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ERLEADA®

ΓΙΑ ΤΟ ΥΣ ΑΣΘ ΕΝ
ΕΙΣ

Μ Ε mHSPC*

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ mHSPC 1,2*

65,1%

ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 4 ΕΤΗ2*

Μάθετε περισσότερα
στο Janssen Medical Cloud

ADT=θεραπεία στέρησης ανδρογόνων, mHSPC=μεταστατικός ορμονοευαίσθητος καρκίνος
του προστάτη, OS=συνολική επιβίωση.
*Διάμεση OS δεν επετεύχθη στο σκέλος του ERLEADA® έναντι 52,2 μηνών (41,9 to NR)
στο σκέλος εικονικού φαρμάκου + ADT (HR=0,65, 95% CI: 0,53-0,79, p<0,0001). 2
Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο
προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
CP-249677/ERL/0721/004
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ERLEADA® Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων
πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Erleada 60 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 60 mg apalutamide. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Επικαλυμμένο με
λεπτό υμένιο δισκίο (δισκίο). Ελαφρώς κιτρινωπά προς γκριζοπράσινα, επιμήκη, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (16,7 mm μήκος
x 8,7 mm πλάτος), με χαραγμένη την ένδειξη «AR 60» στη μία πλευρά. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεραπευτικές ενδείξεις: Το
Erleada ενδείκνυται: • για τη θεραπεία του μη μεταστατικού, ανθεκτικού στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη (nm‑CRPC) σε ενήλικους
άνδρες, οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστατική νόσο. • σε ενήλικους άνδρες για τη θεραπεία του μεταστατικού,
ορμονοευαίσθητου καρκίνου του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με θεραπεία στέρησης ανδρογόνων (ADT). Αντενδείξεις:
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Γυναίκες που είναι ή ενδέχεται να μείνουν έγκυες. Ειδικές
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Επιληπτικές κρίσεις: Το Erleada δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με ιστορικό
επιληπτικών κρίσεων ή άλλων προδιαθεσικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων υποκείμενου εγκεφαλικού τραύματος,
πρόσφατου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (εντός ενός έτους), πρωτοπαθών όγκων εγκεφάλου ή εγκεφαλικών μεταστάσεων. Εάν
παρουσιαστεί επιληπτική κρίση κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Erleada, η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί οριστικά. Ο κίνδυνος για
επιληπτικές κρίσεις ενδέχεται να είναι αυξημένος σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία μειώνουν
τον ουδό των επιληπτικών κρίσεων. Σε δύο τυχαιοποιημένες μελέτες (SPARTAN και TITAN), επιληπτικές κρίσεις εμφανίστηκαν στο 0,6%
των ασθενών που έλαβαν apalutamide και στο 0,2% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Σε αυτές τις κλινικές
μελέτες αποκλείστηκε η συμμετοχή ασθενών με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή προδιαθεσικούς παράγοντες για επιληπτικές κρίσεις.
Δεν υπάρχει κλινική εμπειρία στην εκ νέου χορήγηση Erleada σε ασθενείς που εμφάνισαν επιληπτική κρίση. Πτώσεις και κατάγματα:
Πτώσεις και κατάγματα σημειώθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν apalutamide (βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Οι ασθενείς
θα πρέπει να αξιολογούνται σχετικά με τον κίνδυνο για πτώσεις και κατάγματα πριν την έναρξη του Erleada και η παρακολούθηση και η
διαχείρισή τους θα πρέπει να συνεχίζεται σύμφωνα με τις καθιερωμένες συστάσεις θεραπείας και θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο
χρήσης παραγόντων στόχευσης των οστών. Ισχαιμική καρδιοπάθεια και ισχαιμικές διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου: Ισχαιμική
καρδιοπάθεια και ισχαιμικές διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένων συμβάντων που οδήγησαν σε θάνατο,
εμφανίστηκαν σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με apalutamide (βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Η πλειοψηφία των ασθενών
είχαν παράγοντες κινδύνου καρδιακής / ισχαιμικής αγγειακής εγκεφαλικής νόσου. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για
σημεία και συμπτώματα ισχαιμικής καρδιοπάθειας και ισχαιμικών διαταραχών των αγγείων του εγκεφάλου. Η διαχείριση παραγόντων
κινδύνου, όπως η υπέρταση, ο διαβήτης ή η δυσλιπιδαιμία θα πρέπει να βελτιστοποιείται, σύμφωνα με την καθιερωμένη φροντίδα.
Ταυτόχρονη χρήση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα: Το apalutamide είναι ένας ισχυρός επαγωγέας ενζύμων και μπορεί να οδηγήσει σε
απώλεια της αποτελεσματικότητας πολλών φαρμακευτικών προϊόντων ευρείας χρήσεως. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνεται επανεξέταση των
συγχορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων κατά την έναρξη της θεραπείας με apalutamide. Η ταυτόχρονη χρήση του apalutamide
με φαρμακευτικά προϊόντα που είναι ευαίσθητα υποστρώματα πολλών μεταβολικών ενζύμων ή μεταφορέων θα πρέπει γενικά να
αποφεύγεται εάν η θεραπευτική τους δράση είναι μεγάλης σημασίας για τον ασθενή και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εύκολα
προσαρμογές της δόσης, βάσει της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας ή των συγκεντρώσεων στο πλάσμα. Η συγχορήγηση του
apalutamide με βαρφαρίνη και κουμαρινικά αντιπηκτικά θα πρέπει να αποφεύγεται. Εάν το Erleada συγχορηγείται με ένα αντιπηκτικό
που μεταβολίζεται από το CYP2C9 (όπως η βαρφαρίνη ή η ασενοκουμαρόλη), θα πρέπει επιπροσθέτως να παρακολουθείται ο Διεθνής
Κανονικοποιημένος Λόγος (INR). Πρόσφατη καρδιαγγειακή νόσος: Ασθενείς με κλινικά σημαντική καρδιαγγειακή νόσο κατά τους
τελευταίους 6 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρής/ασταθούς στηθάγχης, του εμφράγματος του μυοκαρδίου, της συμπτωματικής
συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, των αρτηριακών ή φλεβικών θρομβοεμβολικών επεισοδίων (π.χ., πνευμονική εμβολή, αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο, συμπεριλαμβανομένων των παροδικών ισχαιμικών επεισοδίων) ή των κλινικά σημαντικών κοιλιακών αρρυθμιών
αποκλείστηκαν από τις κλινικές μελέτες. Ως εκ τούτου, δεν έχει τεκμηριωθεί η ασφάλεια του apalutamide σε αυτούς τους ασθενείς. Εάν
το Erleada συνταγογραφηθεί, οι ασθενείς με κλινικά σημαντική καρδιαγγειακή νόσο θα πρέπει να παρακολουθούνται για παράγοντες
κινδύνου όπως υπερχοληστερολαιμία, υπερτριγλυκεριδαιμία ή άλλες καρδιομεταβολικές διαταραχές (βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες
ενέργειες). Οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία για αυτές τις καταστάσεις, εφόσον απαιτείται, μετά την έναρξη του Erleada,
σύμφωνα με τις καθιερωμένες συστάσεις θεραπείας. Η θεραπεία στέρησης ανδρογόνων μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT: Σε
ασθενείς με ιστορικό ή παράγοντες κινδύνου για παράταση του διαστήματος QT, καθώς και σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα
φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία ενδέχεται να παρατείνουν το διάστημα QT, οι ιατροί θα πρέπει να αξιολογούν την αναλογία οφέλους‑
κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας εμφάνισης κοιλιακής ταχυκαρδίας δίκην ριπιδίου (Torsade de pointes) πριν την έναρξη
του Erleada. Σύνδρομο Stevens‑Johnson (SJS)/τοξική επιδερμική νεκρόλυση (ΤΕΝ): Αναφορές SJS/TEN μετά την κυκλοφορία, τα οποία
μπορεί να είναι απειλητικά για τη ζωή ή θανατηφόρα, έχουν παρατηρηθεί σε συσχέτιση με τη θεραπεία με Erleada και η συχνότητα
εμφάνισης είναι «μη γνωστές» (βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με σημεία
και συμπτώματα που υποδηλώνουν SJS/TEN. Εάν παρατηρηθούν αυτά τα συμπτώματα, το Erleada θα πρέπει να διακοπεί αμέσως και οι
ασθενείς θα πρέπει να αναζητήσουν άμεση ιατρική συμβουλή. Το Erleada δεν πρέπει να ξεκινά εκ νέου σε ασθενείς που παρουσίασαν SJS/
TEN οποιαδήποτε στιγμή ενόσω λάμβαναν Erleada και θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο εναλλακτικής θεραπείας. Ανεπιθύμητες
ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι κόπωση (26%), δερματικό εξάνθημα (26%
οποιουδήποτε βαθμού και 6% Βαθμού 3 ή 4), υπέρταση (22%), έξαψη (18%), αρθραλγία (17%), διάρροια (16%), πτώση (13%) και
μείωση σωματικού βάρους (13%). Άλλες σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν κατάγματα (11%) και υποθυρεοειδισμό
(8%). Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών
μελετών παρατίθενται παρακάτω ανά κατηγορία συχνότητας εμφάνισης. Οι κατηγορίες συχνότητας εμφάνισης ορίζονται ως ακολούθως:
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) και μη γνωστές (η συχνότητα εμφάνισης δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε
κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.
Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες που διαπιστώθηκαν σε κλινικές μελέτες
Κατηγορία/Οργανικό Σύστημα
Ανεπιθύμητη ενέργεια και συχνότητα εμφάνισηςα
Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος
συχνές: υποθυρεοειδισμόςβ
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης πολύ συχνές: μειωμένη όρεξη
συχνές: υπερχοληστερολαιμία, υπερτριγλυκεριδαιμία
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
συχνές: δυσγευσία, ισχαιμικές διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλουγ
όχι συχνές: επιληπτική κρίσηδ (βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις
και προφυλάξεις κατά τη χρήση)
Καρδιακές διαταραχές
συχνές: ισχαιμική καρδιοπάθειαε
μη γνωστές: παράταση του διαστήματος QT (βλ. παράγραφο Ειδικές
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση)
Αγγειακές διαταραχές
πολύ συχνές: έξαψη, υπέρταση
Διαταραχές του γαστρεντερικού
πολύ συχνές: διάρροια
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου
πολύ συχνές: δερματικό εξάνθημαζ
ιστού
συχνές: κνησμός, αλωπεκία
μη γνωστές: σύνδρομο Stevens‑Johnson/τοξική επιδερμική νεκρόλυσηη,θ

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και πολύ συχνές: κάταγμαι, αρθραλγία
του συνδετικού ιστού
συχνές: μυϊκός σπασμός
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού
πολύ συχνές: κόπωση
χορήγησης
Παρακλινικές εξετάσεις
πολύ συχνές: μειωμένο σωματικό βάρος
Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές
πολύ συχνές: πτώση
θεραπευτικών χειρισμών
α
Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών που παρουσιάζονται βασίζονται στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο περίοδο των
κλινικών μελετών
β
Περιλαμβάνεται υποθυρεοειδισμός, αυξημένα επίπεδα θυρεοειδοτρόπου ορμόνης στο αίμα, μειωμένη θυροξίνη, αυτοάνοση
θυρεοειδίτιδα, μειωμένη ελεύθερη θυροξίνη, μειωμένη τριιωδοθυρονίνη
γ
Περιλαμβάνεται παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, διαταραχή των αγγείων του εγκεφάλου, ισχαιμικό
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αρτηριοσκλήρυνση καρωτίδας, στένωση καρωτίδας, ημιπάρεση, βοθριωτό έμφρακτο, βοθριωτό
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, θρομβωτικό εγκεφαλικό έμφρακτο, αγγειακή εγκεφαλοπάθεια, έμφρακτο παρεγκεφαλίδας,
εγκεφαλικό έμφρακτο και εγκεφαλική ισχαιμία
δ
Περιλαμβάνει δάγκωμα της γλώσσας
ε
Περιλαμβάνει στηθάγχη, ασταθή στηθάγχη, έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, απόφραξη στεφανιαίας
αρτηρίας, στένωση στεφανιαίας αρτηρίας, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, αρτηριοσκλήρυνση στεφανιαίας αρτηρίας, δοκιμασία
κοπώσεως μη φυσιολογική, αυξημένη τροπονίνη, ισχαιμία του μυοκαρδίου
ζ
Βλέπε «Δερματικό εξάνθημα» στην ενότητα «Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών»
η
Ανεπιθύμητη ενέργεια μετά την κυκλοφορία
θ
Bλέπε παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
ι
Περιλαμβάνεται κάταγμα πλευρών, κάταγμα οσφυϊκού σπονδύλου, συμπιεστικό κάταγμα σπονδυλικής στήλης, κάταγμα σπονδυλικής
στήλης, κάταγμα άκρου ποδός, κάταγμα ισχίου, κάταγμα βραχιόνιου οστού, κάταγμα θωρακικού σπονδύλου, κάταγμα άνω άκρου,
κάταγμα ιερού οστού, κάταγμα άκρας χείρας, κάταγμα ηβικού οστού, κάταγμα κοτύλης, κάταγμα αστραγάλου, συμπιεστικό κάταγμα,
κάταγμα πλευρικού χόνδρου, κάταγμα οστών του προσώπου, κάταγμα κάτω άκρου, οστεοπορωτικό κάταγμα, κάταγμα καρπού,
αποσπαστικό κάταγμα, κάταγμα περόνης, κάταγμα κόκκυγα, κάταγμα πυέλου, κάταγμα κερκίδας, κάταγμα στέρνου, κάταγμα από
υπερβολική επιβάρυνση, μετατραυματικό κάταγμα, κάταγμα αυχενικού σπονδύλου, κάταγμα του αυχένα του μηριαίου οστού,
κάταγμα κνήμης. Βλέπε παρακάτω.
Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Δερματικό εξάνθημα: Το δερματικό εξάνθημα που σχετίζεται με το apalutamide
περιγράφηκε συνήθως ως κηλιδώδες ή κηλιδοβλατιδώδες. Στο δερματικό εξάνθημα περιλαμβάνεται εξάνθημα, κηλιδοβλατιδώδες
εξάνθημα, γενικευμένο εξάνθημα, κνίδωση, κνησμώδες εξάνθημα, κηλιδώδες εξάνθημα, επιπεφυκίτιδα, πολύμορφο ερύθημα,
βλατιδώδες εξάνθημα, αποφολίδωση δέρματος, εξάνθημα γεννητικών οργάνων, ερυθηματώδες εξάνθημα, στοματίτιδα,
φαρμακευτικό εξάνθημα, στοματικά έλκη, φλυκταινώδες εξάνθημα, φλύκταινες, βλατίδες, πεμφιγοειδές, διάβρωση του δέρματος,
δερματίτιδα και κυστικό εξάνθημα Ανεπιθύμητες ενέργειες δερματικού εξανθήματος αναφέρθηκαν στο 26% των ασθενών που
έλαβαν apalutamide. Βαθμού 3 δερματικά εξανθήματα (ορίστηκαν ως εκείνα που καλύπτουν > 30% της επιφάνειας σώματος
[BSA]) αναφέρθηκαν με τη θεραπεία με apalutamide στο 6% των ασθενών. Ο διάμεσος χρόνος έως την εμφάνιση δερματικού
εξανθήματος ήταν 83 ημέρες. Στο 78% των ασθενών το εξάνθημα απέδραμε, με διάμεσο χρόνο έως την αποδρομή 78 ημέρες.
Στα φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονταν τοπικά κορτικοστεροειδή, από στόματος αντιισταμινικά και
το 19% των ασθενών έλαβαν συστηματικά κορτικοστεροειδή. Στους ασθενείς με δερματικό εξάνθημα, η δόση διεκόπη στο 28% των
ασθενών και ελαττώθηκε στο 14% των ασθενών. Το δερματικό εξάνθημα επανεμφανίστηκε στο 59% των ασθενών στους οποίους
πραγματοποιήθηκε προσωρινή διακοπή της δόσης. Το δερματικό εξάνθημα οδήγησε σε διακοπή της θεραπείας με apalutamide στο
7% των ασθενών που εμφάνισαν δερματικό εξάνθημα. Πτώσεις και κατάγματα: Στη μελέτη ARN‑509‑003, κάταγμα αναφέρθηκε στο
11,7% των ασθενών που έλαβαν apalutamide και στο 6,5% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Οι μισοί ασθενείς είχαν
πτώση μέσα σε διάστημα 7 ημερών πριν από το κάταγμα και στις δύο ομάδες θεραπείας. Πτώσεις αναφέρθηκαν στο 15,6% των
ασθενών που έλαβαν apalutamide, έναντι 9,0% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. (βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις
και προφυλάξεις κατά τη χρήση). Ισχαιμική καρδιοπάθεια και ισχαιμικές διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου: Σε μία τυχαιοποιημένη
μελέτη (SPARTAN) σε ασθενείς με nmCRPC, ισχαιμική καρδιοπάθεια εμφανίστηκε στο 4% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με
apalutamide και στο 3% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη (TITAN) σε ασθενείς με mHSPC,
ισχαιμική καρδιοπάθεια εμφανίστηκε στο 4% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με apalutamide και στο 2% των ασθενών που
έλαβαν εικονικό φάρμακο. Συνολικά, στις μελέτες SPARTAN και TITAN, 6 ασθενείς (0,5%) που έλαβαν apalutamide και 2 ασθενείς
(0,2%) που έλαβαν εικονικό φάρμακο απεβίωσαν λόγω ισχαιμικής καρδιοπάθειας (βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις κατά τη χρήση). Στη μελέτη SPARTAN, με μία διάμεση έκθεση 32,9 μηνών για το apalutamide και 11,5 μηνών για το
εικονικό φάρκακο, ισχαιμικές διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου εμφανίστηκαν στο 4% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με
apalutamide και στο 1% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο (βλ. παραπάνω). Στη μελέτη TITAN, ισχαιμικές διαταραχές των
αγγείων του εγκεφάλου εμφανίστηκαν σε παρόμοια αναλογία στους ασθενείς στις ομάδες του apalutamide (1,5%) και του εικονικού
φαρμάκου (1,5%). Συνολικά, στις μελέτες SPARTAN και TITAN, 2 ασθενείς (0,2%) που έλαβαν apalutamide και κανένας από τους
ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο απεβίωσαν λόγω ισχαιμικής διαταραχής των αγγείων του εγκεφάλου (βλ. παράγραφο Ειδικές
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). Υποθυρεοειδισμός: Υποθυρεοειδισμός αναφέρθηκε στο 8% των ασθενών που
έλαβαν apalutamide και στο 2% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο, με βάση τις αξιολογήσεις της θυρεοειδοτρόπου
ορμόνης (TSH) ανά 4 μήνες. Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού 3 ή 4. Υποθυρεοειδισμός εμφανίστηκε στο 30%
των ασθενών που λάμβαναν ήδη θεραπεία υποκατάστασης του θυρεοειδούς στο σκέλος του apalutamide και στο 3% των ασθενών
στο σκέλος του εικονικού φαρμάκου. Στους ασθενείς που δεν λάμβαναν θεραπεία υποκατάστασης του θυρεοειδούς, υποθυρεοειδισμός
εμφανίστηκε στο 7% των ασθενών που έλαβαν apalutamide και στο 2% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Όταν
ενδείκνυται κλινικά, πρέπει να ξεκινά θεραπεία υποκατάστασης του θυρεοειδούς ή να προσαρμόζεται η δόση της. 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 υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR‑15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337,
Φαξ: + 30 2106549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen‑Cilag International
NV, Turnhoutseweg 30, B‑2340 Beerse, Βέλγιο. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/18/1342/001. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 18 Νοεμβρίου 2021. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι
διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΤΙΜΕΣ
Περιεκτικότητα
Συσκευασία
Νοσοκομειακή Τιμή
Λιανική Τιμή
F.C.TAB 60MG/TAB
BTx112 δισκία σε blisters PVC/PCTFE/alu
2.415,28 €
2.918,66 €
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen‑Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ειρήνης 56,
151 21 Πεύκη, τηλ. 210 8090000.
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Μουστάκας Γ.
Κλαμπάτσας Α.
Γραικός Κ.

ΜΕΛΗ:

Γκατζός Σ.
Μαρλάς Γ.
Μήλου Μ.

Παπαδάκης Δ.
Τσοχαταρίδης Β.
Φωτίου Β.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μουστάκας Γ.

ΜΕΛΗ:

Αλιβιζάτος Γ.
Ανδρεάδης Χ.
Ανίσογλου Σ.
Βακαλόπουλος Ι.
Βούρος Ι.
Δημητριάδης Γ.
Ηλιοπούλου Χ.
Ιωσηφίδου Ρ.
Κασαράκης Δ.
Κιζιρίδου Α.
Κυνηγού Μ.
Κωνσταντούλα Α.
Λογοθέτη Μ.

Μπόνιου Κ.
Νικολαΐδου Α.
Ξυνού Α.
Παπαθανασίου Μ.
Παπαλάκης Α.
Παπακοτούλας Π.
Πάτρης Ε.
Σακαλής Β.
Σκευούδη Σ.
Χαραλαμπίδου Μ.
Χατζημουρατίδης Κ.
Χατζηπαυλίδου Β.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Χ.Ο.Ε.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΟΣ:

Δημάσης Νικόλαος
Ιωσηφίδου Ροδονίκη
Ανίσογλου Σουζάνα
Μπαρμπετάκης Νικόλαος
Κυνηγού Μαρία
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Χαιρετισμός Προέδρου
Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι,
Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας να συμμετέχετε στη διημερίδα.
Η 8η Επιστημονική Διημερίδα Ουρογεννητικής Ογκολογίας Βορείου Ελλάδος
διοργανώνεται από την Ερευνητική Χειρουργική Ογκολογική Εταιρεία Ελλάδος, σε
συνεργασία με το Ουρολογικό - Ογκολογικό Τμήμα του Θεαγενείου Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης και πραγματοποιείται στις 13-14 Μαΐου 2022.
Η Διημερίδα αυτή αποτελεί πλέον θεσμό, εδώ και 8 χρόνια, καθώς πραγματοποιείται ανά έτος, αποτελώντας σημείο επικοινωνίας μεταξύ Συναδέλφων διαφόρων
ειδικοτήτων, με γνωστικό αντικείμενο την Ουρογεννητική Ογκολογία.
Ελπίδα μας είναι πως η διοργάνωση αυτή θα αποτελέσει για ακόμη μία φορά πυρήνα
ενημέρωσης, παρακολουθώντας τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και απόψεις.
Μετά τη λαίλαπα της πανδημίας και την προσπάθεια όλων μας να διαχειρισθούμε
τις δυσχερείς συνθήκες που βιώσαμε, φθάσαμε σήμερα σε μια σχεδόν φυσιολογική
καθημερινότητα. Η Ουρολογική Κλινική του Θεαγενείου Νοσοκομείου δίνει για ακόμη
μία φορά το παρών στο επιστημονικό γίγνεσθαι.
Θερμές ευχαριστίες στα Προεδρεία και στους Ομιλητές, οι οποίοι με μεγάλη
προθυμία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας.
Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου, γιατί όλοι μαζί
συνθέτουμε μία ισχυρή και αποτελεσματική Ογκολογική Ομάδα. Αισθάνομαι τυχερός,
που πλαισιώνομαι από τους Διευθυντές κ. Κλαμπάτσα και κ. Γραικό, τον Ειδικό Ουρολόγο
κ. Γκατζό, καθώς και το λοιπό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής μας.
Σας εύχομαι ένα εποικοδομητικό διήμερο στη Θεσσαλονίκη.

Με εκτίμηση,
Dr Μουστάκας Γεώργιος
Προϊστάμενος Διευθυντής
Ουρολογικού- Ογκολογικού Τμήματος
Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2022
12:30’ - 13:00’

Προσέλευση - Εγγραφές

13:00’ - 14:30’

Καρκίνος νεφρού Ι

			Προεδρείο: Παπαλάκης Α., Χριστοδούλου Κ.
		• Αντιμετώπιση αμφοτερόπλευρων νεφρικών μαζών

Κοσμίδης Α.
		
• Διαδερμικές τεχνικές. Από την διάγνωση στην θεραπεία
Πετσατώδης Ε.
		
• Η θέση της μερικής νεφρεκτομής			
Κόπτσης Μ.
		
• Συστηματική θεραπεία σε μεταστατική νόσο-μελλοντικές προοπτικές		
										 Ράλλης Γ.

14:30’ - 15:30’

Καρκίνος νεφρού ΙΙ

15:30’ - 16:00’

Διάλειμα - Καφέ

			Προεδρείο: Αναστασιάδης Α., Νικολαΐδου Α., Μουστάκας Γ.
		Κυταρομειωτική νεφρεκτομή σε μεταστατική νόσο ενδιάμεσου κινδύνου
		
• ΥΠΕΡ							
Ζαρκαδούλιας Α.
		
• ΚΑΤΑ								
Δαδάκη Ε.

16:00’ - 17:30’
Καρκίνος Ουροθηλίου - Μη μυο-διηθητική νόσος
			(NMIBC)

			Προεδρείο: Παπαθανασίου Μ., Σακαλής Β.
		• Τρόποι βελτίωσης της κλασικής κυστεοσκόπησης στη διάγνωση και 		

		
παρακολούθηση					
Μουρτζίλας Ε.
		
• Η θέση της MRI						
Χουρμούζη Δ.
		
• Τεχνικές διουρηθρικής επέμβασης			
Χατζόπουλος Ε.
		
• Η θέση της πρώιμης κυστεκτομής				
Δήμου Π.
		
• Νεώτερες τεχνικές στην αντιμετώπιση των όγκων ανώτερου ουροποιητικού		
									 Αναστασιάδης Α.
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Καρκίνος Ουροθηλίου - Μυο-διηθητική νόσος
			(MIBC)
17:30’ - 18:30’

			Προεδρείο: Δημητριάδης Γ., Αλιβιζάτος Γ.
		• Ριζική κυστεκτομή σε ολιγομεταστατική νόσο		
Τουτζιάρης Χ.
		
• Η θέση της μετεγχειρητικής χημειοθεραπείας - επιλογή ασθενών Κεσίσης Γ.
		
• Καρκίνωμα ουραχού					
Δατσέρης Ν.

18:30’ - 19:30’

Όγκοι ανωτέρου ουροποιητικού - Η θέση της
Χημειοθεραπείας

			Προεδρείο: Βακαλόπουλος Ι., Μακραντωνάκης Π.
		• Προεγχειρητική					
Κοραντζής Ι.

		

• Μετεγχειρητική				

Διαμαντόπουλος Ν.

19:30’ - 20:00’

Δορυφορική Διάλεξη Φαρμακευτικής Εταιρείας Ι

20:00’ - 20:30’

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

			Προεδρείο: Μουστάκας Γ.
► Προσφωνήσεις - Χαιρετισμοί
		
► Κήρυξη Έναρξης Εργασιών
► Εναρκτήρια Ομιλία: “Παρηγορική φροντίδα.
                                        
          Τι έχει σημασία όταν το τέλος πλησιάζει;”
			
Ομιλήτρια: Ανίσογλου-Αναστασιάδου Γ.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2022
08:00’ - 09:00’

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ι

			Προεδρείο: Πάτρης Ε., Φώτας Α., Μπαρμπάνης Σ.

		
		
		

Νεώτερα δεδομένα για την διάγνωση
• Πολυπαραμετρικά μοντέλα κινδύνου			
• Υγρή βιοψία						
• Biparametric και mpMRI				

Μπαλαξής Π.
Τσακαλδήμης Γ.
Μπουλογιάννη Γ.

09:00’ - 10:30’

Εντοπισμένη νόσος - Επιλογές αντιμετώπισης

10:30’ - 11:30’

Ρομποτική Χειρουργική - Νεώτερες τεχνικές

			Προεδρείο: Βούρος Ι., Παπαδόπουλος Α., Κλαμπάτσας Α.
		• Ενεργός παρακολούθηση 				
Λεβέντης Χ.
		• Ελάχιστα επεμβατική 					
Βούλγαρης Σ.
		• Χειρουργική 						
Ιωαννίδης Α.
		• Ακτινοθεραπεία 					
Μπόνιου Κ.
			Προεδρείο: Πατσιαλάς Χ., Λαμπανάρης Α., Καμπάνταης Σ.

		Θέμα Ι
		
Retzius sparing ριζική προστατεκτομή			
Θέμα ΙΙ
		
Νευροπροστατευτική ριζική προστατεκτομή		

11:30’ - 12:00’

Διάλειμα - Καφέ

12:00’ - 13:00’

Εντοπισμένη ολιγομεταστατική νόσος

Κατόγλου Α.
Τέγος Σ.

			Προεδρείο: Καλογεράς Ν., Δημόπουλος Π.

		
		

• Χειρουργική αντιμετώπιση				
Σημαιοφορίδης Β.
• Ακτινοθεραπεία						
Μέμτσα Π.

13:00’ - 13:30’

Δορυφορική Διάλεξη Φαρμακευτικής Εταιρείας ΙΙ

13:30’ - 14:00’

Διάλεξη

		

Προεδρείο: Χατζημουρατίδης Κ., Μουστάκας Γ.

Θεραπευτικοί χειρισμοί πριν την ριζική προστατεκτομή σε νόσο υψηλού κινδύνου
Καλογεράς Ν.

									

8

ç Επιστηµονική
Διηµερίδα

Ουρογεννητικής
Ογκολογίας
Βορείου Ελλάδος

13 14
ÌÁÚÏÕ 2022

14:00’ - 15:00’

Μεσημεριανή Διακοπή - Ελαφρύ Γεύμα

15:00’ - 16:45’

Νοσηλευτική Ογκολογία
Πτυχές νοσηλευτικής στο σύστημα υγείας

			Προεδρείο: Λογοθέτη Μ., Κωνσταντούλα Α., Φωτίου Β.

		• DRGs (Diagnosis Related Groups) - Η εφαρμογή τους στο ΕΣΥ της χώρας μας
		
και οι προκλήσεις					
Δαρδόγιαννος Α.
		
• Ιχνηλατώντας την Κεντρική αποστείρωση			
Στόνικου Ε.
		
• Η αναγκαιότητα εκτίμησης και αξιολόγησης του 5ου ζωτικού σημείου
									 Παπαδοπούλου Μ.
		
• Μέτρα πρόληψης λοιμώξεων εν μέσω πανδημίας Covid -19 στο Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”
									
Πλούκου Σ.
		
• Υφίσταται Mobbing;					
Γκουντρίδου Κ.
		
• Ιδιαιτερότητες εργασιακού χώρου του Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”
		
Σκέψεις και προτάσεις της ψυχολόγου				
Τσιάρα Α.

16:45’ - 17:30’

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΙΙ
Τοπική Υποτροπή μετά από ριζική αντιμετώπιση

			Προεδρείο: Κλαμπάτσας Α., Ηλιοπούλου Χ.
		• Χειρουργική αντιμετώπιση				
		
• H θέση της Α/Θ μετά από ριζική προστατεκτομή		

17:30’ - 17:45’

Διάλειμα - Καφέ

17:45’ - 18:45’

Μεταστατική νόσος

18:45’ - 20:15’

Νόσος ανθεκτική στον ευνουχισμό

Κουκουρίκης Π.
Γκανταΐφη Α.

			Προεδρείο: Δημάσης Ν., Κοντοβίνης Λ.
		
• De Novo mHNPC						
Γραικός Κ.
		
• Υποτροπή σε ορμονοευαίσθητη μεταστατική νόσο			
Γκατζός Σ.
ης
Διαμαντόπουλος Ν.
		
• Η θέση της χημειοθεραπείας 1 γραμμής			
			Προεδρείο: Χατζηχρήστου Δ., Χατζηπαυλίδου Β., Σαλπιγγίδης Γ.
		
• Μοριακοί στόχοι στο CRPC				
Τσιριόπουλος Ι.
		
• Νεώτερα αντιανδρογόνα					
Γραικός Κ.
		
• Η θέση της χημειοθεραπείας			
Διονυσόπουλος Δ.
		
• Τα Theranostics στον καρκίνο του προστάτη		
Καλαθάς Θ.

20:15’

Λήξη Συνεδρίου - Συμπεράσματα - Σχόλια

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία
Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην
Ελλάδα: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18–20, 151 25 Μαρούσι
Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην
Κύπρο: Novagem Ltd, Τηλ:00357 22483858
Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
PP-NUB-GR-0006-1
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διοργάνωση:
Ερευνητική Χειρουργική Ογκολογική Εταιρεία Ελλάδος
(Ε.Χ.Ο.Ε.Ε.)
Σε συνεργασία με το:
Ουρολογικό - Ογκολογικό Τμήμα Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”
Υπό την Αιγίδα:
της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας
της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

Χρόνος Διεξαγωγής:
13 Μαΐου 2022 έως 14 Μαΐου 2022

Τόπος Διεξαγωγής
Mediterranean Palace Hotel
Σαλαμίνος 3 & Καρατάσου,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.:54626

Τρόπος Διεξαγωγής:
Το Επιστημονικό Συνέδριο θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία
Εγγραφές:
► Η συμμετοχή στη Διημερίδα είναι ΔΩΡΕΑΝ

► Η Γραμματεία θα λειτουργεί από τις 12:00 την 13η Μαΐου 2022 για την Έναρξη Εγγραφών
Μοριοδότηση:
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει 14 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD)
Πιστοποίηση Παρακολούθησης:
Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του Ε.Ο.Φ., θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου
παρακολούθησης. Με τη λήξη της Διημερίδας θα δίνεται πιστοποιητικό σε όσους έχουν
παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος.
Κοινωνικές Εκδηλώσεις:
Τελετή Έναρξης: Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 και ώρα 20:00
στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace
στην αίθουσα ΔΙΑΣ (7ος όροφος)
Γραμματεία Διοργάνωσης - PCO
Υπ. Φ. Δραγούμη 23
Τ.Κ. 54635, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 202 212 – Κιν: 6942 504797
web: www.m-c-c.gr
e-mail: makedoni@otenet.gr / info@m-c-c.gr

14-15

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Arvekap 11,25 mg ®. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Arvekap 11,25 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ: Τριπτορελίνη 11,25 mg ανά φιαλίδιο. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο
εναιώρημα (ΕΜ ή ΥΔ). 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές Ενδείξεις: - Καρκίνος του προστάτη: Θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου
του προστάτη. Θεραπεία του υψηλού κινδύνου εντοπισμένου ή τοπικά προχωρημένου, καρκίνου του προστάτη σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία. Βλ. παράγραφο 5.1.
- Ενδομητρίωση: Γεννητική και εξωγεννητική ενδομητρίωση (στάδιο I-IV). - Ινομυώματα μήτρας: Θεραπεία των ινομυωμάτων μήτρας. - Πρώιμη ήβη: Προ της ηλικίας των
8 ετών στα κορίτσια και των 10 ετών στα αγόρια. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: - Δοσολογία. - Καρκίνος του προστάτη. Μία ενδομυϊκή ένεση του Arvekap 11,25
mg κάθε τρεις μήνες. Διάρκεια της θεραπείας: βλ. παράγραφο 5.1. Ως συγχορηγούμενο και ακόλουθο της ακτινοθεραπείας στον υψηλού κινδύνου εντοπισμένο ή τοπικά
προχωρημένο ορμονο-εξαρτώμενο καρκίνο του προστάτη, κλινικά δεδομένα έχουν δείξει ότι η ακτινοθεραπεία, ακολουθούμενη από μακροχρόνια θεραπεία στέρησης
ανδρογόνων είναι προτιμότερη από ακτινοθεραπεία ακολουθούμενη από βραχυχρόνια θεραπεία στέρησης των ανδρογόνων. Βλ. παράγραφο 5.1. Η διάρκεια της θεραπείας
στέρησης ανδρογόνων, η οποία συνιστάται από ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες για ασθενείς με υψηλού κινδύνου εντοπισμένο ή τοπικά προχωρημένο καρκίνο του
προστάτη που λαμβάνουν ακτινοθεραπεία, είναι 2-3 χρόνια. Σε ασθενείς με ανθεκτικό στον ευνουχισμό μεταστατικό καρκίνο του προστάτη,οι οποίοι δεν είναι χειρουργικά
ευνουχισμένοι και λαμβάνουν αγωνιστή GnRH, όπως η τριπτορελίνη, και είναι επιλέξιμοι για θεραπεία με οξική αμπιρατερόνη, έναν αναστολέα της βιοσύνθεσης των
ανδρογόνων, ή με ενζαλουταμίδη, έναν αναστολέα της λειτουργίας του ανδρογονικού υποδοχέα, η θεραπεία με τον αγωνιστή GnRH θα πρέπει να συνεχιστεί. - Eνδομητρίωση.
Μία ενδομυϊκή ένεση του Arvekap 11,25 mg κάθε τρεις μήνες. Η θεραπεία πρέπει να αρχίζει τις πρώτες πέντε ημέρες του καταμήνιου κύκλου. Διάρκεια της θεραπείας
ενδομητρίωσης: αυτή εξαρτάται από την αρχική βαρύτητα της ενδομητρίωσης και τις αλλαγές που παρατηρούνται στην κλινική εικόνα (λειτουργικές και ανατομικές)
κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Γενικά, συνιστάται η ενδομητρίωση να θεραπεύεται για διάστημα 3 μηνών και μόνον αν αποδειχθεί στους 3 μήνες ότι η θεραπεία απέδωσε
μπορεί να συνεχισθεί το ανώτερο μέχρι 6 μήνες. Δεν πρέπει να χορηγείται δεύτερη σειρά θεραπείας με αυτό το φαρμακευτικό προϊόν ή άλλο ανάλογο γοναδορελίνης. Ινομυώματα. Μία ενδομυϊκή ένεση του Arvekap 11,25 mg κάθε τρεις μήνες. Η θεραπεία πρέπει να αρχίζει τις πρώτες πέντε ημέρες του καταμήνιου κύκλου. Γενικά,
συνιστάται τα ινομυώματα να θεραπεύονται για διάστημα 3 μηνών και μόνον αν αποδειχθεί στους 3 μήνες ότι η θεραπεία απέδωσε μπορεί να συνεχιστεί το ανώτερο μέχρι
6 μήνες. - Πρώιμη ήβη. Η θεραπεία παιδιών με τριπτορελίνη πρέπει να βρίσκεται υπό την ολική επιτήρηση παιδοενδοκρινολόγου ή παιδιάτρου ή ενδοκρινολόγου με
εμπειρία στη θεραπεία κεντρικής πρώιμης ήβης. Δοσολογία: Μία ενδομυϊκή ένεση τριπτορελίνης κάθε 3 μήνες. Τρόπος χορήγησης. Μόνο τους ΑΝΔΡΕΣ: Για ενδομυϊκή ή
υποδόρια ένεση. Στις ΓΥΝΑΙΚΕΣ και τα ΠΑΙΔΙΑ: Για ενδομυϊκή ένεση. Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από τη χορήγηση, βλ.
παράγραφο 6.6. Το Arvekap 11,25 mg δεν πρέπει να ενίεται ενδοαγγειακά. Η υποδόρια χορήγηση δεν έχει μελετηθεί σε γυναίκες και παιδιά. 4.3 Αντενδείξεις:
-Υπερευαισθησία στη GnRH, τα ανάλογά της ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του φαρμάκου (βλ. παράγραφο 4.8). -Περίοδος κύησης και γαλουχίας. Πριν την έναρξη της
αγωγής πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η ασθενής δεν είναι έγκυος. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Η χρήση αγωνιστών GnRH μπορεί να
προκαλέσει μείωση της οστικής πυκνότητας. Στους άνδρες, υπάρχουν δεδομένα ότι η χρήση ενός διφωσφονικού σε συνδυασμό με έναν αγωνιστή GnRH μπορεί να
ελαττώσει την απώλεια οστικής πυκνότητας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς με επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου οστεοπόρωσης (π.χ. χρόνια κατάχρηση
αλκοόλ, κάπνισμα, μακρόχρονη θεραπεία με φάρμακα που ελαττώνουν την οστική πυκνότητα, π.χ. αντιεπιληπτικά ή κορτικοειδή, οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης,
υποσιτισμός). Πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η ασθενής δεν είναι έγκυος πριν τη συνταγογράφηση της τριπτορελίνης. Σπάνια, η θεραπεία με αγωνιστές GnRH μπορεί να
αποκαλύψει την παρουσία προηγουμένως αδιάγνωστου γοναδοτρόφου αδενώματος της υπόφυσης. Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν υποφυσιακή αποπληξία η
οποία χαρακτηρίζεται από ξαφνική κεφαλαλγία, έμετο, προβλήματα όρασης και οφθαλμοπληγία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης κατάθλιψης (η οποία μπορεί να
είναι σοβαρή) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με GnRH ανάλογα, όπως η τριπτορελίνη. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται
δεόντως και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Ασθενείς με διαγνωσμένη κατάθλιψη πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Ρύθμιση της
αντιυπερτασικής θεραπείας μπορεί να απαιτείται σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν τέτοια αγωγή. Απαιτείται προσοχή με την ενδομυϊκή ένεση σε ασθενείς που λαμβάνουν
θεραπεία με αντιπηκτικά, λόγω του πιθανού κινδύνου αιματωμάτων στο σημείο της ένεσης. Καρκίνος του προστάτη. Αρχικά, η τριπτορελίνη, όπως και άλλοι αγωνιστές
GnRH, προκαλεί μία παροδική αύξηση των επιπέδων της τεστοστερόνης στον ορό. Ως συνέπεια, κατά τις πρώτες εβδομάδες της θεραπείας, μπορεί να εμφανιστούν
περιστασιακά μεμονωμένες περιπτώσεις παροδικής επιδείνωσης των συμπτωμάτων του καρκίνου του προστάτη. Κατά την αρχική φάση της θεραπείας, πρέπει να
εξεταστεί η πρόσθετη χορήγηση ενός κατάλληλου αντι-ανδρογόνου, ώστε να αντιρροπιστεί η αρχική αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης στον ορό και η επιδείνωση των
κλινικών συμπτωμάτων. Μικρός αριθμός ασθενών μπορεί να παρουσιάσει παροδική επιδείνωση των συμπτωμάτων του καρκίνου του προστάτη και προσωρινή αύξηση
του πόνου που σχετίζεται με τον καρκίνο του προστάτη (μεταστατικός πόνος), ο οποίος μπορεί να αντιμετωπιστεί συμπτωματικά. Όπως και με άλλους αγωνιστές GnRH,
έχουν παρατηρηθεί μεμονωμένες περιπτώσεις συμπίεσης του νωτιαίου μυελού ή απόφραξης της ουρήθρας. Αν εμφανιστεί συμπίεση νωτιαίου μυελού ή έκπτωση της
νεφρικής λειτουργίας, πρέπει να χορηγηθεί η συνήθης θεραπεία για αυτές τις επιπλοκές και σε ακραίες περιπτώσεις να εξεταστεί η περίπτωση άμεσης ορχεκτομής
(χειρουργικός ευνουχισμός). Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων θεραπείας ενδείκνυται προσεκτική παρακολούθηση, ιδιαίτερα σε ασθενείς με σπονδυλικές
μεταστάσεις και σε ασθενείς με απόφραξη των ουροφόρων οδών. Μετά από χειρουργικό ευνουχισμό η τριπτορελίνη δεν επάγει περαιτέρω μείωση των επιπέδων της
τεστοστερόνης στον ορό. Η μακρόχρονη στέρηση ανδρογόνων είτε λόγω αμφίπλευρης ορχεκτομής ή λόγω χορήγησης αναλόγων GnRH σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
απώλειας οστικής μάζας και μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση και αυξημένο κίνδυνο οστικού κατάγματος. Επιπλέον, από επιδημιολογικά δεδομένα έχει παρατηρηθεί
ότι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν αλλαγές στο μεταβολισμό (π.χ. δυσανεξία στη γλυκόζη) ή αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων κατά τη διάρκεια θεραπείας
με στέρηση ανδρογόνων. Ωστόσο, πρόσφατα στοιχεία δεν επιβεβαίωσαν τη σύνδεση ανάμεσα στη θεραπεία με ανάλογα GnRH και στην αύξηση της καρδιαγγειακής
θνησιμότητας. Ασθενείς με υψηλό κίνδυνο μεταβολικών ή καρδιαγγειακών παθήσεων πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά πριν την έναρξη της θεραπείας και να
παρακολουθούνται επαρκώς κατά τη διάρκεια θεραπείας στέρησης ανδρογόνων. Η χορήγηση τριπτορελίνης σε θεραπευτικές δόσεις έχει ως αποτέλεσμα την καταστολή
του υποφυσιακού γοναδιακού άξονα. Η φυσιολογική λειτουργία συνήθως αποκαθίσταται με τη διακοπή της θεραπείας. Επομένως, διαγνωστικοί έλεγχοι της υποφυσιακής
γοναδιακής λειτουργίας οι οποίοι διεξάγονται κατά τη διάρκεια ή και μετά τη διακοπή της θεραπείας με ανάλογα GnRH μπορεί να είναι παραπλανητικοί. Η θεραπεία
στέρησης ανδρογόνων μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT. Σε ασθενείς με ιστορικό ή με παράγοντες κινδύνου για παράταση του διαστήματος QT και σε ασθενείς οι
οποίοι λαμβάνουν ταυτόχρονη θεραπεία με φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία μπορεί να παρατείνουν το διάστημα QT (βλ. παράγραφο 4.5) οι γιατροί πρέπει να εξετάζουν
το προφίλ οφέλους/κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη επίσης και το ενδεχόμενο εμφάνισης κοιλιακής ταχυκαρδίας δίκην ριπιδίου (Torsades de pointes) πριν την έναρξη της
θεραπείας με Arvekap 11,25 mg. Γυναίκες. Η χρήση αγωνιστών GnRH είναι πιθανό να προκαλέσει μείωση της οστικής πυκνότητας κατά 1% ανά μήνα κατά τη διάρκεια μίας
περιόδου θεραπείας έξι μηνών. Κάθε μείωση της οστικής πυκνότητας κατά 10% συνδέεται με δύο έως τρεις φορές αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Πρόσφατα διαθέσιμα
στοιχεία δείχνουν ότι η οστική απώλεια αποκαθίσταται στην πλειονότητα των γυναικών, μετά την διακοπή της θεραπείας. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συγκεκριμένα
στοιχεία για ασθενείς με ήδη υπάρχουσα οστεοπόρωση ή με παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση (π.χ. χρόνια κατάχρηση αλκοόλ, κάπνισμα, μακρόχρονη θεραπεία με
φάρμακα που ελαττώνουν την οστική πυκνότητα, π.χ. αντιεπιληπτικά ή κορτικοειδή, οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης, υποσιτισμός π.χ. νευρογενής ανορεξία).
Δεδομένου ότι σε αυτούς τους ασθενείς η μείωση της οστικής πυκνότητας είναι πιθανό να είναι περισσότερο επιβλαβής, η θεραπεία με τριπτορελίνη θα πρέπει να
εξετάζεται σε ατομική βάση και να ξεκινά μόνο εάν τα οφέλη της θεραπείας υπερτερούν των κινδύνων, μετά από πολύ προσεκτική αξιολόγηση. Θα πρέπει να εξετάζεται
η λήψη πρόσθετων μέτρων ώστε να αντιρροπείται η απώλεια οστικής πυκνότητας. Ινομυώματα μήτρας και ενδομητρίωση. Η τριπτορελίνη όταν χρησιμοποιείται στη
συνιστώμενη δόση, προκαλεί συνεχή υπογοναδοτροφική αμηνόρροια. Εάν μετά τον πρώτο μήνα παρατηρηθεί αιμορραγία γεννητικών οργάνων, θα πρέπει να μετρηθούν τα
επίπεδα της οιστραδιόλης στο πλάσμα και αν τα επίπεδα είναι κάτω από 50 pg/mL, πρέπει να εξεταστούν πιθανές οργανικές βλάβες. Μετά την απόσυρση της θεραπείας,
η λειτουργία των ωοθηκών επανέρχεται και ωορρηξία γίνεται περίπου 5 μήνες μετά την τελευταία ένεση. Πρέπει να χρησιμοποιείται μία μη ορμονική μέθοδος
αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας έως και 3 μήνες μετά την τελευταία ένεση.Καθώς κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τριπτορελίνη η έμμηνος ρύση θα
πρέπει να σταματά, πρέπει να δίδονται οδηγίες στην ασθενή ώστε να ενημερώνει τον γιατρό της εάν συνεχίζεται η τακτική εμμηνόρροια. Κατά τη διάρκεια θεραπείας των
ινομυωμάτων της μήτρας συνιστάται ο τακτικός προσδιορισμός του μεγέθους του ινομυώματος. Έχουν υπάρξει αναφορές αιμορραγίας σε ασθενείς με υποβλεννογόνια
ινομυώματα μετά από θεραπεία με ανάλογα GnRH. Συνήθως, η αιμορραγία έχει εμφανιστεί 6 - 10 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας. Πρώιμη ήβη. Η θεραπεία
παιδιών με εξελισσόμενους εγκεφαλικούς όγκους θα πρέπει να ακολουθεί μία προσεκτική ατομική εκτίμηση της αναλογίας κινδύνου/οφέλους. Στα κορίτσια, η αρχική
διέγερση των ωοθηκών κατά την έναρξη της θεραπείας, ακολουθούμενη από την απόσυρση των οιστρογόνων την οποία επάγει η θεραπεία, μπορεί κατά τον πρώτο μήνα
να οδηγήσει σε κολπική αιμορραγία ήπιας ή μέτριας έντασης. Μετά τη διακοπή της θεραπείας θα εμφανιστεί ανάπτυξη των χαρακτηριστικών της εφηβείας. Οι
πληροφορίες όσον αφορά την μελλοντική γονιμότητα εξακολουθούν να είναι περιορισμένες. Στα περισσότερα κορίτσια, η τακτική έμμηνος ρύση θα ξεκινήσει κατά μέσο
όρο ένα χρόνο μετά τον τερματισμό της θεραπείας. Ψευδο-πρώιμη ήβη (όγκος γονάδων ή επινεφριδίων ή υπερπλασία επινεφριδίων) και πρώιμη ήβη που δεν εξαρτάται
από γοναδοτροφίνες (τεστοτοξίκωση, οικογενειακή υπερπλασία των κυττάρων Leydig) θα πρέπει να αποκλείεται. Η οστική πυκνότητα (BMD) μπορεί να μειωθεί κατά τη
θεραπεία της κεντρικής πρώιμης ήβης με GnRH. Ωστόσο, μετά τη διακοπή της θεραπείας, η επακόλουθη αύξηση της οστικής μάζας διατηρείται και η μέγιστη οστική μάζα
στα τέλη της εφηβείας δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τη θεραπεία. Μπορεί να παρατηρηθεί επιφυσιολίσθηση μετά την απόσυρση της θεραπείας με GnRH. Η
προτεινόμενη θεωρία είναι ότι οι χαμηλές συγκεντρώσεις οιστρογόνων κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αγωνιστές GnRH εξασθενούν την επιφυσιακή πλάκα. Η αύξηση
της ταχύτητας ανάπτυξης μετά τη διακοπή της θεραπείας οδηγεί στη συνέχεια σε μείωση της δύναμης διάτμησης που απαιτείται για τη μετατόπιση της επίφυσης. Το
φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου».4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Εμπειρία από τις
κλινικές μελέτες: Γενική ανοχή σε άνδρες: Εφόσον οι ασθενείς που πάσχουν από τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό, ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του προστάτη είναι
γενικά ηλικιωμένοι και έχουν και άλλες νόσους οι οποίες απαντούν συχνά σε αυτό τον γηρασμένο πληθυσμό, περισσότεροι από το 90% των ασθενών οι οποίοι
συμπεριλήφθηκαν σε κλινικές μελέτες ανέφεραν ανεπιθύμητες ενέργειες και συχνά η συσχέτιση είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Όπως έχει παρατηρηθεί και με άλλες
θεραπείες με αγωνιστές GnRH ή μετά από χειρουργικό ευνουχισμό, οι συχνότερα παρατηρούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες σχετικές με τη θεραπεία με τριπτορελίνη
οφείλονταν στις αναμενόμενες φαρμακολογικές της επιδράσεις. Αυτές οι ενέργειες περιελάμβαναν εξάψεις και μειωμένη σεξουαλική επιθυμία. Με την εξαίρεση των
ανοσο-αλλεργικών αντιδράσεων (σπάνιες) και των αντιδράσεων στο σημείο της ένεσης (<5%), όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι γνωστό ότι σχετίζονται με τις
αλλαγές στην τεστοστερόνη. Αναφέρθηκαν οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες θεωρούνται τουλάχιστον πιθανά σχετιζόμενες με τη θεραπεία με
τριπτορελίνη. Οι περισσότερες από αυτές τις αντιδράσεις είναι γνωστό ότι σχετίζονται με το βιοχημικό ή χειρουργικό ευνουχισμό. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες
ταξινομούνται με βάση τη συχνότητα ως εξής: Πολύ συχνές (≥ 1/10), Συχνές (≥ 1/100 ,<1/10), Μη συχνές (≥1/1000, <1/100), Μη γνωστής συχνότητας (δεν μπορούν να
εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος Μη συχνές: Θρομβοκυττάρωση. Καρδιακές διαταραχές: Μη
Συχνές: Αίσθημα παλμών, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Παράταση διαστήματος QT* (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5). Διαταραχές
του ωτός και του λαβυρίνθου: Μη Συχνές: Εμβοή Ίλιγγος. Οφθαλμικές διαταραχές: Μη Συχνές: Επηρεασμένη όραση, Σπάνιες: Μη φυσιολογική αίσθηση οφθαλμών,
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Διαταραχές όρασης. Διαταραχές του γαστρεντερικού: Συχνές: Ξηροστομία, Ναυτία, Μη Συχνές: Κοιλιακό άλγος, Δυσκοιλιότητα, Διάρροια, Έμετος, Σπάνιες: Διάταση
κοιλίας, Αλλοίωση γεύσης, Μετεωρισμός. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: Πολύ Συχνές: Εξασθένηση, Συχνές: Αντίδραση στο σημείο της ένεσης
(περιλαμβάνονται ερύθημα, φλεγμονή και πόνος) Οίδημα, Μη Συχνές: Λήθαργος Περιφερικό οίδημα Πόνος Ρίγη Υπνηλία, Σπάνιες: Πόνος στο στήθος, Διαταραχές
στάσεως, Γριππώδης συνδρομή, Πυρεξία, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Κακουχία. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος:
Συχνές: Υπερευαισθησία, Σπάνιες: Αναφυλακτική αντίδραση, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αναφυλακτικό σοκ. Λοιμώξεις και
παρασιτώσεις: Σπάνιες: Ρινοφαρυγγίτιδα. Παρακλινικές εξετάσεις: Συχνές: Βάρος αυξημένο, Μη Συχνές: Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξημένη, Ασπαρτική
αμινοτρανσφεράση αυξημένη Κρεατινίνη αίματος αυξημένη, Αρτηριακή πίεση αυξημένη, Ουρία αίματος αυξημένη, Γάμμαγλουταμυλτρανσφεράση, αυξημένη, Βάρος
μειωμένο Σπάνιες: Αλκαλική φωσφατάση αίματος αυξημένη. Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Μη Συχνές: Ανορεξία, Σακχαρώδης διαβήτης, Ουρική
αρθρίτιδα, Υπερλιπιδαιμία, Αυξημένη όρεξη. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Πολύ Συχνές: Οσφυαλγία, Συχνές: Μυοσκελετικός
πόνος, Πόνος στα άκρα, Μη Συχνές: Aρθραλγία, Οστικός πόνος, Μυϊκή κράμπα, Μυϊκή αδυναμία, Μυαλγία, Σπάνιες: Δυσκαμψία αρθρώσεων, Διόγκωση αρθρώσεων,
Μυοσκελετική δυσκαμψία, Οστεοαρθρίτιδα. Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Πολύ Συχνές: Παραισθησία κάτω άκρων, Συχνές: Ζάλη Κεφαλαλγία, Μη Συχνές:
Παραισθησία, Σπάνιες: Επηρεασμένη μνήμη. Ψυχιατρικές διαταραχές: Πολύ Συχνές: Σεξουαλική επιθυμία μειωμένη, Συχνές: Κατάθλιψη*, Απώλεια σεξουαλικής επιθυμίας,
Αλλαγές της διάθεσης*, Μη Συχνές: Αϋπνία, Ευερεθιστότητα, Σπάνιες: Συγχυτική, Κατάσταση, Μειωμένη δραστηριότητα, Ευφορική διάθεση, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία
του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Άγχος. Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών: Μη Συχνές: Νυκτουρία, Κατακράτηση ούρων, Επιπλέον μετά την
κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Ακράτεια ούρων. Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού: Πολύ Συχνές: Στυτική δυσλειτουργία
(περιλαμβάνονται αποτυχία εκσπερμάτισης, διαταραχή εκσπερμάτισης), Συχνές: Πυελικός πόνος, Μη Συχνές: Γυναικομαστία, Πόνος στο στήθος, Ατροφία όρχεων, Πόνος
στους όρχεις. Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου: Μη Συχνές: Δύσπνοια Επίσταξη, Σπάνιες: Ορθόπνοια. Διαταραχές του
δέρματος και του υποδορίου ιστού: Πολύ Συχνές: Υπεριδρωσία , Μη Συχνές: Ακμή, Αλωπεκία, Ερύθημα, Κνησμός, Εξάνθημα, Κνίδωση, Σπάνιες: Φυσαλίδα Πορφύρα,
Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αγγειονευρωτικό οίδημα. Αγγειακές διαταραχές: Πολύ Συχνές: Εξάψεις, Συχνές: Υπέρταση,
Σπάνιες: Υπόταση. *Αυτή η συχνότητα βασίζεται σε συχνότητες της κατηγορίας αυτής των φαρμάκων (class-effect), κοινές για όλους τους GnRH αγωνιστές. Η τριπτορελίνη,
μέσα στην πρώτη εβδομάδα μετά την αρχική ένεση της μορφής παρατεταμένης αποδέσμευσης, προκαλεί παροδική αύξηση των επιπέδων της τεστοστερόνης στην
κυκλοφορία. Με αυτή την αρχική αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης στην κυκλοφορία, ένα μικρό ποσοστό ασθενών (≤ 5%) μπορεί να εμφανίσει προσωρινή επιδείνωση
των συμπτωμάτων του καρκίνου του προστάτη (έξαρση του όγκου), η οποία συνήθως εκδηλώνεται με αύξηση των συμπτωμάτων στο ουροποιητικό (< 2%) και του
μεταστατικού πόνου (5%), τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν συμπτωματικά. Αυτά τα συμπτώματα είναι παροδικά και συνήθως εξαφανίζονται σε μία έως δύο
εβδομάδες. Έχουν προκύψει μεμονωμένες περιπτώσεις όξυνσης συμπτωμάτων της ασθένειας, είτε απόφραξη ουρήθρας ή συμπίεση νωτιαίου μυελού λόγω μετάστασης.
Επομένως, ασθενείς με μεταστατικές σπονδυλικές βλάβες και/ ή απόφραξη των άνω ή κάτω ουροφόρων οδών θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια
των πρώτων εβδομάδων της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.4). Η χρήση αγωνιστών GnRH στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη μπορεί να σχετίζεται με αυξημένη
απώλεια οστικής μάζας και μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση και να αυξήσει τον κίνδυνο οστικού κατάγματος. Οι ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία με
ανάλογο GnRH σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία μπορεί να έχουν περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως γαστρεντερικές και σχετιζόμενες με την ακτινοθεραπεία.
Γενική ανοχή σε γυναίκες (βλ. παράγραφο 4.4). Ως συνέπεια των μειωμένων επιπέδων οιστρογόνων οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (αναμενόμενες
στο 10% των γυναικών ή παραπάνω) ήταν κεφαλαλγία, μειωμένη σεξουαλική επιθυμία, διαταραχή ύπνου, μεταβολή διάθεσης, δυσπαρευνία, δυσμηνόρροια, αιμορραγία
γεννητικών οργάνων, σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών, υπερτροφία ωοθηκών, πυελικό άλγος, κοιλιακό άλγος, αιδοιοκολπική ξηρότητα, υπεριδρωσία, εξάψεις και
εξασθένιση. Αναφέρθηκαν οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες θεωρούνται πιθανώς σχετιζόμενες με τη θεραπεία με τριπτορελίνη. Οι περισσότερες από
αυτές τις ενέργειες είναι γνωστό ότι σχετίζονται με βιοχημικό ή χειρουργικό ευνουχισμό. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται με βάση τη συχνότητα ως εξής: Πολύ
συχνές (≥ 1/10), Συχνές (≥ 1/100 ,<1/10), Μη συχνές (≥1/1000, <1/100), Μη γνωστής συχνότητας (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Καρδιακές
διαταραχές: Μη συχνές: Αίσθημα παλμών. Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου: Μη συχνές: Ίλιγγος. Οφθαλμικές διαταραχές: Μη συχνές: Ξηροφθαλμία, Επηρεασμένη
όραση, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Διαταραχές όρασης. Διαταραχές του γαστρεντερικού: Συχνές: Ναυτία, Κοιλιακό άλγος,
Κοιλιακή δυσφορία, Μη συχνές: Διάταση κοιλίας, Ξηροστομία, Μετεωρισμός Στοματική εξέλκωση, Έμετος, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής
συχνότητας: Διάρροια. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: Συχνές: Αντίδραση στο σημείο της ένεσης (περιλαμβάνονται πόνος, οίδημα, ερύθημα και
φλεγμονή), Περιφερικό οίδημα, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Πυρεξία, Κακουχία. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος:
Συχνές: Αντίδραση υπερευαισθησίας, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αναφυλακτικό σόκ. Παρακλινικές εξετάσεις: Συχνές:
Αύξηση βάρους, Μη συχνές: Μείωση βάρους, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αλκαλική φωσφατάση αίματος αυξημένη, Αρτηριακή
πίεση αυξημένη. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Συχνές: Αρθραλγία, Μυϊκοί σπασμοί, Πόνος στα άκρα, Μη συχνές: Οσφυαλγία,
Μυαλγία, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Μυϊκή αδυναμία. Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Πολύ Συχνές: Κεφαλαλγία,
Συχνές: Ζάλη, Μη συχνές: Δυσγευσία, Υποαισθησία, Συνκοπή, Επηρεασμένη μνήμη, Διαταραχή προσοχής, Παραισθησία, Τρέμουλο. Ψυχιατρικές διαταραχές: Πολύ Συχνές:
Διαταραχές ύπνου (περιλαμβάνεται αϋπνία), Μεταβολή διάθεσης, Μειωμένη σεξουαλική επιθυμία, Συχνές: Κατάθλιψη*, Νευρικότητα, Μη συχνές: Ευμεταβλητότητα
συναισθήματος, Άγχος, Κατάθλιψη**, Αποπροσανατολισμός, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Συγχυτική κατάσταση. Διαταραχές
του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού: Πολύ Συχνές: Διαταραχή στους μαστούς, Δυσπαρευνία, Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών, Υπερτροφία ωοθηκών,
Πυελικό άλγος, Αιδοιοκολπική ξηρότητα, Αιμορραγία γεννητικών οργάνων (περιλαμβάνονται κολπική αιμορραγία, αιμορραγία από αποσυρση), Συχνές: Πόνος μαστών, Μη
συχνές: Αιμορραγία κατά τη σεξουαλική επαφή, Κυστεοκοίλη, Διαταραχή εμμήνου ρύσεως (περιλαμβάνονται δυσμηνόρροια, μητρορραγία, και μηνορραγία), Ωοθηκική
κύστη, Κολπική έκκριση. Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου: Μη συχνές: Δύσπνοια, Επίσταξη. Διαταραχές του δέρματος
και του υποδορίου ιστού: Πολύ Συχνές: Ακμή, Υπεριδρωσία, Σμηγματόρροια, Συχνές: Αλλωπεκία, Ξηροδερμία, Δασυτριχισμός, Ευθραυστότητα ονύχων, Κνησμός, Εξάνθημα,
Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αγγειονευρωτικό οίδημα, Κνίδωση. Αγγειακές διαταραχές: Πολύ Συχνές: Εξάψεις, Επιπλέον μετά
την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Υπέρταση. Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Μη συχνές: Μείωση όρεξης Κατακράτηση υγρών.
*Μακρόχρονη χρήση. Αυτή η συχνότητα βασίζεται σε συχνότητες της κατηγορίας αυτής των φαρμάκων (class-effect), κοινές για όλους τους GnRH αγωνιστές. **Βραχύχρονη
χρήση. Αυτή η συχνότητα βασίζεται σε συχνότητες της κατηγορίας αυτής των φαρμάκων (class-effect), κοινές για όλους τους GnRH αγωνιστές. Κατά την έναρξη της
θεραπείας, τα συμπτώματα της ενδομητρίωσης συμπεριλαμβανομένων κοιλιακού άλγους, δυσμηνόρροιας μπορεί πολύ συχνά (≥ 10%) να επιδεινωθούν κατά τη διάρκεια
της αρχικής παροδικής αύξησης των επιπέδων της οιστραδιόλης στο πλάσμα. Αυτά τα συμπτώματα είναι παροδικά και συνήθως εξαφανίζονται σε μία με δύο εβδομάδες.
Κατά το μήνα που ακολουθεί την πρώτη ένεση μπορεί να προκύψει αιμορραγία γεννητικών οργάνων συμπεριλαμβανομένων μηνορραγίας, μητρορραγίας. Ο συνδυασμός με
γοναδοτροφίνες για τη θεραπεία της υπογονιμότητας, μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών. Μπορεί να παρατηρηθούν υπερτροφία ωοθηκών,
πυελικό και/ ή κοιλιακό άλγος. Γενική ανοχή σε παιδιά (βλ. παράγραφο 4.4). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται με βάση τη συχνότητα ως εξής: Πολύ συχνές (≥
1/10), Συχνές (≥ 1/100 ,<1/10), Μη συχνές (≥ 1/1000, <1/100), Μη γνωστής συχνότητας (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Οφθαλμικές διαταραχές:
Μη συχνές: Επηρεασμένη όραση, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος Μη γνωστής συχνότητας: Διαταραχές όρασης. Διαταραχές του γαστρεντερικού: Συχνές:
Κοιλιακό άλγος, Μη συχνές: Έμετος, Δυσκοιλιότητα, Ναυτία. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: Συχνές: Αντίδραση στο σημείο της ένεσης
(περιλαμβάνονται πόνος, οίδημα, ερύθημα και φλεγμονή), Περιφερικό οίδημα, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Πυρεξία, Κακουχία.
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Συχνές: Αντίδραση υπερευαισθησίας, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αναφυλακτικό
σόκ (έχει παρατηρηθεί σε ενήλικους άνδρες και γυναίκες). Παρακλινικές εξετάσεις: Συχνές: Αύξηση βάρους, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής
συχνότητας: Προλακτίνη αίματος αυξημένη, Αρτηριακή πίεση αυξημένη. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Μη συχνές: Πόνος στον
αυχένα, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Μυαλγία. Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Συχνές: Κεφαλαλγία. Ψυχιατρικές
διαταραχές: Μη συχνές: Μεταβολή διάθεσης, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Ευμεταυλητότητα συναισθήματος, Κατάθλιψη,
Νευρικότητα. Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού: Πολύ Συχνές: Αιμορραγία από τον κόλπο (περιλαμβάνονται κολπική αιμορραγία, αιμορραγία
από απόσυρση, αιμορραγία μήτρας, κολπική έκκριση, κολπική αιμορραγία περιλαμβανομένης της σταγονοειδούς αιμορραγίας), Μη συχνές: Πόνος μαστών. Διαταραχές του
αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου: Μη συχνές: Επίσταξη. Διαταραχές του δέρματος και του υποδορίου ιστού: Συχνές: Ακμή, Μη συχνές:
Κνησμός, Εξάνθημα, Κνίδωση, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αγγειονευρωτικό οίδημα. Αγγειακές διαταραχές: Συχνές: Εξάψεις,
Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Υπέρταση. Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Μη συχνές: Παχυσαρκία. Έχουν
αναφερθεί αυξημένες τιμές λεμφοκυττάρων σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με ανάλογα GnRH. Αυτή η δευτερογενής λεμφοκύττωση σχετίζεται προφανώς
με τον ευνουχισμό που επάγεται από την GnRH και φαίνεται να υποδηλώνει ότι οι γοναδικές ορμόνες εμπλέκονται σε υποστροφή του θύμου αδένα. 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 υγείας
να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040380/337, Φαξ:+30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, 1475
Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Φύλαξη σε θερμοκρασία έως 25° C. Μετά
την ανασύσταση να χρησιμοποιείται αμέσως. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: IPSEN MΕΠΕ, Αγ. Δημητρίου 63 Άλιμος 174 56, Αθήνα, Τηλ.: 210 9843324.
Εκπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο: Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ, Τ.Κ.24018, 1700 Λευκωσία. Tηλ: 00357 22741741 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Ελλάδα: 63652 – 28/07/2017 Κύπρος: 19629 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 13/06/2000 - 04/09/2008. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 6/5/2021.
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Αλιβιζάτος Γεράσιμος

Γκατζός Στέργιος

Δημόπουλος Παναγιώτης

MD, PhD, FEBU, Χειρουργός
Ουρολόγος, Διευθυντής,
Γ΄ Ουρολογικής Κλινικής
Νοσοκομείου "ΥΓΕΙΑ", Πρόεδρος της
Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Χειρουργός - Ουρολόγος,
Επικουρικός Ιατρός Ουρολογικού
- Ογκολογικού Τμήματος
Α.Ν.Θ."ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"

MD, PhD, FEBU, Χειρουργός
- Ουρολόγος, Κλινική "ΑΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ", Θεσσαλονίκη

Αναστασιάδης Αναστάσιος

Γκουντρίδου Κυριακή

Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΒΑ (με
εξειδίκευση σε Μονάδες Παροχής
MD, PhD, FEBU, Χειρουργός
Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Υπηρεσιών Υγείας), Προϊσταμένη
Εξωτερικών Ιατρείων, Α.Ν.Θ.
Α’ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ.
"ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"

Ανίσογλου-Αναστασιάδου
Γεωργία

Γραικός Κωνσταντίνος

Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος,
Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ουρολογικό
τ. Συντονίστρια Διευθύντρια Μ.Ε.Θ. & - Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ.
Ιατρείου Πόνου Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”, "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
Εθελοντικά Υπεύθυνη Ιατρείου
Πόνου Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Δαδάκη Ειρήνη
Ειδικευόμενη Παθολογίας, Β’
Χημειοθεραπευτική Κλινική, Α.Ν.Θ.
Βακαλόπουλος Ιωάννης
"ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
FEBU, FECSM, Χειρουργός
Ουρολόγος, Καθηγητής Ουρολογίας
Ανδρολογίας Αριστοτελείου
Δαρδόγιαννος Αναστάσιος
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Τ.Ε. Νοσηλευτής, MSc, Υπεύθυνος
Πρόεδρος Ελληνικής Ανδρολογικής
Κεντρικής Αποστείρωσης, Α.Ν.Θ.
Εταιρείας, Πρόεδρος Ουρολογικής
"ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

Βούλγαρης Στυλιανός

Δατσέρης Νικόλαος

Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος, Θεσσαλονίκη

Ειδικευόμενος Ιατρός, Ουρολογικού
- Ογκολογικού Τμήματος Α.Ν.Θ.
"ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"

Βούρος Ιωάννης

Δημάσης Νικόλαος

Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Θ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

MD, PhD, Χειρουργός - Ουρολόγος,
τ. Διευθυντής Ουρολογικού Ογκολογικού Τμήματος, Α.Ν.Θ.
"ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"

Γκανταΐφη Αρετή
MD, PhD, Επιμελήτρια Β'
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,
Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"

Δημητριάδης Γεώργιος
Καθηγητής Ουρολογίας, Διευθυντής
Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Δήμου Πέτρος
Χειρουργός - Ουρολόγος,
Θεσσαλονίκη

Διαμαντόπουλος Νικόλαος
Παθολόγος - Ογκολόγος,
Επιμελητής Α’, Α’ Χημειοθεραπευτικό
Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ.
"ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"

Διονυσόπουλος Δημήτριος
MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος,
Επιμελητής Α', Κλινική Παθολογικής
Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
"ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"

Ζαρκαδούλιας Αδάμ
Ουρολόγος, Επιμελητής Α'
Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ.
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Ηλιοπούλου Χρυσούλα
Ακτινοθεραπεύτρια
Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,
Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος
Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”

Ιωαννίδης Αναστάσιος
MSc, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ
Α.Π.Θ.

Καλαθάς Θεόδωρος
MD, MSc, Πυρηνικός Ιατρός,
Επιμελητής Α', Τμήμα Πυρηνικής
Ιατρικής, Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
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Καλογεράς Νικόλαος

Κουκουρίκης Περικλής

Μπαλαξής Παναγιώτης-Ραφαήλ

Ουρολόγος, Επιμελητής Α',
Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ.
"Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

Χειρουργός Ουρολόγος,
Μετεκπαίδευση στη Ρομποτική
και Ελάχιστα Επεμβατική Ουρολογία

MSc, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος, Οπλίτης Ιατρός,
424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Καμπάνταης Σπυρίδων

Κωνσταντούλα Αγγελική

Μπαρμπάνης Σωτήριος

MD, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος,
Μετεκπαιδευθείς στη Μ. Βρετανία,
Θεσσαλονίκη

MSc, Προϊσταμένη Χειρουργικού
Τομέα, Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”

ΜD, PhD, FEBP, Παθολογοανατόμος,  
Διευθυντής ΕΣΥ,  
Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"

Κατόγλου Αθανάσιος
MD, PhD Χειρουργός
Ουρολόγος, Διδάκτωρ Παν/μίου
Wuerzburg/Γερμανία, Ειδικευθείς
και μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία

Κεσίσης Γεώργιος
Παθολόγος – Ογκολόγος, Κλινική
"ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ", Θεσσαλονίκη

Κλαμπάτσας Αθανάσιος
MD, FEBU, PhDc, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Ουρολογικό - Ογκολογικό Τμήμα
Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"

Κοντοβίνης Λουκάς
Παθολόγος - Ογκολόγος,
Oncomedicare, Euromedica Γενική
Κλινική Θεσσαλονίκης Τμήμα
Ογκολογίας

Κόπτσης Δ. Μιχαήλ
MD, FEBU, Χειρουργός - Ουρολόγος,
Επιμελητής Α', Ουρολογικής
Κλινικής, Γ.Ν.Θ. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Λαμπανάρης Απόστολος
Ουρολόγος Χειρουργός, Διευθυντής
Α' Ουρολογικής Κλινικής, "ΙΑΤΡΙΚΟ
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ",
Θεσσαλονίκης

Λεβέντης Χρήστος
Ουρολόγος, Επιμελητής Β',
Γ. Ν. ΔΙΔΙΜΟΤΕΙΧΟΥ

Λογοθέτη Μαρία
MSc, Phd(c), Νοσηλεύτρια,
Διευθύντρια Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”

Μακραντωνάκης Παρίσης
MD, MSc, PhD, ΠαθολόγοςΟγκολόγος, "ΙΑΤΡΙΚΟ
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ",
Θεσσαλονίκης

Μέμτσα Πηνελόπη - Θεοπίστη
MD, MSc, PhD, Επιμ. Β'
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,
Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"

Μουρτζίλας Ευάγγελος

Μπόνιου Κωνσταντίνα
Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος,
Επιμελήτρια Α’, ΑκτινοθεραπευτικούΟγκολογικού Τμήματος Α.Ν.Θ.
“ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”

Μπουλογιάννη Γλυκερία
MD, PhD, Εξειδικευμένη
Ακτινοδιαγνώστρια Μαστού και
Προστάτη

Μυτιλέκας Κωνσταντίνος-Βάιος
Ουρολόγος - FEBU, Ακαδημαϊκός
Υπότροφος, Β' Ουρολογική Κλινική
Α.Π.Θ.

Νικολαΐδου Αναστασία
MD, PhD, Διευθύντρια
Παθολογοανατομικού Τμήματος,
Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"

Παπαδόπουλος Γ. Ανέστης
Δευθυντής Ουρολόγος, Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Παπαδοπούλου Μάρθα

Παθολόγος – Ογκολόγος, Κλινική
"ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ", Θεσσαλονίκη

MD, MSc, FEBU, Ουρολόγος,
Επιμελητής Α', Ουρολογική Κλινική,
Γ.Ν.Θ. "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

Τ.Ε. Νοσηλεύτρια, Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Ουρολογικής και
Γυναικολογική Κλινικής Α.Ν.Θ.
"ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"

Κοσμίδης Κ. Αθανάσιος

Μουστάκας Γεώργιος

Παπαθανασίου Μιχαήλ

Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος, Κατερίνη

Προϊστάμενος Διευθυντής
Ουρολογικού - Ογκολογικού
Τμήματος, Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ",
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

MD, PhD, MSc, Διευθυντής
Ουρολογικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Κοραντζής Ιπποκράτης
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Παπαλάκης Απόστολος

Σημαιοφορίδης Βασίλειος

Φωτίου Βασίλειος

MD, FEBU, Msc, Χειρουργός
- Ουρολόγος, Διευθυντής
Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ.
"Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

Επιμελητής Ε.Σ.Υ. Ουρολογίας,
Γ.Ν.Θ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

Σκριάπας Κωνσταντίνος

Νοσηλευτής Π.Ε., Προϊστάμενος
Ουρολογικού - Γυναικολογικού
Ογκολογικού Τμήματος,
Α.Ν.Θ."ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"

MD, PhD, FEBU, Διευθυντής
Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος

Πάτρης Εμμανουήλ
Ουρολόγος, Διευθυντής
Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ.
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Πατσιαλάς Χρήστος
FEBU, Χειρουργός - Ουρολόγος,
Διδάκτωρ της Ιατρική Σχολής του
Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης,
Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής
Σχολής Α.Π.Θ.

Πετσατώδης Ευάγγελος
Επεμβατικός Ακτινολόγος,
Επιμελητής. Γ.Ν.Θ.
"Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

Πλούκου Στυλιανή
RN, MSc, PhD(c), ΕΝΛ, Α.Ν.Θ.
"ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"

Στόνικου Ελένη
Δ.Ε. Νοσηλεύτρια Κεντρικής
Αποστείρωσης

Τέγος Στυλιανός
Χειρουργός Ουρολόγος, τ.
Επιμελητής Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου SUS Malm� Σουηδίας,
τ. Επικ. Επιμελητής Μαμάτσειου
Νοσοκομειου Κοζανης

Τουτζιάρης Χρυσοβαλάντης

Πυρηνικός Ιατρός, Διευθύντρια
Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής,
Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”

Χατζηχρήστου Δημήτριος
MD, PhD, FECSM, Καθηγητής
Ουρολογίας - Ανδρολογίας Α.Π.Θ.

Χατζόπουλος Εμμανουήλ

Τσακαλδήμης Γεώργιος

Χουρμούζη Δανάη

Επίκουρος καθηγητής Ουρολογίας,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

MD, PhD, Ακτινολόγος, Διευθύντρια
Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος,
"ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ",
Θεσσαλονίκης

MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος,
Τσιάρα Ανδρονίκη
Επιμελητής Α’, Β’ Χημειοθεραπευτικό Ψυχολόγος Α.Π.Θ., MSc
Ογκολογικό Τμήμα,
Αντιμετώπιση του πόνου, Συστημική
Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”
Ψυχοθεραπεύτρια

Σακαλής Βασίλειος

Τσιριόπουλος Ιωάννης

MSc, PhD, FEBU, FRCS, Χειρουργός
Ουρολόγος, Επιμελητής Α',
Γ.Ν.Θ. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Διευθυντής Ε.Σ.Υ. - Ουρολόγος,
Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χειρουργός - Ουρολόγος,
τ. Διευθυντής, Ουρολογικής Κλινικής
Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

Χατζηπαυλίδου Βασιλική

Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α'
Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
"Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"

Ράλλης Γρηγόριος

Σαλπιγγίδης Γεώργιος

Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.,
Διευθυντής Β’ Ουρολογικής Κλινικής
Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"

Φώτας Αστέριος
Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ουρολογική
Κλινική, Γ.Ν.Θ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

Επικουρικός Ουρολόγος,
Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χριστοδούλου Κωσταντίνος
Ουρολόγος, Διευθυντής
Ουρολογικού Τμήματος
Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ

GR-XGT-0521-00001
Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και
μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.
Λιανική τιμή: XGEVA INJ.SOL 120MG/1,7ML (70MG/ML) BTx1VIAL: 284,90 €
Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”
Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ. 2132040380, Fax 2106549585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθέσιμη
και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή
εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 2103447000.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61
Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Η Οργανωτική Επιτροπή
Ευχαριστεί
τις παρακάτω Εταιρείες, για τη συμμετοχή και την ενίσχυση τους
στην πραγματοποίηση της Εκδήλωσης

Original

Find from PDF recreate PMS
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2022
19:30’ - 20:00’

Δορυφορική Διάλεξη Φαρμακευτικής Εταιρείας Ι

			
			

προχωρημένο καρκίνο του προστάτη
Ομιλητής: Μυτιλέκας Κ. - Β.

			Προεδρείο: Μουστάκας Γ.
			Θέμα: Η σημασία της έγκαιρης θεραπείας στον

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2022
13:00’ - 13:30’

Δορυφορική Διάλεξη Φαρμακευτικής Εταιρείας ΙΙ

			
			

μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη
Ομιλητής: Σκριάπας Κ.

			Προεδρείο: Γραικός Κ.
			Θέμα: Βέλτιστη διαχείριση ασθενών με μη -
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