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Program
18:00–18:05 Privítanie, úvod a prehľad   Julio Rosenstock (moderátor)

18:05–18:20  Liečba diabetu injekčnou terapiou: výzva pre 
existujúcu paradigmu

Alice Y.Y. Cheng

18:20–18:30  Účinné zjednodušenie liečby: výhody fixnej 
kombinácie     

Francesco Giorgino

                           18:30 –18:50    I ntenzifikácia i nzulínovej liečby u pacientov s diabetom 
2. typu: porovnanie iGlarLixi s  premixovaným 
inzulínom v št údii So liMix

Julio Rosenstock

18:50–19:00  Uplatňovanie dôkazov v klinickej  praxi: liečba 
hypoglykémie   

Rory McCrimmon

19:00 –19:10   Aké sú možnosti intenzifikácie inzulínovej 
liečby u pacientov s diabetom 2. typu?

               William Polonsky              

19:10–19:25 Otázky a odpovede    všetci prednášajúci
Julio Rosenstock (moderátor)

19:25–19:30 Zhrnutie a záver    Julio Rosenstock

Julio Rosenstock, MD 

Utorok 29. júna 2021     18:00–19:30 

Webinár bude vysielaný v angličtine.

Úvodné slovo

Vážení kolegovia,

je mi veľkým potešením pozvať Vás na online vzdelávací webinár pod názvom ,,Intenzifikácia 
inzulínovej liečby u pacientov s diabetom 2. typu: štúdia SoliMix’’, kde sa podelíme o najnovšie 
výsledky nedávnej štúdie SoliMix: prvá randomizovaná kontrolovaná štúdia zameraná na 
priame porovnanie fixnej kombinácie iGlarLixi* s premixovaným inzulínom. Štúdia SoliMix bude 
prvýkrát prezentovaná na kongrese Americkej Diabetologickej Asociácie – ADA 2021. 

Liečba premixovaným inzulínom a liečba bazálnym a bolusovým inzulínom sa bežne využíva v 
liečbe dospelých s diabetom 2. typu. Napriek tomu, že sú tieto liečebné režimy často využívané, 
nenapĺňajú očakávania pacientov a predstavujú pre nich veľkú záťaž. Preto sú potrebné 
alternatívne terapeutické postupy, ktoré by boli jednoduché a účinné. 

Počas webináru sa ku mne pripoja svetovo uznávaní odborníci, s ktorými budeme skúmať súčasné 
nenaplnené potreby v liečbe diabetu 2. typu a dôležitosť efektívneho terapeutického postupu, ako aj 
výhody fixnej kombinácie. Budeme popisovať najnovšie údaje zo štúdie SoliMix vrátane 
primárnych výsledkov, čiastkových analýz výsledkov hlásených pacientmi a implikáciou týchto 
výsledkov do klinickej praxe. V závere sa budeme tešiť na vašu účasť v sekcii ,,otázky a odpovede'', 
kde budete mať príležitosť položiť vaše otázky.

Sme radi, že vás môžeme privítať na tejto dlho očakávanej udalosti. Dúfame, že diskusia vám 
prinesie cennú inšpiráciu do liečebnej problematiky založenej na používaní inzulínu, ktorú 
praktizujete pri zlepšovaní zdravotného stavu dospelých s diabetom 2. typu, čím napomáhate 
dosiahnuť ich glykemické ciele a zlepšovať výsledky. 

 

* iGlarLixi, inzulín glargín 100 U/ml + lixisenatid

Určené pre odbornú verejnosť.
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