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Nová vakcína proti chrípke využíva potenciál kože
Spoločnosť Sanofi Pasteur uviedla nedávno na slovenský trh prvú intradermálnu
vakcínu proti chrípke. Vakcína sa aplikuje
pod povrch kože pomocou inovatívneho
mikroinjekčného systému s cieľom poskytnúť vysokú imunitnú odpoveď, dodať odvahu pacientom a značne uľahčiť podanie
vakcíny.
Chrípková vakcína IDflu® sa podáva priamo do zamše (dermis), kde je vysoká koncentrácia špeciálnych imunitných buniek, ktoré sú schopné vyvolať
účinnú imunitnú odpoveď. Takmer neviditeľná mikroihla je o 40 %
tenšia a 10-krát kratšia ako bežné ihly používané pri očkovaní hlboko do svalu. Takto nov aplikačná forma vakcíny predchádza riziku zasiahnutia cievy alebo nervu a predstavuje menej invazívne
a bezpečné riešenie účinnej ochrany proti chrípke. Objem vakcíny je malý, len 0,1 ml a je 5-krát menší ako objem bežnej chrípkovej vakcíny podávanej do svalu. IDflu® je určená na prevenciu
chrípky u dospelých osôb vo veku 18 rokov a viac. Je dostupná

v dvoch dávkach: IDflu® 9μg pre osoby vo
veku 18 až 59 rokov a IDflu® 15μg pre osoby
vo veku 60 rokov a viac.
IDflu® je nielen prijateľná pre pacienta; je
tiež vysoko imunogénna, pretože využíva jedinečné imunitné vlastnosti dermis a je veľmi zaujímavou alternatívou k bežnej intramuskulárnej (IM) a subkutánnej aplikácii.Očkovanie
intradermálnou cestou zahŕňa dodanie vakcínových antigénov priamo do vrchnej vrstvy
(v hĺbke len 1,5 až 2 mm) kože, dermis. Táto vrstva kože je kľúčovou zložkou
imunitného systému a obsahuje veľký počet špecializovaných dendritických
buniek, ktoré zachytávajú a spracúvajú antigény a účinne stimulujú imunitnú
odpoveď. Úlohou týchto buniek je prezentácia antigénov a kontrola veľkosti,
kvality a pamäte následnej imunitnej odpovede. ID podanie poskytuje
priamy, jednoduchý a účinný prístup vakcíny do dermálnej vrstvy kože
a následne do imunitného systému. Zdravotníci vo svete považujú túto
novú jednoducho použiteľnú vakcínu za veľmi pohodlnú a spoľahlivú a je
veľmi dobre prijímaná aj zo strany pacientov.

Versatis® sa dostáva na ďalšie trhy Európy vrátane Slovenska
Liečivá náplasť s 5 % lidokaínom Versatis® sa v priebehu roku 2010 po úspešnej registrácii
dostáva na nové trhy v Európe.
Prípravok bol doteraz registrovaný Belgic-ku, Francúzsku,
Nemecku, Luxembursku,
Slovinsku, Švédsku a Veľkej
Británii, ďalej aj v Latinskej
Amerike a na Strednom východe. Nemecká farmaceutická spoločnosť Grünenthal uvádza Versatis na trhy v 14 európskych
krajinách: v Rakúsku, Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Grécku,

Lotyšsku, Litve, Slovensku, Španielsku, Portugalsku, Rumunsku, ako aj
na Cypre, Malte a Islande. Registrácia sa vzťahuje na symptomatickú
liečbu neuropatickej bolesti spojenej s predchádzajúcou infekciou
herpes zoster. Prípravok je na Slovensku registrovaný a kategorizovaný
s preskripčným obmedzením na algeziológov a neurológov. Podľa
medzinárodných smerníc sa Versatis® odporúča ako liek prvej voľby
na liečbu neuropatickej bolesti. Vďaka topickej aplikácii na kožu účinkuje
liečivá náplasť priamo na bolestivú oblasť kože, pričom udržiava systémovú absorpciu lidokaínu na nízkej úrovni. Prináša tak lepšiu tolerabilitu
liečby v porovnaní so systémovou medikáciou. Klinické štúdie u pacientov s postherpetickou neuralgiou ukázali, že liečba náplasťou Versatis®
mala minimálne vedľajšie účinky a významne znížila úroveň bolesti
a alodýnie, ako aj zlepšila kvalitu života a spánku.

Zviditeľnenie sociálno-zdravotných potrieb, ale aj aktivít seniorov
Socia – nadácia na podporu sociálnych zmien
usporiadala v Bratislave 21. októbra 2010 v spolupráci
s Kanceláriou SZO na Slovensku a Hlavným mestom SR
odbornú konferenciu Seniori – príležitosť alebo hrozba pre Slovensko? Medzi účastníkmi boli zástupcovia verejnej a štátnej
správy, klubov dôchodcov a iných svojpomocných a aktívnych seniorských
skupín, široká verejnosť, poskytovatelia sociálnych a zdravotníckych služieb
a akademická obec. Vystúpila na nej aj predsedníčka Gerontopsychiatrickej
sekcie Psychiatrickej spoločnosti SLS Elena Žigová s prednáškou
Alzheimerova choroba – potreba spolupráce rodiny a lekárov pri

skorom záchyte. Podujatiu
predchádzala 20. októbra
2010 akcia Deň seniorov
– veľtrh nápadov, zručností
a služieb v obchodnom centre Eurovea. Deň bol súčasťou informačno-vzdelávacej
kampane a zbierky Lienka
pomoci (www.lienkapomoci.sk) na podporu vzniku, rozvoja a skvalitnenia sociálnych služieb pre seniorov na Slovensku.
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