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 MEDPLUS s.r.o.
 MeWAdia s.r.o.
 NIMOTECH, s.r.o.
 ROCHE s.r.o., Diagnostics Division 
 ROUGIER s.r.o.
 S&D Pharma CZ, spol. s.r.o.
 Zentiva, k.s.

PREZIDENT KONFERENCE:  MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

PŘEDSEDA VĚDECKÉ RADY:  MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C. 

VĚDECKÁ RADA:  MUDr. MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.,
MUDr. Tomáš Malík, prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.,
MUDr. Michal Mihula, MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.,
doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc., MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.,
MUDr. Petr Sudek, doc. MUDR. Bohuslav Svoboda, CSc.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:  MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.,
MUDr. Tomáš Malík,MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

Akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16 a je zapsána v Systému celoživotního vzdělávání lékařů.
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ODBORNÝ PROGRAM

PÁTEK 3. 12. 2021

XXXX. KAŇKŮV PRAŽSKÝ ONKOLOGICKÝ DEN
GYNEKOLOGŮ POŘÁDANÝ VE SPOLUPRÁCI 
S GYNEKOLOGICKO-PORODNICKOU KLINIKOU
3. LF UK A FN KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

9.00–12.00 DOPOLEDNÍ BLOK

Předsedající:   Lukáš Rob, Vladimír Dvořák st., Tomáš Pichlík, Monika Větrovská, 
Helena Robová, Michael Halaška (Praha, Brno)

Místo konání: Kongresový sál – přízemí

9.00–9.15 doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
– prof. Kaňka a prof. Vonka a jejich odkaz pro dnešek

9.15–9.30 prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
– prof. MUDr. Adolf Štafl a jeho odkaz pro dnešek

9.30-10.45 „Kazuistiky 1“ – prekancerózy děložního hrdla

Koordinátoři:  Lukáš Rob, Tomáš Pichlík, Monika Větrovská, 
Helena Robová, Michael Halaška (Praha)

  1. kazuistiky 1–3
LG/HG SIL  (cyto/kolpo/HPV)
Plénum a panel diskuse

  2. kazuistiky 4–6 
HG/Mica (cyto/kolpo)
Plénum a panel diskuse

10.45–11.00 PŘESTÁVKA – COFFEE  BREAK

  3. kazuistiky 7–9 
diskrepance HPV HR positivity – 35 let (cytologie/kolpo)
Plénum a panel diskuse

  4. kazuistiky 10–12
cytologické abnormality u těhotných
Plénum a panel diskuse
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12.00–12.30 SATELITNÍ SYMPOSIUM SPOLEČNOSTI BAYER S.R.O.

 Jan Greguš (Brno)
  Spokojenost žen a jejich zkušenosti s přípravkem Kyleena® 

ve studii Kyleena® Satisfaction Study (KYSS)

 

12.30–13.00  PŘESTÁVKA – OBĚD – RESTAURACE BOHEMIA  V 1. PATŘE

13.00–15.30 ODPOLEDNÍ BLOK

13.00–13.30      Jana Drozenová (Praha)
Trendy a úskalí patologie cervikálních lézí
Diskuse

13.30–14.00      Ruth Tachezy (Praha)
HPV vakcinace – od experimentů k dnešní realitě – pohled virologa
Diskuse  

14.00–15.30   „Kazuistiky 2“ – prekancerózy/karcinomy děložního hrdla

Koordinátoři:   Lukáš Rob, Pichlík, Monika Větrovská, 
Helena Robová, Michael Halaška (Praha) 

   4. kazuistiky 13–15
suspektní cytologie AGC NEO
Plénum a panel diskuse

  5. kazuistiky 16–18
kontroverze follow up postupů
Plénum a panel diskuse

  6. kazuistiky 19–21
abnormální nálezy u postmenopausálních žen
Plénum a panel diskuse

15.30  Závěrečné slovo koordinátora

16.00               VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SSG ČR
 POUZE PRO ČLENY SSG ČR!
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SOBOTA 4. 12. 2021
9.00–13.00  DOPOLEDNÍ BLOK

Předsedající: Vladimír Dvořák st., Jiří Ondruš (Brno, Ostrava)
Místo konání: Kongresový sál – přízemí

25 + 5  Vladimír Dvořák st. (Brno), Ladislav Dušek (Praha), 
Ondřej Májek (Praha)
Výsledky screeningu hrdla děložního v ČR

25 + 5  Jiří Ondruš (Ostrava)
Historie, současnost a budoucnost kolposkopie v ČR a ve světě

 Vladimír Dvořák st., Aleš Skřivánek
MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C. jubilující.

25 + 5 Giovanni Miniello (Bari, Itálie)                                                                         
  ERRORS IN COLPOSCOPY: APPEARANCES ARE DECEIVING

Přednáška není simultánně tlumočena

20 + 5  Radovan Turyna (Praha)                                                                            
Screening karcinomu děložního hrdla – národní portál doporučených postupů

20 + 5  Vladimír Dvořák ml. (Brno, Olomouc), Vladimír Dvořák st. (Brno), 
Markéta Trnková (Praha)                                                                           
Interní audit výsledků center kolposkopické expertízy   

11.30–12.30  SYMPOSIUM SPOLEČNOSTI MSD
Problematika HPV asociovaných onemocnění a prevence

12.30-13.00   SATELITNÍ SYMPOSIUM SPOLEČNOSTI 
GEDEON RICHTER MARKETING ČR S.R.O.
Současný pohled na léčbu děložních myomů

Moderátor:  Vladimír Dvořák st. (Brno)

 Robert Hudeček (Brno)
  Aktuální farmakologické možnosti konzervativní terapie 

symptomatické děložní myomatózy 

 Michal Mára (Praha)
 Děložní myomy v ambulantní praxi z pohledu reprodukčního chirurga

13.00–14.00   PŘESTÁVKA – OBĚD – RESTAURACE BOHEMIA V 1. PATŘE
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14.00-17.00   ODPOLEDNÍ BLOK

Předsedající:  Radovan Turyna, Aleš Skřivánek, Tomáš Malík (Praha, Olomouc, Vsetín)
Místo konání:  Kongresový sál – přízemí

20 + 5   Michal Mihula (Ostrava)
Nejčastější dotazy registrujících gynekologů na experta v kolposkopii

20 + 5    Jiří Sláma (Praha), Markéta Trnková (Praha), V. Dvořák st. (Brno), 
A. Skřivánek (Olomouc), M. Nováčková, K. Hurdálková
Finální data studie LIBUSE

20 + 5   Lukáš Rob, Helena Robová, Michael Halaška, 
Tomáš Pichlík, Martin Hruda (Praha)
20 let fertilitu zachovávajících operací – jaká je optimální radikalita? 

15 + 5   Markéta Trnková (Praha)
Biomarkery Ki67 a p16 ve screeningu

15 + 5   Iva Kinkorová Luňáčková (Plzeň)
Karcinomy děložního hrdla u řádně skrínovaných žen

20 + 5  Tomáš Malík (Vsetín)
Lehce abnormní nálezy na čípku, každodenní praxe

15 + 5  Jozef Jendrušák (Banská Bystrica, SR)
Možnosti nechirurgickej liečby menej závažných prekanceróz krčka maternice

15 + 5   Michal Mihula (Ostrava)
Aktivní přístup k lehce abnormním výsledkům screeningového testu LG lézí 
z biopsie. Analýza kazuistik.

20.00–24.00 GALAVEČER
 V průběhu večera vystoupí kapela BENNY-Q.
 Občerstvení je zajištěno formou rautu.
 Vstup na základě vstupenky.
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NEDĚLE 5. 12. 2021
9.00-11.00   DOPOLEDNÍ BLOK 

Předsedající:  Radovan Turyna (Praha)
Místo konání:  Kongresový sál – přízemí

PANEL:    Radovan Turyna, Vladimír Dvořák, Lukáš Rob, Jiří Ondruš, 
Marek Pluta, Aleš Skřivánek, Tomáš Malík, Markéta Trnková

 •  MANAGEMENT ABNORMÁLNÍCH VÝSLEDKŮ SCREENINGU KARCINOMU 
DĚLOŽNÍHO HRDLA

 •  PŘÍPRAVA NOVÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO MANAGEMENT 
ABORMÁLNÍCH VÝSLEDKŮ CYTOLOGIE, SPRÁVNOU KOLPOSKOPICKOU 
PRAXI A JEJÍ AUDIT

11.00   ZÁVĚR KONFERENCE



VŠEOBECNÉ INFORMACE
DATUM KONÁNÍ: 3.–5. 12. 2021

MÍSTO KONÁNÍ:  OREA Hotel Pyramida****, Bělohorská 24, Praha 6, www.hotelpyramida.cz

PŘEDNÁŠKOVÉ PROSTORY: Kongresový sál

REGISTRACE: 2. 12. 2021 1. patro hotelu Pyramida od 17.00–21.00
  3. 12. 2021  1. patro hotelu Pyramida od 7.30–15.30
  4. 12. 2021 1. patro hotelu Pyramida od 8.00–16.30
  5. 12. 2021 1. patro hotelu Pyramida od 8.45–10.00

Při registraci obdrží každý účastník certifikát, jmenovku, odborný program a aktuální informace.

BAREVNÉ OZNAČENÍ JMENOVEK

JEDNACÍ JAZYK
Čeština, slovenština, angličtina – bez simultánního překladu.

AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA 
Dataprojekce z PC.

VÝSTAVA
V rámci konference bude probíhat v přiléhajících prostorách Kongresové haly expozice farmaceutických 
firem, zdravotnické techniky a odborné literatury.

UBYTOVÁNÍ OREA HOTEL PYRAMIDA
Je zajištěno dle přihlášek účastníků.
Check-in:   od      14.00 hod.
Check-out:   do      11.00 hod.
Snídaně:   6.30–10.30 hod.
Ukončení pobytu oznamte laskavě v recepci hotelu.

PARKOVÁNÍ OREA HOTEL PYRAMIDA
Možnost parkovat na hlídaném hotelovém parkovišti.
Cena parkovného činí 200 Kč/auto/den.

OBČERSTVENÍ 
V pátek 3. 12. 2021 a v sobotu 4. 12. 2021 bude coffee break podáván v přízemí v rámci výstavy firem.
Pátek     3. 12. 2021  Coffee break 10.45-11.00
Sobota   4. 12. 2021  Coffee break 10.30-11.00

Občerstvení je zahrnuto v ceně registračního poplatku.

OBĚDY
Nabízíme možnost zakoupit si na pátek 3. 12. 2021 a sobotu 4. 12. 2021 obědové menu v ceně 
390 Kč/menu. Obědy je možné zakoupit při registraci. Budou podávány v restauraci Bohemia 
v 1. patře od 11.30 do 14.30. V opačném případě si každý účastník zajistí stravování individuálně.

GALAVEČER
Bude se konat v Kongresovém sále v sobotu 4. 12. 2021 od 20.00–24.00 hod.
Vystoupí kapela BENNY-Q. Občerstvení je zajištěno formou rautu.

    ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc
T: +420 724 277 964, +420 720 998 678
F: +420 585 234 444
E: info@g-agency.eu

UBYTOVÁNÍ HOTEL LINDER PRAGUE CASTLE
Je zajištěno dle přihlášek účastníků.
Check-in:   od      15.00 hod.
Check-out:   do      11.00 hod.
Snídaně:   6.30–10.30 hod.

PARKOVÁNÍ HOTEL LINDER PRAGUE CASTLE
Cena parkovného 700 Kč.

LÉKAŘ – JEDNODENNÍ VSTUP PORODNÍ ASISTENTKA

VYSTAVOVATEL VYSTAVOVATEL

LÉKAŘ

HOST PŘEDNÁŠEJÍCÍ



POZNÁMKY
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ROCHE s.r.o., Diagnostics Division,
Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5
www.roche-diagnostics.cz

detekuje virovou DNA v odebraném stěru z děložního hrdla 
a poskytuje 3 výsledky. Test specifi cky hodnotí přítomnost 
HPV16, HPV18 a současně dalších 12 vysoce rizikových 
genotypů.1

je jediný test, který využívá technologii duálních biomarkerů 
k detekci proteinů p16* a Ki-67** v cytologickém stěru. 
Současná přítomnost těchto markerů je spolehlivým 
indikátorem deregulace buněčného cyklu transformovanou 
infekcí HPV.2

je speciální imunohistochemický test, který zlepšuje 
identifi kaci skrytých lézí histologického preparátu, které 
nemusí být zachyceny standardním H&E*** barvením 
a jeho morfologickou interpretací.3

* Marker p16 je tumor supresorový protein produkovaný buňkami, ve kterých již virový protein působí prekancerozní změny.
** Marker Ki-67 je nádorový proliferační faktor, který odráží proliferační aktivitu prekancerozně změněných buněk.
*** Metoda barvení hematoxylinem a eosinem (H&E).

Reference: 1. Metodický list cobas® 4800 HPV Test 2020-08, V 12.0. 2. Metodický list CINtec PLUS Cytology Kit (CE/IVD) 2021-07, 
REF 9531. 3. Metodický list CINtec Histology Kit (CE/IVD) 2021-07, REF 9511. 
cobas® HPV Test, souprava CINtec® PLUS Cytology a souprava Cintec® Histology jsou zdravotnickými diagnostickými 
prostředky in vitro. Pro více informací čtete prosím metodický list, návod k použití příslušného analyzátoru, jednotlivé aplikační listy 
a informace o produktech, které najdete na go.roche.com/Navody.

pro screening

pro třídění výsledků

pro diagnostiku

cintec_inzerce_148x210_V06.indd   1 09.11.2021   16:49
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*  Pearlův index v prvním roce: 0,16 (95% CI 0,02–0,58). 5letý Pearlův index: 0,29 
(95% CI 0,16–0,50). Četnost selhání byla přibližně 0,2 % za rok. Kumulativní 
četnost selhání byla přibližně 1,4 % za 5 let.
 obsažená v 5letém IUS

Zkrácené informace o léčivém přípravku Kyleena™
Název přípravku: Kyleena. Léková forma: Intrauterinní inzert. Složení:
Levonorgestrelum 19,5 mg v 1 intrauterinním inzertu. Indikace: Kontracepce 
po dobu až 5 let. Dávkování a způsob podání: Přípravek Kyleena je zavá-
děn do děložní dutiny a je účinný až po dobu 5 let. Přípravek Kyleena může 
být od ostatních intrauterinních systémů odlišen, protože obsahuje stříbrný 
kroužek, který je viditelný na ultrazvuku, a modře zbarvená vlákna pro vy-
jmutí. T -tělo přípravku Kyleena obsahuje síran barnatý, který umožňuje jeho 
zobrazení při rentgenovém vyšetření. Přípravek Kyleena se zavádí do děložní 
dutiny během 7 dnů od počátku menstruace. Přípravek Kyleena může být vy-
měněn za nový systém kdykoli během cyklu. Přípravek Kyleena také může 
být zaveden kdykoli po potratu v prvním trime stru. Po porodu je nutno odložit 
zavedení až po kompletní involuci dělohy, vždy však až po ukončení šestinedělí. 
Jestliže dochází k involuci dělohy pomaleji, je nutno zvážit odložení zavedení 
až na 12. týden po porodu. Kontraindikace: Těhotenství, současné nebo re-
kurentní infekce v oblasti pánve, stavy spojené se zvýšeným rizikem infekce 
v oblasti pánve, současná cervicitida nebo vaginitida, poporodní endometritida 
nebo infi kovaný potrat během posledních 3 měsíců, cervikální intraepiteliální 
neoplazie do odeznění, zhoubné bujení dělohy nebo děložního hrdla, tumory 
citlivé na progestagen, např. nádory prsu, abnormální děložní krvácení nezná-
mé etiologie, vrozené nebo získané anomálie dělohy včetně myomů, akutní 
onemocnění jater nebo tumory jater, hypersenzitivita na léčivou látku nebo 
pomocné látky. Zvláštní upozornění a opatření: Před zavedením musí být žena 
informována o přínosu a riziku přípravku Kyleena, a to i o známkách a příznacích 
perforace a riziku ektopického těhotenství. Přibližně u poloviny těhotenství, 
která nastanou během užívání přípravku Kyleena, se dá očekávat, že budou 
mimoděložní. Je třeba klást důraz na nacvičení správné techniky zavádění. 
Vyšetření pacientky je nutné za 4 až 6 týdnů po zavedení z důvodu kontroly vláken 
a ujištění, že systém je ve správné poloze. Je třeba poučit pacientku, jak má 
kontrolovat vlákna přípravku Kyleena a že je třeba, aby kontaktovala svého 
lékaře, pakliže vlákna nenahmatá. Může dojít k perforaci nebo penetraci dě-
ložního těla nebo hrdla nitroděložním systémem nejčastěji během zavádění. 
Systém se v takovém případě musí odstranit, může být zapotřebí chirurgický 
zákrok. Depresivní nálada a deprese jsou dobře známé nežádoucí účinky užívání 
hormonální antikoncepce. Fertilita, těhotenství a kojení: Použití přípra vku 

Kyleena neovlivňuje současnou ani budoucí fertilitu. Po vyjmutí IUS se ženská 
fertilita vrací k normálu. U těhotných žen je zavádění přípravku Kyleena kon-
traindikováno. Obecně se jeví, že v případě, kdy je 6 týdnů po porodu použita 
metoda pouze na bázi progestogenu, není zde žádné negativní ovlivnění růstu 
nebo vývoje dítěte. Nitroděložní systém, který uvolňuje levonorgestrel, neovlivňuje 
ani kvantitu ani kvalitu mateřského mléka. Pokud žena otěhotní se zavedeným 
přípravkem Kyleena, musí být vyloučeno mimoděložní těhotenství a systém musí 
být co nejdříve odstraněn. Nelze vyloučit zvýšené riziko virilizačních účinků na 
plod ženského pohlaví vzhledem k intrauterinní expozici levonorgestrelu, byly 
zaznamenány ojedinělé případy maskulinizace zevních genitálií plodu ženského 
pohlaví.* Interakce: Metabolismus levonorgestrelu může být zvýšen současným 
užíváním léků, které indukují mikrosomální enzymy, např. fenytoin, barbituráty, pri-
midon, karbamazepin, rifampicin, oxakarbazepin, topiramát, felbamát, griseofulvin 
a přípravky obsahující třezalku tečkovanou. Pokud jsou podávány s pohlavními 
hormony, mnohé HIV / HCV proteázové inhibitory a nenukleozidové inhibitory 
reverzní transkriptázy mohou zvýšit nebo snížit plazmatickou koncentraci pro-
gestinu. Silné a středně silné inhibitory CYP3A4 jako jsou azolová antimykotika 
(např. fl ukonazol, itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol), verapamil, ma krolidy 
(např. klarithromycin, erythromycin), diltiazem a grapefruitová šťáva mohou zvýšit 
plazmatickou koncentraci progestinu. Nežádoucí účinky: velmi časté: bolest 
hlavy, bolest břicha / bolest v oblasti pánve, akné / seborea, změny krvácení včetně 
silnějšího a slabšího menstruačního krvácení, špinění, méně časté krvácení 
a amenorea, ovariální cysty, vulvovaginitida; časté: depresivní nálada/deprese, 
migréna, nauzea, alopecie, infekce horní části pohlavního ústrojí, dysmenorea, 
bolest prsou / diskomfort, expulze tělíska (úplná a částečná), genitální výtok; 
méně časté: závrať*, hirsutismus, perforace dělohy. Ostatní klinicky významné 
nežádoucí účinky byly hlášeny s nižší četností. Podmínky uchovávání: Žádné 
zvláštní podmínky uchovávání. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer AG, Kaiser -
Wilhelm -Allee 1, 51373 Leverkusen, Německo. Registrační číslo: 17/460/16-C. 
Datum poslední revize textu: 12. 5. 2021. Výdej přípravku je vázán na lékařský 
předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před 
předepsáním léčivého přípravku si pečlivě přečtěte úplnou informaci o přípravku. 
Souhrn údajů o přípravku i s informacemi, jak hlásit nežádoucí účinky najdete 
na www.bayer.cz nebo obdržíte na adrese BAYER, s. r. o., Siemensova 2717/4, 
155 00  Praha 5, Česká republika. 
* Všimněte si, prosím, změny (změn) v informacích o léčivém přípravku.
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Zkrácená informace o přípravku
Gardasil® 9 injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, 9valentní očkovací látka proti lidskému papilomaviru (rekombinantní, adsorbovaná) 
Složení:1 dávka (0,5 ml) obsahuje přibližně: Papillomaviri humani typus 6 proteinum L1 30 μg, Papillomaviri humani typus 11 proteinum L1 40 μg, Papillomaviri humani typus 16 proteinum L1 60 μg, Papillomaviri humani 
typus 18 proteinum L1 40 μg , Papillomaviri humani typus 31 proteinum L1 20 μg , Papillomaviri humani typus 33 proteinum L1 20 μg , Papillomaviri humani typus 45 proteinum L1 20 μg, Papillomaviri humani typus 
52 proteinum L1 20 μg, Papillomaviri humani typus 58 proteinum L1 20 μg. Amorfní aluminium-hydroxyfosfát-sulfát jako adjuvans (0,5 mg Al). Indikace: aktivní imunizaci jedinců ve věku od 9 let proti následujícím HPV 
onemocněním: premaligní léze a cervikální, vulvální, vaginální a anální karcinomy způsobené HPV typy obsaženými v očkovací látce; genitální bradavice (Condyloma acuminata) způsobené specifi ckými HPV typy. Dávkování 
a způsob podání: Jedinci ve věku 9 až 14 let včetně v době podání první injekce: Přípravek Gardasil 9 lze podat podle dvoudávkového schématu (0, 6-12 měsíců). Druhá dávka se má podat 5 až 13 měsíců po první dávce*. Pokud 
je druhá dávka podána dříve než 5 měsíců po první dávce, vždy se má podat třetí dávka. Přípravek Gardasil 9 lze podat podle třídávkového schématu (0, 2, 6 měsíců). Druhá dávka se má podat nejméně jeden měsíc po první 
dávce a třetí dávka se má podat nejméně 3 měsíce po druhé dávce. Všechny tři dávky mají být podány v průběhu jednoho roku. Jedinci ve věku 15 let a starší v době podání první injekce: Přípravek Gardasil 9 se má podat podle 
třídávkového schématu (0, 2, 6 měsíců). Druhá dávka se má podat nejméně jeden měsíc po první dávce a třetí dávka se má podat nejméně 3 měsíce po druhé dávce. Všechny tři dávky mají být podány v průběhu jednoho roku. 
Doporučuje se, aby jedinci, kteří dostanou jako 1. dávku přípravek Gardasil 9, dokončili 3dávkové očkovací schéma přípravkem Gardasil 9. Potřeba posilovací dávky nebyla stanovena. Studie se smíšeným (zaměnitelným) režimem 
očkovacích látek nebyly s přípravkem Gardasil 9 provedeny. Jedinci dříve očkovaní v 3dávkovém schématu kvadrivalentní očkovací látkou proti HPV typům 6, 11, 16 a 18, mohou dostat 3 dávky přípravku Gardasil 9. Pediatrická 
populace (děti ve věku < 9 let:) Bezpečnost a účinnost přípravku Gardasil 9 u dětí ve věku méně než 9 let nebyla stanovena. Populace žen ve věku ≥ 27 let: Bezpečnost a účinnost přípravku Gardasil 9 u žen ve věku 27 let a více 
nebyla studována. Očkovací látku je nutno aplikovat intarmuskulární injekcí (preferuje se oblast deltového svalu horní paže nebo horní anterolaterální oblast stehna). Přípravek Gardasil 9 nesmí být aplikován intravaskulárně, 
subkutánně nebo intradermálně. Očkovací látka nesmí být smíchána s žádnou jinou očkovací látkou ani roztokem v jedné injekční stříkačce. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. 
Jedinci s hypersenzitivní reakcí po předchozí aplikaci přípravku Gardasil 9 nebo Gardasil/Silgard nesmí dostat přípravek Gardasil 9. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Musí být k dispozici odpovídající lékařská 
péče a dohled pro případ vzácných anafylaktických reakcí po podání očkovací látky. Zejména u dospívajících může v důsledku psychogenní reakce na vpich jehly dojít po jakémkoliv očkování, nebo dokonce i před ním, k synkopě 
(mdlobám), někdy doprovázené pádem. Při probírání se z mdlob se mohou objevit některé neurologické projevy,  jako jsou přechodné poruchy vidění, parestezie a tonicko-klonické pohyby končetin. Proto mají být očkovaní 
jedinci sledováni přibližně 15 minut po podání očkovací látky. U jedinců s akutním závažným febrilním onemocněním je třeba očkování odložit. Méně závažné infekce jako mírný zánět horních cest dýchacích nebo horečka 
nízkého stupně nejsou kontraindikací k imunizaci. Stejně jako u jakékoliv očkovací látky nemusí očkování přípravkem Gardasil 9 zajistit ochranu všem očkovaným. Očkovací látka chrání pouze proti onemocněním, která jsou 
způsobená typy HPV, na které je očkovací látka zaměřena. Proto je nezbytné i nadále používat vhodná opatření proti sexuálně přenosným onemocněním. Očkovací látka je pouze k profylaktickému použití a nemá žádný účinek 
na aktivní infekci HPV nebo klinicky prokázané onemocnění. Není také určena k prevenci progrese jiných zjištěných lézí souvisejících s HPV. Přípravek Gardasil 9 nezabrání lézím způsobeným typem HPV obsaženým v očkovací 
látce u jedinců již infi kovaných tímto HPV typem v době očkování. Protože žádná očkovací látka nemá 100% účinnost a přípravek Gardasil 9 neposkytne ochranu proti všem typům HPV nebo proti infekci HPV přítomné v době 
očkování, zůstává cervikální screening kriticky důležitý a musí probíhat v souladu s lokálními doporučeními. Nejsou k dispozici žádné údaje ohledně použití přípravku Gardasil 9 u jedinců s poruchou imunitní odpovědi. Jedinci 
s poruchou imunitní odpovědi v důsledku užívání účinné imunosupresivní léčby, genetické poruchy, infekce virem lidské imunodefi cience (HIV) nebo dalších příčin nemusí na očkovací látku reagovat. U jedinců s trombocytopenií 
nebo jakoukouliv jinou poruchou srážlivosti musí být tato očkovací látka aplikována s opatrností kvůli možnému krvácení po intramuskulární aplikaci. Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se bezpečnosti, imunogenity nebo 
účinnosti, které by podpořily zaměnitelnost přípravku Gardasil 9 s bivalentní nebo kvadrivalentní očkovací látkou proti HPV. Interakce: Bezpečnost a imunogenita u jedinců, kteří dostali imunoglobuliny nebo krevní deriváty 
v průběhu 3 měsíců před očkováním nebyla v klinických studiích hodnocena. Použití s dalšími očkovacími látkami: Gardasil 9 může být podán současně s kombinovanou posilovací (booster) očkovací látkou obsahující difterii (d) 
a tetanus (T) buď s pertusí [acelulární komponenta] (ap) a/nebo s poliomyelitis [inaktivovaná] (IPV) (očkovací látky dTap, dT-IPV, dTap-IPV). Použití s hormonální antikoncepcí: V klinických studiích 60,2 % žen ve věku 16 až 26 
let, kterým byl aplikován přípravek Gardasil 9, užívalo v průběhu očkovací fáze klinické studie hormonální antikoncepci. Nezdálo se, že by užívání hormonální antikoncepce ovlivňovalo typově specifi ckou imunitní odpověď 
na přípravek Gardasil 9. Fertilita, těhotenství a kojení: Nejsou k dispozici žádné údaje u lidí ohledně účinku přípravku Gardasil 9 na fertilitu. Studie na zvířatech nenaznačují škodlivé účinky na fertilitu. Údaje získané 
z rozsáhlého souboru těhotných žen (více než 1000 ukončených těhotenství) nenaznačují žádné malformační účinky nebo fetální/neonatální toxicitu přípravku Gardasil 9. Studie na zvířatech neprokazují reprodukční toxicitu. 
Nicméně tyto údaje nejsou považovány za dostačující pro to, aby mohlo být použití přípravku Gardasil 9 doporučeno v průběhu těhotenství. Očkování musí být odloženo až po ukončení těhotenství. Přípravek Gardasil 9 lze během 
kojení aplikovat. Nežádoucí účinky: Celkem 15 776 jedincům (10 495 jedinců ve věku 16 až 26 let a 5 281 dospívajících ve věku 9 až 15 let při zařazení do studie) byl podán přípravek Gardasil 9. Několik jedinců (0,1 %) skončilo 
kvůli nežádoucím účinkům. Nejčastějšími nežádoucími účinky pozorovanými po aplikaci přípravku Gardasil 9 byly reakce v místě aplikace injekce (84,8 % očkovaných jedinců v průběhu 5 dnů po některé z očkovacích návštěv) 
a bolest hlavy (13,2 % očkovaných jedinců v průběhu 15 dnů následujících po některé z očkovacích návštěv).V jedné z těchto klinických studií, která zahrnula 1 053 zdravých dospívajících ve věku 11 až 15 let, se ukázalo, že pokud 
došlo k aplikaci první dávky přípravku Gardasil 9 současně s posilovací dávkou kombinované vakcíny proti difterii, tetanu, pertusi [acelulární komponenta] a poliomyelitidě [inaktivované], bylo hlášeno více nežádoucích účinků, 
jako jsou reakce v místě aplikace injekce (otok, erytém), bolest hlavy a pyrexie. Pozorované rozdíly byly < 10 % a u většiny subjektů byly hlášené nežádoucí účinky mírné až střední intenzity.* Uchovávání: Uchovávejte v 
chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku ve vnější krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Přípravek Gardasil 9 musí být po vyjmutí z lednice podán co nejdříve je to 
možné. Stabilitní údaje naznačují, že složky očkovací látky jsou stabilní po dobu 72 hodin, pokud jsou uchovávány při teplotách od 8 °C do 25 °C nebo od 0 °C do 2 °C. Po uplynutí této doby musí být přípravek Gardasil 9 použit 
nebo zlikvidován. Tyto informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky v případě dočasného teplotního výkyvu. Léková forma: Injekční susupenze v předplněné injekční stříkačce. Čirá tekutina s bílou sraženinou.
Držitel rozhodnutí o registraci: MSD VACCINS,  162 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon, Francie. Registrační číslo: EU/1/15/1007/002 Datum revize textu: 14.1.2021 RCN 000003491-CZ; RCN 000015371-CZ
*Všimněte si, prosím, změn v souhrnu informací o přípravku
Pro kohortu dívek a chlapců od dovršeného 13. do dovršeného 14. roku částečně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Pro ostatní pacientky a pacienty není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Přípravek je vázán na lékařský předpis. 
Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, s úplným souhrnem údajů o přípravku.
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