šimek J. (Odd. ústní, čelistní a obličejové chirurgie Krajské nemocnice
T. Bati Zlín): Chirurgie recidivujících kožních nádorů hlavy a krku. - 10 min.
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12:30–14:00 Oběd
14:00-17:00 Podporované přednášky, satelitní sympozia
14:00-15:00 Pembrolizumab v léčbě HNSCC (diskuzní satelitní sympozium,
fa Merck Sharp & Dohme s.r.o). Předsedající: Vošmik M.
• Obermannová R. (Klinika komplexní onkologické péče MOÚ Brno)
• Vošmik M. (Klinika onkologie a radioterapie FN Hr. Králové)
• Pála M. (Ústav radiační onkologie FN Bulovka Praha)
• Pospíšková M. (Onkocentrum Krajské nemocnice T. Bati Zlín)
15:00-15:30 NMSC-Když lokální léčebné možnosti nestačí… (podporovaná
přednáška fy Sanofi)
• Vošmik M. (Klinika onkologie a radioterapie FN Hr. Králové)
• Pospíšková M. (Onkocentrum Krajské nemocnice T. Bati Zlín)
15:30-16:00 Coffee break
16:00-16:20 Nutriční podpora u nádorového onemocnění (podporovaná
přednáška fy Danone)
• Daniš L. (II. interní klinika gastroenterologická a geriatrická FN Olomouc)
16:20-17:00 Nivolumab v léčbě skvamózního karcinomu hlavy a krku –
zkušenosti z klinické praxe (podporované přednášky fy Bristol-Myers
Squibb). Předsedající Brančíková D. (Interní hematologická a onkologická klinika
FN Brno).
• Pospíšková M. (Onkocentrum Krajské nemocnice T. Bati Zlín): Efekt nivolumabu
v terapii nádorů hlavy a krku - naše zkušenosti.
• Grell P. (Klinika komplexní onkologické péče MOÚ Brno): Významná a dlouhodobá
odpověď na léčbu nivolumabem u pacienta s předléčeným karcinomem hlavy
a krku.
17:00-18:00 Plenární schůze členů České kooperativní skupiny pro nádory
hlavy a krku a volba výboru společnosti
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Sobota 30. dubna 2022:

Místo konání

Hotel U Zlatého kohouta
Velké náměstí 21, 767 01 Kroměříž

Geriatrický onkologický pacient
9:00-10:00 Předsedající Vošmik M.
• Matějovská Kubešová H. (Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství
FN Brno): Komplexní geriatrické hodnocení pacienta z pohledu plánování
diagnostiky a terapie. - 15 min.
• Jakšičová A. (Onkocentrum Krajské nemocnice T. Bati Zlín): Nutrice
geriatrického onkologického pacienta. - 15 min.
• Licková K. (Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV Praha):
Kvalita života, deprese a úzkost u pacientů s nádory v oblasti hlavy a krku. - 15 min.
• Vošmik M. (Klinika onkologie a radioterapie, FN Hr. Králové): Radioterapie
a systémová léčba u geriatrických pacientů s NHK. - 15 min.
10:00-10:30 Coffee break
10:30-11:30 Předsedající Chovanec M.
• Bystřický Z. (ARO, Landesklinikum Mistelbach, Rakousko): Geriatrický pacient
z pohledu anestesiologa. - 15 min.
• Oliverius M. (Chirurgická klinika FNKV Praha, Centrum kardiovaskulární
a transplantační chirurgie Brno): Nechal byste se v mém věku operovat, pane
doktore? - 15 min.
• Chovanec M.: (ORL klinika FNKV Praha) Rozsáhlé výkony u geriatrických
pacientů s nádorem v oblasti hlavy a krku. - 15 min.
• Pospíšková M. (Onkocentrum Krajské nemocnice T. Bati Zlín): Zkušenosti
s onkologickou léčbou u geriatrických pacientů s NHK. - 15 min.

Možnosti účasti

Aktivní účast formou prezentace (deadline 31. 3. 2022 - abstrakt není vyžadován)
Pasivní účast

Registrační poplatek

člen České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku – 1700 Kč *
(* při uhrazeném členském poplatku na rok 2022 do 31. 3. 2022)
nečlen České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku – 2000 Kč
Registrační poplatek uhraďte obratem po registraci
(nejpozději do 5 dnů od registrace) na číslo účtu: 277674788/0300, variabilní
symbol: 20222353 a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, aby
byla platba správně přiřazena.
Na místě je registrační poplatek 1900/2200 Kč.
Na místě není možno se přihlásit do Kooperativní skupiny.

11:30-12:00
• Panelová diskuze: Věk a léčba nádorů ORL oblasti. Moderátoři Vošmik M.,
Klozar J.
12:00
• Závěrečné shrnutí (Take Home Message)
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Ubytování

Účastnící konference si zajišťují individuálně. Ubytování lze pro část zájemců
zajistit i přes recepci hotelu U Zlatého kohouta jak v samotném hotelu, tak
i v okolí:
recepce@uzlatehokohouta.cz
Heslo k rezervaci je KM2022, opce na pokoje je do 10. 4. 2022
Cena: jednolůžkový od 1 690 Kč, dvoulůžkový od 1900 Kč podle typu pokoje
a hotelu.

Parkování

V hotelu U Zlatého kohouta je vlastní parkoviště, u ostatních hotelů informace
o parkování na recepci.

#1 V ENTERÁLNÍ
VÝŽIVĚ S 30LETOU
TRADICÍ
*

Další možnosti parkování:
https://kromeriz.eu/prakticke-informace/parkovani/
Velmi výhodné parkování je v Parkovacím domě Havlíčkova vzdáleném 5 minut
pěšky od Velkého náměstí a hotelu U Zlatého kohouta.
Do čtyřpodlažního parkovacího domu s provozem nonstop se vjíždí z Velehradské ulice,
jeho kapacita je 137 stání, z toho šest míst rezervovaných pro handicapované. Při
vjezdu si parkující vezme kartu z automatu, díky níž před odjezdem zaplatí v platebním
automatu (platba možná v hotovosti, platební kartou, mobilním telefonem). Prvních
30 minut je zdarma, každá další započatá hodina stojí 10 Kč, maximální částka za den
je 50 Kč. V noci (od 22 do 6 hod.) je parkování zdarma.

Kontakt pro dotazy:
prim. MUDr. Ivan Pár
ivan.par@nem-km.cz
Mgr. Iva Pisková
iva.piskova@fnmotol.cz

*Zdroj: IMS Health, červenec 2021.
ONS21HOSSPE70CZ | Uvedené přípravky jsou potraviny pro zvláštní výživu – potraviny pro zvláštní lékařské účely. Přípravky
Nutridrink a Nutridrink Compact Protein jsou určeny pro řízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí. FortiCare je určen
pro řízenou dietní výživu při podvýživě nebo riziku podvýživy u onkologických pacientů. Nutrison Energy Multi Fibre je určen pro
řízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí u pacientů s vyššími energetickými potřebami. Nutrison Protein Intense
je určen pro řízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí u kriticky nemocných pacientů. Nutridrink Crème je určen
pro řízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí a při potížích s polykáním – dysfagii. Nutilis Clear je zahušťovadlo pro
potraviny a nápoje a je určen pro řízenou dietní výživu při potížích s polykáním - dysfagii. Přípravek Neocate Syneo je určen pro
řízenou dietní výživu při alergii na bílkovinu kravského mléka, mnohočetných potravinových alergiích a jiných indikacích vyžadující
výživu na bázi aminokyselin. Přípravky Fortini Multi Fibre a Fortini Creamy Fruit jsou přípravky enterální výživy určené pro řízenou
dietní výživu při podvýživě související s nemocí a poruchami růstu. Přípravky musí být užívány pod dohledem lékaře. Materiál je
určen pouze pro odbornou veřejnost – není určen pro pacienty ani širokou veřejnost.
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Infolinka: 800 110 001 (Po-Pá 8:30-16:00)

www.e.nutricia.cz
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Pacienti jsou smyslem
všeho, co děláme.
Inspirují nás.
Motivují nás.

SPECIÁLNÍ PŘÍCHUTĚ
VYBRANÉ PACIENTY1
Široká nabídka příchutí pomáhá pacientovi v užívání enterální výživy,
v dosahování nutričního příjmu a podporuje zlepšení klinických výsledků.2, 3

Bojujeme s nádorovými
onemocněními
Bristol Myers Squibb je globální
biofarmaceutická společnost. Naším posláním
je objevovat, vyvíjet a dodávat moderní léky,
které pomáhají pacientům zvítězit nad
nádorovými onemocněními.
Náš závazek vyvíjet inovativní léky je tak silný jako
vůle pacientů bojovat proti závažným onemocněním.
Nakonec bude náš úspěch měřen jedinou věcí:
jak úspěšně dokážeme změnit
životy pacientů.

HŘEJIVÝ ZÁZVOR

Jediný přípravek na trhu
s hřejivým efektem.4

CHLADIVÉ ČERVENÉ
OVOCE
Jediný přípravek na trhu
s chladivým efektem.4

NEUTRÁLNÍ PŘÍCHUŤ

Univerzální příchuť při
přecitlivělosti na chutě a pachy,
vhodná pro přípravu jídel.

Referencie: 1. De Haan JJ, Moshage Y, Kluifhooft D, et al. Impact of taste alterations during systemic anti-tumour therapy on the liking of oral nutritional supplements with adapted
flavours. Ann Oncol. 2018 Oct; 29(8):viii603-viii640. 2. Stratton RJ, Elia M. Encouraging appropriate, evidence-based use of oral nutritional supplements. Proc Nutr Soc. 2010; 69(4):477487. 3. Ravasco P, Monteiro-Grillo I, Vidal PM, et al. Dietary counseling improves patient outcomes: a prospective, randomized, controlled trial in colorectal cancer patients undergoing
radiotherapy. J Clin Oncol. 2005; 23(7):1431-1438. 4. http://www.sukl.cz/sukl/seznam-cen-a-uhrad-lp-pzlu-k-1-8-2020. Accessed August 8, 2020.
ONS21HOSSPE12CZ | Nutridrink Compact Protein je potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní
lékařské účely pro řízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí. Určeno k užívání pod dohledem lékaře.
Materiál je určen pouze pro odbornou veřejnost – není určen pro pacienty ani širokou veřejnost.

IOCZ2002523-01 | datum schválení: 6. 5. 2020.

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 221 016 111 | e-mail: bms.czech@bms.com | www.b-ms.cz

Infolinka: 800 110 001 (Po-Pá 8:30-16:00)
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VÍCE ZÍTŘKŮ
pro Vaše pacienty

®

Zkrácená informace o léčivém přípravku
Název přípravku: KEYTRUDA® 25 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Kvalitativní a kvantitativní složení: Injekční lahvička se 4 ml koncentrátu obsahuje pembrolizumabum
100 mg. Pomocné látky: Sacharóza, histidin, polysorbát 80, monohydrát hydrochloridu-histidinu, voda pro injekci. Indikace: Přípravek KEYTRUDA je indikován: 1. v monoterapii k léčbě
pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých; 2. v monoterapii k adjuvantní léčbě melanomu u stadia III u dospělých s postižením lymfatických uzlin,
kteří podstoupili kompletní resekci; 3. v monoterapii v první linii k léčbě metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) u dospělých, jejichž nádory exprimují PD-L1, se skóre
nádorového podílu (tumour proportion score - TPS) ≥50 % bez pozitivních nádorových mutací EGFR nebo ALK; 4. v kombinaci s chemoterapií pemetrexedem a platinou v první linii
k léčbě metastazujícího neskvamózního NSCLC u dospělých, jejichž nádory nevykazují pozitivní mutace EGFR nebo ALK; 5. v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem nebo nab-paklitaxelem v první linii k léčbě metastazujícího skvamózního NSCLC u dospělých; 6. v monoterapii k léčbě lokálně pokročilého nebo metastazujícího NSCLC u dospělých, jejichž nádory exprimují PD-L1 s TPS ≥1 %, a kteří již byli léčeni nejméně jedním chemoterapeutickým režimem. Pacienti s pozitivními nádorovými mutacemi EGFR nebo ALK musí být také předtím, než dostanou
přípravek KEYTRUDA, léčeni cílenou terapií; 7. v monoterapii indikován k léčbě dospělých a pediatrických pacientů ve věku od 3 let s relabujícím nebo refrakterním klasickým Hodgkinovým
lymfomem, u nichž selhala autologní transplantace kmenových buněk (autologous stem cell transplant - ASCT), nebo byli léčeni alespoň dvěma předchozími terapiemi, přičemž ASCT není
možností léčby.; 8. v monoterapii k léčbě lokálně pokročilého nebo metastazujícího uroteliálního karcinomu u dospělých, kteří již byli léčeni chemoterapií obsahující platinu; 9. v monoterapii k léčbě lokálně pokročilého nebo metastazujícího uroteliálního karcinomu u dospělých, u kterých není chemoterapie obsahující cisplatinu vhodná a u kterých nádory vykazují expresi
PD-L1 s kombinovaným pozitivním skóre (combined positive score, CPS) ≥ 10; 10. v monoterapii nebo v kombinaci s chemoterapií platinou a fluoruracilem (5-FU) indikován v první linii
k léčbě metastazujícího nebo neresekovatelného recidivujícího skvamózního karcinomu hlavy a krku (HNSCC) u dospělých, jejichž nádory exprimují PD-L1 s CPS ≥ 1; 11. v monoterapii
k léčbě recidivujícího nebo metastazujícího skvamózního karcinomu hlavy a krku (HNSCC) u dospělých, jejichž nádory exprimují PD-L1 s TPS ≥ 50 %, a kteří podstupují nebo podstoupili
chemoterapii obsahující platinu; 12. u dospělých v kombinaci s axitinibem v první linii k léčbě pokročilého renálního karcinomu (RCC); 13. v kombinaci s lenvatinibem v první linii k léčbě
pokročilého renálního karcinomu u dospělých; 14. v monoterapii k adjuvantní léčbě dospělých s renálním karcinomem se zvýšeným rizikem rekurence po nefrektomii, nebo po nefrektomii
a resekci metastatických lézí; 15. v monoterapii v první linii k léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu s vysokou mikrosatelitovou nestabilitou (microsatellite instability-high,
MSI-H) nebo s deficitem systému opravy chybného párování bází (mismatch repair deficient, dMMR) u dospělých; 17. v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny a fluoropyrimidinu indikován v první linii k léčbě pacientů s lokálně pokročilým neresekovatelným nebo metastazujícím karcinomem jícnu nebo HER-2 negativním adenokarcinomem gastroezofageální junkce
u dospělých, jejichž nádory exprimují PDL1 s CPS ≥ 10;16. v kombinaci s chemoterapií je indikován k léčbě lokálně rekurentního neresekovatelného nebo metastazujícího triple-negativního karcinomu prsu u dospělých, jejichž nádory exprimují PDL1 s CPS ≥ 10 a kteří dosud nebyli léčeni chemoterapií pro metastatické onemocnění ; 18. v kombinaci s lenvatinibem indikován k léčbě pokročilého nebo rekurentního endometriálního karcinomu u dospělých, u nichž došlo k progresi onemocnění během předchozí léčby terapií obsahující platinu v jakémkoli
režimu nebo po ní a kteří nejsou kandidáty na chirurgický zákrok nebo ozařování. Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka přípravku KEYTRUDA u dospělých je 200 mg každé
3 týdny nebo 400 mg každých 6 týdnů, dávka se podává intravenózní infuzí po dobu 30 minut. Doporučená dávka přípravku KEYTRUDA v monoterapii u dětí a dospívajících ve věku od 3 let
výše s cHL je 2 mg/kg tělesné hmotnosti (až do maximální dávky 200 mg) každé 3 týdny, dávka se podává intravenózní infuzí po dobu 30 minut. Při podávání přípravku KEYTRUDA
v rámci kombinace s chemoterapií je nutno přípravek KEYTRUDA podávat první. Pacienty je nutno přípravkem KEYTRUDA léčit do progrese nemoci nebo do vzniku nepřijatelné toxicity (a
až po maximální dobu trvání léčby, pokud je to pro indikaci specifikováno). Byly pozorovány atypické odpovědi (tj. počáteční přechodné zvětšení nádoru nebo vznik nových malých lézí
během prvních několika měsíců, následované zmenšením nádoru). Klinicky stabilní pacienty s počátečními známkami progrese nemoci se doporučuje léčit dál, dokud se progrese nepotvrdí. K adjuvantní léčbě melanomu a renálního karcinomu se KEYTRUDA má podávat do recidivy onemocnění, nepřijatelné toxicity nebo po dobu až jednoho roku. Dávkování přípravků
v kombinaci s pembrolizumabem viz SmPC pro souběžně použitá léčiva. Zvláštní upozornění: U pacientů s NSCLC se doporučuje testování nádorové exprese PD-L1 pomocí validovaného testu. U pacientů s neskvamózním NSCLC, jejichž nádory vykazují vysokou expresi PD-L1, je nutno zvážit riziko nežádoucích účinků při kombinované léčbě v porovnání s monoterapií
pembrolizumabem. Pacienti s v minulosti neléčeným uroteliálním karcinomem nebo HNSCC musí být k léčbě vybráni na základě exprese PD-L1 nádorovými buňkami potvrzené validovaným testem. Pembrolizumab v kombinaci s chemoterapií má být používán s opatrností u pacientů ve věku ≥ 75 let po pečlivém individuálním zvážení potenciálního přínosu/rizika Imunitně zprostředkované nežádoucí účinky: U pacientů, kterým byl podáván pembrolizumab, se vyskytly nežádoucí účinky související s imunitou, včetně závažných a fatálních, většina z nich byla reverzibilní a zvládla se přerušením podávání pembrolizumabu, podáním kortikosteroidů a/nebo podpůrnou léčbou. Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky postihující
současně více tělesných systémů, např. pneumonitida, kolitida, hepatitida, nefritida, endokrinopatie, kožní nežádoucí účinky. Pembrolizumab musí být trvale vysazen při jakémkoli imunitně zprostředkovaném nežádoucím účinku stupně 3, který se opakuje, nebo při jakékoli imunitně zprostředkované nežádoucí toxicitě stupně 4, kromě endokrinopatií, které jsou zvládnuty
hormonální substitucí. Pembrolizumab může být znovu nasazen po 12 týdnech po poslední dávce přípravku KEYTRUDA, pokud se nežádoucí účinek zlepší na stupeň ≤ 1 a dávka kortikosteroidů byla redukována na ≤ 10 mg prednisonu nebo jeho ekvivalentu za den. Při hematologické toxicitě stupně 4, pouze u pacientů s cHL, se přípravek KEYTRUDA musí vysadit do zlepšení nežádoucích účinků na stupeň 0 až 1. Léčba pembrolizumabem může u příjemců transplantovaných solidních orgánů zvýšit riziko rejekce, je nutné zvážit benefit/risk. U pacientů s cHL,
podstupujících alogenní transplataci kostní dřeně, byly pozorovány případy GVHD a VOD. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Interakce: Nebyly provedeny žádné formální farmakokinetické studie lékových interakcí. Pembrolizumab se odstraňuje z oběhu katabolizací, žádné metabolické lékové interakce se nepředpokládají. Před nasazením pembrolizumabu je nutno se vyhnout podávání systémových kortikosteroidů nebo imunosupresiv, a to kvůli jejich potenciálnímu vlivu na farmakodynamickou
aktivitu a účinnost pembrolizumabu. Systémové kortikosteroidy nebo jiná imunosupresiva však lze používat po nasazení pembrolizumabu k léčbě imunitně zprostředkovaných nežádoucích
účinků. Těhotenství, kojení: Údaje o podávání pembrolizumabu těhotným ženám nejsou k dispozici. Ženy ve fertilním věku musí během léčby a nejméně 4 měsíce po poslední dávce
pembrolizumabu používat účinnou antikoncepci. Není známo, zda se pembrolizumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Je nutno se rozhodnout, zda přerušit kojení nebo vysadit
pembrolizumab. Nežádoucí účinky: Velmi časté (≥ 1/10): anémie, neutropenie, trombocytopenie, hypotyreóza, hypertyreóza, snížení chuti k jídlu, hyponatremie, hypokalémie, insomnie, bolest hlavy, závrať, periferní neuropatie, dysgeuzie, hypertenze, dyspnoe, kašel, dysfonie, průjem, bolest břicha, nauzea, zvracení, zácpa, vyrážka, pruritus, alopecie, syndrom
palmoplantární erytrodysestezie, muskuloskeletální bolest, artralgie, bolest v končetině, únava, astenie, edém, pyrexie, zvýšení ALT, AST a kreatininu v krvi; Časté (≥ 1/100 až < 1/10):
pneumonie, lymfopenie, febrilní neutropenie, leukopenie, reakce spojená s infúzí, hypofyzitida, tyreoiditida, adrenální insuficience, hypokalemie, hypokalcemie, letargie, suché oko, srdeční arytmie (včetně fibrilace síní), pneumonitida, kolitida, suchá ústa, hepatitida, těžké kožní reakce, suchá kůže, erytém, vitiligo, ekzém, akneiformní dermatitida, myozitida, artritida, tendosynovitida, nefritida, akutní poškození ledvin, onemocnění podobné chřipce, zimnice, edém, hyperkalcemie, zvýšení ALP, bilibrubinu v krvi. Udána vždy nejvyšší frekvence výskytu, pro
podrobnější informace o výskytu při léčbě v monoterapii nebo v kombinaci s chemoterapií či axitinibem viz SPC přípravku. Pokud se používá v kombinaci s lenvatinibem, mají se jedno nebo
obě léčiva vysadit dle potřeby. Lenvatinib má být dočasně vysazen, jeho dávka snížena nebo trvale vysazen v souladu s pokyny uvedenými v SmPC lenvatinibu pro kombinaci s pembrolizumabem. Pro přípravek KEYTRUDA se žádné snížení dávky nedoporučuje. Upozornění: Pembrolizumab může mít mírný vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Po
podání pembrolizumabu byla hlášena únava. Doba použitelnosti: 2 roky Keytruda 25mg/ml. Uchovávání: Z mikrobiologického hlediska má být přípravek, jakmile se naředí, použit
okamžitě. Není-li použit okamžitě, chemická a fyzikální stabilita přípravku po otevření před použitím byla prokázána na dobu 96 hodin při 2 až 8 °C. Tento 96hodinový limit může zahrnovat
až 6 hodin při pokojové teplotě (25 °C nebo nižší). Při uchovávání v chladničce nechat injekční lahvičky a/nebo intravenózní vaky před použitím ohřát na pokojovou teplotu. Balení: Jedna
injekční lahvička 10ml se 4 ml koncentrátu pembrolizumabu. Držitel rozhodnutí o registraci: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Nizozemsko. Kontaktní e-mail: dpoc_czechslovak@merck.com. Registrační číslo: EU/1/15/1024/002. Datum poslední revize textu: 21. 3. 2022. RCN 000021235-CZ. Způsob výdeje: Vázán na lékařský předpis. Způsob úhrady: Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (indikace 1,2,3,4,5,8,10 – viz www.sukl.cz).
Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se prosím s úplným souhrnem údajů o přípravku.

Reference: 1. SPC LP KEYTRUDA®, www.sukl.cz.

LP KEYTRUDA® prodlužuje celkové přežití.1
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