
Kongresni center St. Bernardin, Portorož

11. - 12. september 2015
www.edumedic.si2015

edumedic
Pričakujte več.

Srce in duša
Povezujemo najpomembnejše.

Posvečeno spominu na
prof. dr. Aleša Kogoja.

Dokončni program

Strokovno srečanje o odnosih in komunikaciji v poklicnem in zasebnem življenju



Za sodelovanje se zahvaljujemo:

BAXTER

BERLIN-CHEMIE AG

BJANA

BOEHRINGER INGELHEIM

KRKA

MEDIS

MSD

SANOFI-AVENTIS

SAVA TURIZEM

Boehringer Ingelheim in Sanofi-Aven�s 
sta s sponzorskimi sredstvi podprla redni neodvisni strokovni program.



Srce in duša
Povezujemo najpomembnejše.

KRAJ PRIREDITVE 
Kongresni center St. Bernardin
Obala 2, 6320 Portorož 
tel. 05/ 690-7000, faks: 05/ 690-7010 
e-pošta: booking@bernardingroup.si 
www: www.bernardingroup.si  

TEHNIČNA IZVEDBA IN ORGANIZACIJA:
Edumedic d.o.o.
Vodnikova 286, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI65590198
e-pošta: info@edumedic.si,
racunovodstvo@edumedic.si,
oglasevanje@edumedic.si
Več informacij: www.edumedic.si

KOTIZACIJA 

Zdravniki specialisti, farmacevti, 
zobozdravniki, psihoterapevti 150,00 EUR 

Zdravniki specializanti 100,00 EUR 

Dipl. zdravstveniki, med. sestre, 
zdr. tehniki 95,00 EUR 

Cene ne vsebujejo DDV.   

Kotizacija vam zagotavlja: 
- dvodnevno udeležbo na predavanjih in simpozijih 
- licenčne točke podiplomskega izobraževanja
- kongresne materiale
- obisk razstave
- dve kosili
- večerjo s plesom
- okrepčila med odmori

KNJIGA 
Knjigo bomo izdali predvidoma oktobra 2015.
Prejeli jo bodo vsi udeleženci.

ODOBRENE KREDITNE TOČKE ZZS
Pasivni udeleženci: 13.5 kreditnih točk
Aktivni udeleženci: 20 kreditnih točk
Številka odločbe: 1103-828/2015.
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Dokončni program

Petek, 11. september 2015

07.30 ZAČETEK REGISTRACIJE UDELEŽENCEV

07.30-08.20 OGLED RAZSTAVE IN KAVA DOBRODOŠLICE

08.20 UVODNE BESEDE

08.30-10.30 NA RAZPOTJU MED CILJI IN ODNOSI
Moderatorja: Željko Ćurić, Tanja Petkovič

08.30-08.45 Dva stavka, ki sta uničila eno življenje
Leonarda Pirmanšek

08.45-09.00 Človek je ustvarjen za sodelovanje  
Tanja Petkovič

09.00-09.15 Pomen partnerskega odnosa med bolnikom in zdravnikom
Nataša Pitz

09.15-09.30 Zdravnik ne sme biti jezen
Luka Lipar

09.30-09.45 Kaj nas res zanima?
Klemen Rebolj

09.45-10.00 Odnos ali cilj – kaj je pomembnejše?
Željko Ćurić

10.00-10.30 Razprava

10.30-11.00 ODMOR IN OGLED RAZSTAVE
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Petek, 11. september 2015

11.00-12.30 MED POKLICEM IN ŽIVLJENJEM
Moderatorja: Melita Pretnar Silvester, Damijan Perne

11.00-11.15 Pomen dajanja idej
Barbara Salobir

11.15-11.30 Darovi so različni, duša pa je ena – kako ustvariti pozitivno ozračje v timu
Snežana Kragelj

11.30-11.45 Kako biti zdravnik in vodja
Tomaž Silvester

11.45-12.10 Poklic ali življenje? Oboje!
Aleksander Zadel

12.10-12.30 Razprava

12.30-12.45 ODMOR IN OGLED RAZSTAVE

12.45-13.45 KO BOLITA DUŠA IN TELO
Satelitski simpozij KRKA
Moderator: Marko Gričar

Vabljeni predavatelji:
12.45-13.00 Andreja Čelofiga
13.00-13.15 Aleš Pražnikar
13.15-13.30 Aleksander Stepanović

13.30-13.45 Razprava

13.45-14.45 KOSILO IN OGLED RAZSTAVE

14.45-16.30 ISKANJE VREDNOT IN VREDNOSTI
Moderatorja: Luka Lipar, Kristjan Nedog

14.45-15.00 Biti človek
Marko Drešček

15.00-15.20 Pomen ritualov 
Željko Ćurić

15.20-15.35 Zdravnik in vrt za dušo
Zora Vadnjal Gruden, Breda Bernik

15.35-16.00 Koliko smo vredni?
Melita Pretnar Silvester

16.00-16.30 Razprava

16.30-17.00 ODMOR IN OGLED RAZSTAVE
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Petek, 11. september 2015

17.00-17.40 HIV – VEČ KOT LE INFEKCIJSKA BOLEZEN  
Satelitski simpozij MSD
Moderatorja: Mišo Šabovič, Janez Tomažič

17.00-17.15 Staranje s HIV
Janez Tomažič

17.15-17.30 Ateroskleroza na prehitevalnem pasu
Mišo Šabovič

17.30-17.40 Razprava

17.40-18.20 DISTONIJE – ZAPOSTAVLJENO TRPLJENJE
Moderatorka: Nina Križnar Zupančič

17.40-17.55 Pot trpljenja
Monika Benson (Dystonia Europe)

17.55-18.10 Kaj lahko danes storimo zoper distonije?
Nina Križnar Zupančič

18.10-18.20 Razprava

18.20-18.35 ODMOR IN OGLED RAZSTAVE

18.35-19.50 ALI SO DRUGAČNI RES DRUGAČNI?
Moderatorja: Sana Čoderl Dobnik, Marko Gričar

18.35-18.50 Osebnostna motnja ali trpeča duša?
Kristjan Nedog

18.50-19.05 Mora drugačnosti
Marko Gričar

19.05-19.20 Psihološki vidiki  narcisizma
Sana Čoderl Dobnik

19.20-19.35 Narcisizem v praksi
Damijan Perne

19.35-19.50 Razprava

20.30 VEČERJA - Dvorana Emerald, 10. nadstropje, GH Bernardin
Posebni gostje: 
Miran Sirk
Kristjan Nedog
Damijan Perne
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Sobota, 12. september 2015

08.30-10.30 SIMPTOMI, TELO IN ZDRAVILA
Moderatorja: Alenka Premuš Marušič, Klemen Rebolj

08.30-08.45 Simptomi govorijo
Klemen Rebolj

08.45-09.00 Večni izziv: kako izbrati pravi antidepresiv
Alenka Premuš Marušič

09.00-09.15 Pasti zamenjav antidepresivov
Cvetka Bačar Bole

09.15-09.30 Farmacija in psihoterapija z roko v roki
Damijan Perne

09.30-09.45 Psihologija kopičenja in sproščanja tesnobe – lastni antidepresivni mehanizmi
Sanela Banović

09.45-10.00 Čokolada in zdravje
Lidija Kaučevič Pohar

10.00-10.30 Razprava

10.30-11.00 ODMOR IN OGLED RAZSTAVE

11.00-13.30 POVEZAVE MED DUŠO, SRCEM IN TELESOM
Moderatorja: Mirej Vrabec, Aleš Pleskovič

11.00-11.15 Možgani in srce
Nataša Milivojevič

11.15-11.30 Infarkt srca ali duše
Aleš Pleskovič

11.30-11.45 Miokardni infarkt in depresija
Mirjana Sredojević

11.45-12.00 Rak in kemoterapija
Domen Ribnikar

12.00-12.15 Bolnik, zdravnik in kemoterapija
Tomaž Milanez

12.15-12.30 Erektilna funkcija, žilje in duša
Marko Gričar

12.30-12.45 Kaj vse pomotoma zdravimo z analgetiki
Mateja Lopuh

12.45-13.00 Psihofiziološki in patofiziolški mehanizmi pri nastanku psihosomatskih bolezni
Mirej Vrabec

13.00-13.30 Razprava

13.30-14.30 KOSILO IN OGLED RAZSTAVE
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Sobota, 12. september 2015

14.30-15.35 PLOVBA ŽIVLJENJA
Moderator: Damijan Perne

14.30-14.50 Ko življenju grozi brodolom
Vesna Zadnikar

14.50-15.15 Védenje naj postane vedênje: zgodba o ladjici življenja
Melita Pretnar Silvester

15.15-15.35 Razprava

15.35-17.00 ALI STE ŽE KDAJ IMELI OBČUTEK, DA NE SODITE SEM?
Moderatorja: Marko Drešček, Zora Vadnjal Gruden

15.35-15.50 Strah pred avtoriteto
Zora Vadnjal Gruden

15.50-16.05 Zelo globoko v površino
Vlado Bricelj

16.05-16.20 Ali smo lahko prijatelji, če smo tekmeci za delo?
Zora Vadnjal Gruden

16.20-16.35 Ali so vrata zame zaprta ali odprta?
Mirej Vrabec

16.35-17.00 Razprava

17.00 SKLEPNE BESEDE



duloksetin
trde gastrorezistentne kapsule, 30 mg, 60 mg

Samo za strokovno javnost. Pred predpisovanjem preberite celoten 
povzetek glavnih značilnosti zdravila. Objavljen je tudi na www.krka.si.

Je rezultat Krkinega 
lastnega znanja.

Proizvedena je  
v skladu z najvišjimi 
standardi kakovosti

Sestava Ena trda gastrorezistentna kapsula vsebuje 30 mg ali 60 mg duloksetina. Indikacije Zdravljenje velikih depresivnih motenj. Zdravljenje bolečine diabetične periferne nevropatije. Zdravljenje generalizi-

rane anksiozne motnje. Zdravilo Dulsevia je namenjeno zdravljenju odraslih. Odmerjanje in način uporabe Velike depresivne motnje Začetni in priporočeni vzdrževalni odmerek je 60 mg enkrat na dan, s hrano 

ali brez nje. Terapevtski odziv običajno opazimo po 2 do 4 tednih zdravljenja. Generalizirana anksiozna motnja Priporočeni začetni odmerek je 30 mg enkrat na dan, s hrano ali brez nje. Pri bolnikih z nezadostnim 

odgovorom moramo odmerek povečati na 60 mg, kar je običajni vzdrževalni odmerek pri večini bolnikov. Pri bolnikih s sočasnimi velikimi depresivnimi motnjami je začetni in vzdrževalni odmerek 60 mg enkrat 

na dan. Bolnikom, ki se na zdravljenje s 60-miligramskim odmerkom ne odzovejo zadostno, lahko odmerek povečamo na 90 mg ali 120 mg. Bolečina diabetične periferne nevropatije Začetni in priporočeni vzdrževalni 

odmerek je 60 mg enkrat na dan, s hrano ali brez nje. Nekaterim bolnikom, ki se na zdravljenje s 60-miligramskim odmerkom ne odzovejo zadostno, lahko koristi večji odmerek, do 120 mg na dan. Starejši Pri starejših 

bolnikih prilagajanje odmerka ni potrebno, je pa pri zdravljenju potrebna previdnost. Okvarjeno delovanje jeter Zdravila Dulsevia ne smemo uporabljati pri bolnikih z obolenjem jeter, ki ima za posledico okvarjeno 

delovanje jeter. Okvarjeno delovanje ledvic Pri bolnikih z blago do zmerno okvarjenim delovanjem ledvic (kreatininski očistek 30–80 ml/min) odmerka ni treba prilagajati. Zdravila Dulsevia ne smemo uporabljati pri 

bolnikih z močno okvarjenim delovanjem ledvic (kreatininski očistek < 30 ml/min). Pediatrična populacija Varnost in učinkovitost duloksetina nista bili dokazani. Podatki niso na voljo. Prekinitev zdravljenja Izogibati 

se moramo nenadni prekinitvi zdravljenja. Ob prenehanju zdravljenja z zdravilom Dulsevia je treba odmerek zdravila v obdobju najmanj enega do dveh tednov postopoma zmanjševati, da zmanjšamo tveganje za 

pojav odtegnitvenih reakcij. Kontraindikacije Preobčutljivost za zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov. Sočasno jemanje neselektivnih ireverzibilnih zaviralcev monoaminooksidaze (MAOI). Obolenje 

jeter, ki ima za posledico okvarjeno delovanje jeter. Kombinacija s fluvoksaminom, ciprofloksacinom ali enoksacinom (to so močni zaviralci CYP1A2) povzroči povečane plazemske koncentracije duloksetina. Močno 

okvarjeno delovanje ledvic (kreatininski očistek < 30 ml/min). Uvedba zdravljenja z zdravilom Dulsevia lahko bolnike z nenadzorovano hipertenzijo izpostavi možnemu tveganju za hipertenzivno krizo. Posebna 
opozorila in previdnostni ukrepi Previdnost je potrebna pri bolnikih z manijo v anamnezi ali diagnozo bipolarne motnje in/ali epileptičnimi napadi; bolnikih z zvišanim intraokularnim tlakom ali tveganjem za 

akutni glavkom z zaprtim zakotjem; bolnikih, pri katerih bi zvišanje srčne frekvence ali krvnega tlaka lahko vplivalo na njihovo stanje; bolnikih, ki jemljejo zdravila proti strjevanju krvi in/ali druga zdravila, za katera 

je znano, da vplivajo na delovanje trombocitov (npr. nesteroidne protivnetne učinkovine ali acetilsalicilno kislino); bolnikih z znano nagnjenostjo h krvavitvam; bolnikih, ki jemljejo zdravila, ki lahko povzročijo okvaro 

jeter; bolnikih, ki imajo v anamnezi s samomorom povezane dogodke; bolnikih, ki pred uvedbo zdravljenja kažejo znatno stopnjo samomorilne miselnosti; bolnikih z večjim tveganjem za hiponatriemijo, kot so 

starejši, bolniki s cirozo, dehidrirani bolniki ali bolniki, ki jemljejo diuretike. Med zdravljenjem z duloksetinom se lahko pojavijo simptomi serotoninskega sindroma, ki lahko ogroža bolnikovo življenje, še posebej pri 

sočasni uporabi drugih serotoninergičnih zdravil (vključno s SSRI, SNRI, tricikličnimi antidepresivi ali triptani), zdravil, ki vplivajo na presnovo serotonina (npr. zaviralcev MAO, antipsihotikov ali drugih dopaminskih 

antagonistov, ki lahko vplivajo na serotoninergične nevrotransmiterske sisteme). Jemanje duloksetina so povezovali s pojavom akatizije. Simptomi se najpogosteje pojavijo v prvih nekaj tednih zdravljenja in za 

takšne bolnike je povečevanje odmerka lahko škodljivo. Zdravilo Dulsevia vsebuje saharozo. Bolniki z redko dedno intoleranco za fruktozo, malabsorpcijo glukoze/galaktoze ali pomanjkanjem saharoze-izomaltaze ne 

smejo jemati tega zdravila. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij Zaradi nevarnosti za serotoninski sindrom duloksetina ne smemo uporabljati v kombinaciji z MAOI ali v 14 dneh 

po prenehanju zdravljenja z MAOI. Sočasno uporabo zdravila Dulsevia s selektivnimi reverzibilnimi MAOI (npr. z moklobemidom) odsvetujemo. Antibiotik linezolid je reverzibilen, neselektiven MAOI in ga bolniki, ki se 

zdravijo z zdravilom Dulsevia, ne smejo jemati. Zdravila Dulsevia ne smemo dajati skupaj z močnimi zaviralci CYP1A2 (npr. s fluvoksaminom). Pri jemanju zdravila Dulsevia v kombinaciji z drugimi centralno delujoči-

mi zdravili ali snovmi, vključno z alkoholom in pomirjevali, je potrebna previdnost. Previdnost svetujemo tudi, če zdravilo Dulsevia dajemo sočasno z zdravili, ki jih presnavlja predvsem CYP2D6 (npr. z risperidonom, 

tricikličnimi antidepresivi), zlasti če imajo ozek terapevtski indeks (npr. flekainid, propafenon, metoprolol). Zaradi možnega povečanega tveganja za krvavitev je potrebna previdnost pri kombinaciji duloksetina in 

peroralnih antikoagulantov ali antitrombotičnih zdravil. Pri kadilcih so plazemske koncentracije duloksetina skoraj za 50 % manjše kot pri nekadilcih. Plodnost, nosečnost in dojenje Ustreznih podatkov o uporabi 

duloksetina pri nosečnicah ni. Zdravilo Dulsevia naj se v nosečnosti uporablja le, če možna korist upravičuje možno tveganje za plod. Ženskam je treba svetovati, naj obvestijo zdravnika, če med zdravljenjem zanosijo 

ali če načrtujejo nosečnost. Ker varnost uporabe duloksetina pri dojenčkih ni znana, uporabo zdravila Dulsevia med dojenjem odsvetujemo. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji Jemanje zdravila 

Dulsevia lahko povzroča sedacijo in omotico. Neželeni učinki Najpogosteje so poročali o neželenih učinkih, kot so slabost, glavobol, suha usta, zaspanost in omotica. Večina pogostih neželenih učinkov je bila blaga 

do zmerna, običajno so se pojavili kmalu po uvedbi zdravila, večina jih je izginila že med nadaljevanjem zdravljenja. Pogosto so bili opaženi zmanjšanje apetita, nespečnost, agitacija, zmanjšanje libida, anksioznost, 

nenormalen orgazem, nenavadne sanje, letargija, tremor, parestezija, zamegljen vid, tinitus, palpitacije, zvišan krvni tlak, rdečica, zehanje, zaprtje, driska, bolečina v trebuhu, bruhanje, dispepsija, napenjanje, 

povečano znojenje, izpuščaj, mišično-skeletna bolečina, mišični krč, dizurija, polakisurija, erektilna disfunkcija, motnje ejakulacije, zapoznela ejakulacija, padci, utrujenost, zmanjšanje telesne mase. Ostali neželeni 

učinki se pojavijo občasno, redko ali zelo redko. Imetnik dovoljenja za promet z zdravili Krka, d. d., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija. Način izdajanja zdravila Samo na zdravniški recept.  

Oprema 28 trdih gastrorezistentnih kapsul po 30 mg in 60 mg duloksetina. Datum zadnje revizije besedila 27. 3. 2015.
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SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

Spedra 200 mg tablete, Spedra 100 mg tablete, Spedra 50 mg tablete (avanafil)

Sestava: Ena tableta vsebuje 50 mg ali 100 mg ali 200 mg avanafila. Indikacije: Zdravljenje erektilne disfunkcije pri odraslih moških. Zdravilo Spedra je učinkovito le ob spolnem vzburjenju. Odmerjanje in način uporabe: Odrasli 
moški: Priporočeni odmerek je 100 mg, ki se ga jemlje po potrebi približno 30 minut pred spolnim odnosom. Glede na učinkovitost in prenašanje zdravila pri posamezniku se lahko odmerek poveča na največ 200 mg ali zmanjša 
na 50 mg. Največja priporočena pogostnost odmerjanja je enkrat na dan. Za odziv na zdravljenje je potrebno spolno vzburjenje. Pri starejših bolnikih (stari ≥ 65 let) odmerka ni treba prilagajati. Za starejše bolnike, ki so stari 70 let in 
več, so podatki omejeni. Pri moških s sladkorno boleznijo odmerka ni treba prilagajati. Okvara ledvic: Pri bolnikih z blago do zmerno okvaro ledvic odmerka ni treba prilagajati. Zdravilo Spedra je kontraindicirano pri bolnikih s hudo 
okvaro ledvic. Okvara jeter: Zdravilo Spedra je kontraindicirano pri bolnikih s hudo okvaro jeter. Pri bolnikih z blago do zmerno okvaro jeter je treba zdravljenje začeti z najnižjim učinkovitim odmerkom in prilagoditi odmerjanje glede na 
toleranco. Zdravilo Spedra ni primerno za uporabo pri pediatrični populaciji za indikacijo erektilne disfunkcije. Zdravilo je za peroralno uporabo. Če zdravilo Spedra vzamete s hrano, je začetek delovanja lahko zamaknjen v primerjavi z 
jemanjem zdravila na tešče. Kontraindikacije: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov. Bolniki, ki uporabljajo kakršno koli obliko organskega nitrata ali donorje dušikovega oksida. Bolniki, ki so v zadnjih 
6 mesecih doživeli srčni infarkt, kap ali življenjsko nevarno aritmijo. Bolniki s hipotenzijo ali hipertenzijo med mirovalno fazo. Bolniki z nestabilno angino pektoris, angino pektoris, ki se pojavlja med spolnimi odnosi, ali kongestivnim 
srčnim popuščanjem, ki spada v razred 2 ali višje po klasifikaciji Newyorškega združenja za srce. Bolniki s hudo okvaro jeter. Bolniki s hudo okvaro ledvic. Bolniki, ki so izgubili vid na enem očesu zaradi nearteritične anteriorne 
ishemične optične nevropatije, tudi če ta dogodek ni bil povezan s predhodno izpostavljenostjo zaviralcem fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5). Bolniki z znanimi dednimi degenerativnimi boleznimi mrežnice. Bolniki, ki uporabljajo močne 
zaviralce CYP3A4. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Pred farmakološkim zdravljenjem je treba pregledati anamnezo bolnika in opraviti klinični pregled za potrditev erektilne disfunkcije in ugotovitev možnih vzrokov zanjo. 
Kardiovaskularno stanje: Pred začetkom zdravljenja erektilne disfunkcije morajo zdravniki preučiti kardiovaskularno stanje bolnikov, saj je s spolno dejavnostjo povezana določena stopnja tveganja za srce. Avanafil ima vazodilatatorne 
lastnosti, kar pomeni, da povzroča rahlo in prehodno znižanje krvnega tlaka, s čimer poveča hipotenzivni učinek nitratov. Bolniki z obstrukcijo iztočnega trakta levega prekata, na primer aortno stenozo in idiopatsko hipertrofično 
subaortno stenozo, so lahko občutljivi za delovanje vazodilatatorjev, tudi za zaviralce PDE5. Priapizem: Bolniki, pri katerih se pojavi erekcija, ki traja 4 ure ali več (priapizem), morajo takoj poiskati zdravniško pomoč. Če se priapizem 
ne zdravi takoj, lahko povzroči okvaro tkiv penisa in trajno izgubo potence. Avanafil je treba previdno uporabljati pri bolnikih z anatomsko deformacijo penisa (na primer ukrivljenostjo, kavernozno fibrozo ali Peyroniejevo boleznijo) in 
pri bolnikih s stanji, ki bi lahko povečala dovzetnost za priapizem (na primer srpastocelična anemija, multipli mielom ali levkemija). Motnje vida: V povezavi z jemanjem drugih zaviralcev PDE5 so poročali o okvarah vida in primerih 
nearteritične anteriorne ishemične optične nevropatije (NAION). Bolnika je treba opozoriti, naj v primeru nenadnih motenj vida preneha uporabljati zdravilo Spedra in se takoj posvetuje z zdravnikom. Vpliv na krvavitve: Podatkov o 
varnosti uporabe avanafila pri bolnikih z motnjami strjevanja krvi ali aktivno razjedo želodca ni na voljo. Zato se avanafil pri teh bolnikih lahko uporabi šele po natančni oceni razmerja med tveganji in koristmi. Poslabšanje ali nenadna 
izguba sluha: Bolnike je treba opozoriti, da morajo prenehati jemati zaviralce PDE5, vključno z avanafilom, in takoj poiskati zdravniško pomoč, če opazijo nenadno poslabšanje ali izgubo sluha. Uživanje alkohola: v kombinaciji z 
avanafilom lahko poveča možnosti za simptomatsko hipotenzijo. Bolnike je treba opozoriti, da lahko sočasna uporaba avanafila in alkohola poveča verjetnost za pojav hipotenzije, omotice ali sinkope. Zdravilo Spedra nekoliko vpliva 
na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. Ker so v kliničnih študijah poročali o omoticah in spremembah vida, morajo bolniki pred vožnjo ali upravljanjem strojev vedeti, kako zdravilo Spedra vpliva nanje. Jemanje drugih zdravil: 
Nitrati: Uporaba avanafila pri bolnikih, ki uporabljajo kakršno koli obliko organskega nitrata ali donorja dušikovega oksida (kot je amil nitrit), kontraindicirana. Zdravila, ki znižujejo sistemski krvni tlak: Pri sočasni uporabi zdravila Spedra 
z drugim zdravilom, ki znižuje sistemski krvni tlak, lahko aditivni učinki povzročijo simptomatsko hipotenzijo. Zaviralci receptorjev alfa pri nekaterih bolnikih povzroči simptomatsko hipotenzijo zaradi aditivnih vazodilatatornih učinkov. 
Pred začetkom uporabe zdravila Spedra mora biti zdravstveno stanje bolnikov, ki jemljejo zaviralce receptorjev alfa, stabilno. Pri teh bolnikih, je zdravljenje z avanafilom treba začeti z najmanjšim odmerkom 50 mg. Pri bolnikih, ki 
že jemljejo optimalni odmerek zdravila Spedra, je treba zdravljenje z zaviralci receptorjev alfa začeti z najmanjšim odmerkom. Postopno povečanje odmerka zaviralcev receptorjev alfa lahko ob sočasnem jemanju avanafila vpliva na 
nadaljnje znižanje krvnega tlaka. Sočasna uporaba avanafila z močnimi zaviralci CYP3A4 je kontraindicirana. Varnost in učinkovitost zdravila Spedra v kombinaciji z drugimi zaviralci PDE5 ali drugimi zdravili za zdravljenje erektilne 
disfunkcije nista bili preučeni. Bolnike je treba opozoriti, naj ne jemljejo zdravila Spedra v takih kombinacijah. Enkratni odmerek avanafila ni vplival na ravni amlodipina v plazmi. Sočasna uporaba avanafila in induktorjev CYP ni 
priporočljiva. Neželeni učinki: Pogosti: glavobol, zardevanje, zamašen nos. Ostali neželeni učinki so navedeni v Povzetku glavnih značilnosti zdravila. Vrsta in vsebina ovojnine: škatla s 4 tabletami Spedra 50 mg, škatla z 2 in 
4 tabletami Spedra 100 mg in škatla s 4 tabletami Spedra 200 mg. Imetnik dovoljenja za promet: Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luksemburg, Luksemburg. Način in režim izdaje: Izdaja zdravila je samo 
na recept. Datum zadnje revizije besedila: 03.02.2014 Pred predpisovanjem preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila. Dodatne informacije so na voljo pri: BERLIN-CHEMIE AG – Podružnica Ljubljana, 
Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana, telefon 01 300 2160, telefaks 01 300 2169; slovenia@berlin-chemie.com

Zdravljenje erektilne disfunkcije 
pri odraslih moških.
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Doreta® – možnost individualnega odmerjanja

filmsko obložene tablete   
37,5 mg/325 mg in 75 mg/650 mg

tramadol in paracetamol
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Sestava Ena filmsko obložena tableta po 37,5 mg/325 mg vsebuje 37,5 mg tramadolijevega klorida, 
kar ustreza 32,94 mg tramadola, in 325 mg paracetamola. Ena filmsko obložena tableta po 75 mg/650 mg 
vsebuje 75 mg tramadolijevega klorida, kar ustreza 65,88 mg tramadola, in 650 mg paracetamola.  
Indikacije Simptomatsko zdravljenje srednje močnih do močnih bolečin. Odmerjanje in način 
uporabe Odrasli in mladostniki (12 let in starejši) Odmerek je treba individualno prilagoditi glede na 
jakost bolečine in bolnikov odziv. Kot začetni odmerek se priporočata 2 tableti po 37,5 mg/325 mg oz.  
1 tableta po 75 mg/650 mg. Po potrebi bolnik lahko vzame dodatni odmerek, vendar ne več kot 8 tablet 
po 37,5 mg/325 mg oz. 4 tablete po 75 mg/650 mg na dan (kar ustreza 300 mg tramadolijevega klorida 
in 2600 mg paracetamola). Med posameznimi odmerki naj ne mine manj kot šest ur. Tablete Doreta 
po 75 mg/650 mg imajo široko razdelilno zarezo. Tableta se lahko deli na enake odmerke. Tableta se 
ne sme žvečiti ali zdrobiti. Pogoltniti jo je treba z zadostno količino tekočine. Otroci Pri otrocih, mlajših 
od 12 let, učinkovita in varna uporaba Dorete ni bila dokazana, zato zdravljenja z njo ne priporoča-
mo. Kontraindikacije Preobčutljivost za zdravilni učinkovini ali katerokoli pomožno snov. Akutna 
zastrupitev z alkoholom, uspavali, centralno delujočimi analgetiki, opioidi ali psihotropnimi zdravili. 
Dorete ne smejo jemati bolniki, ki jemljejo zaviralce monoaminooksidaze (MAO) ali pa so jih prenehali 
jemati pred manj kot dvema tednoma. Huda jetrna okvara. Nezadostno zdravljena epilepsija. Poseb-
na opozorila in previdnostni ukrepi Doreto moramo uporabljati previdno pri bolnikih, odvisnih od 
opioidov, bolnikih s poškodbami glave, bolnikih, ki so nagnjeni h konvulzivnim motnjam, bolnikih  
z motnjami delovanja žolčnega trakta, bolnikih v šoku, bolnikih z motnjami zavesti neznanega vzroka, 
z okvarami dihalnega centra ali dihalne funkcije ter pri bolnikih z zvišanim intrakranialnim tlakom. Pri 
hudi okvari ledvic (očistek kreatinina < 10 ml/min) jemanje zdravila Doreta ni priporočljivo. Pri zmerni 
okvari jeter in ledvic je treba skrbno razmisliti o podaljšanju časa med dvema odmerkoma. Največji 
odmerek pri odraslih in mladostnikih, starejših od 12 let, naj ne preseže 8 tablet po 37,5 mg/325 mg 
oz. 4 tablete po 75 mg/650 mg na dan. Da ne bi prišlo do nenamernega prevelikega odmerjanja, je 
treba bolnike opozoriti, naj ne presežejo priporočenega odmerka in naj brez posvetovanja z zdravni-
kom sočasno ne jemljejo nobenega drugega zdravila, ki vsebuje paracetamol (vključno z zdravili, ki se 
dobijo brez recepta) ali tramadolijev klorid. Tudi pri uporabi terapevtskih odmerkov in krajšem času 
zdrav  ljenja se lahko razvijeta toleranca ter fizična in/ali psihična odvisnost, pojavijo se lahko odtegnitveni 

simptomi. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij Odsvetujemo 
pitje alkohola, sočasno jemanje s karbamazepinom in drugimi encimskimi induktorji, z opioidnimi 
agonisti in antagonisti (buprenorfinom, nalbufinom, pentazocinom). Interakcije lahko nastopijo pri 
sočasnem jemanju Dorete s serotoninergičnimi zdravili, z drugimi zaviralci osrednjega živčevja, varfa-
rinu podobnimi snovmi, drugimi zdravili, ki zavirajo CYP3A4, in zdravili, ki znižujejo prag za nastanek 
krčev. Sočasna uporaba tramadola in serotoninergičnih zdravil, kot so selektivni zaviralci ponovnega 
privzema serotonina (SSRI), zaviralci ponovnega privzema serotonina in noradrenalina (SNRI), zaviralci 
monoaminooksidaze (MAO), triciklični antidepresivi ali mirtazapin, lahko povzroči serotoninsko tok-
sičnost. Po prenehanju jemanja serotoninergičnih zdravil se stanje običajno hitro izboljša. Plodnost, 
nosečnost in dojenje Doreta vsebuje fiksno kombinacijo zdravilnih učinkovin, tudi tramadola, zato je 
nosečnice in matere, ki dojijo, ne smejo jemati. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji 
Doreta pomembno vpliva na sposobnost za vožnjo in upravljanje strojev. Lahko povzroča zaspanost 
ali omotico, ki ju lahko dodatno okrepi pitje alkohola ali jemanje drugih zaviralcev osrednjega živčevja. 
Če je bolnik zaspan ali omotičen, ne sme voziti ali upravljati strojev. Preveliko odmerjanje Pri preveli-
kem odmerjanju se lahko pojavijo znaki in simptomi zastrupitve s tramadolom ali paracetamolom oz.  
z obema zdravilnima učinkovinama. Neželeni učinki Najpogostejši neželeni učinki, ki so se pojavili pri 
kliničnih preizkušanjih, opravljenih s kombinacijo paracetamola in tramadola, so bili navzeja, omotica 
in zaspanost. Pogosto se lahko pojavijo glavobol, tresenje, zmedenost, spremembe razpoloženja (an-
ksioznost, nervoznost, evforija), motnje spanja, prebavne motnje (bruhanje, zaprtje, suha usta, driska, 
bolečine v trebuhu, dispepsija, flatulenca), potenje in srbečica. Ostali neželeni učinki so občasni, redki 
ali zelo redki. Imetnik dovoljenja za promet z zdravili Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 
8501 Novo mesto, Slovenija. Način izdajanja zdravila Samo na zdravniški recept. Oprema 30  filmsko 
obloženih tablet po 37,5 mg/325 mg tramadolijevega klorida in paracetamola. 30 filmsko obloženih 
tablet po 75 mg/650 mg tramadolijevega klorida in paracetamola. Datum zadnje revizije besedila 
19. 4. 2014.

Samo za strokovno javnost. Pred predpisovanjem preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila. 
Objavljen je tudi na www.krka.si.

Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija 
www.krka.si
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Srce in duša
Povezujemo najpomembnejše.


