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ÉLŐ WEBINÁR:
 

A tünetmentes bőr (PASI 100) elérése
plakkos psoriasisban: 
klinikai vizsgálati eredmények és
a való-élet tapasztalatok 
 

 

MEGHÍVOTT VENDÉGEINK:
 

Prof. Jose Manuel Carrascosa
 

Prof. Gabriella Fabbrocini
 

 

Kedves Doktornő, Kedves Doktor Úr!
 

Örömünkre szolgál, hogy meghívhatjuk Önt következő nemzetközi webinárunkra, ahol Prof. Jose
Manuel Carrascosa (Spanyolország) és Prof. Gabriella Fabbrocini (Olaszország) megosztják
Önnel tapasztalataikat arról, hogy hogyan érhető el és tartható fenn akár 5 éven keresztül a teljesen
tünetmentes bőr közepesen súlyos/súlyos plakkos psoriasisban.
 

Dátum:
2021. Október 27.

Időpontok:
11:00 – 12:00
13:00 – 14:00
20:00 – 21:00
 

CEST

 

 

Prof. Jose Manuel Carrascosa (moderator)
 

• Head of the department of Dermatology at the Hospital Universitari

 

Amennyiben nem jelenik meg az üzenet, kattintson ide. 
 

 

 

 

 

 MEGHÍVÓ NEMZETKÖZI WEBINÁRRA!  

 

 
 

 

 

A következő témák kerülnek megvitatásra:
 

 

• Hogyan befolyásolják a klinikai döntéshozatalt a klinikai vizsgálatok és indirekt
összehasonlítások eredményei?

 

• Miként jelentkeznek a betegek igényei és elvárásai a terápiás döntések közös
meghozatalakor, illetve a kezelés folyamán hosszú távon?

 

• Az ixekizumab és más biológiai kezelések legújabb hosszú távú hatékonysági és
biztonságossági adatai.

 

• Klinikai esetek megvitatása.
 

 

 A valós idejű, interaktív szakmai program során lehetősége lesz kérdezni az előadóktól.
 
Szeretettel várjuk rendezvényünkön,
 
A Lilly Hungária munkatársai
 

 

 

Itt regisztráljon
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Germans Trias I Pujol
 

• Associated Professor at the Universitat Autònoma de Barcelona
 

• Chair of the Spanish Group of Psoriasis of the Spanish Academy of
Dermatology and Venereology

 

Additional Roles
 

• Responsible of the phototherapy/ photobiology, contact dermatitis and
eczema department and psoriasis units of the Universitary Hospital
Germans Trias I Pujol

 

• Involved as Principal Investigator in 45 research projects/clinical trials,
many of them international multicenter studies related to biological
therapies in psoriasis and atopic dermatitis

 

• Former Editor in Chief of the Journal Actas Dermo-Sifiliográficas from
2010 to 2014 (official journal of the Spanish Academy of Dermatology
and Venereology)

 

• Editor of the American Journal of Clinical Dermatology and Frontiers
in Medicine

 

• Member of the scientific board of SPIN (Skin Inflammation & Psoriasis
International Network) and of the organizing committee of the SPIN
meeting 2019 in Paris

 

• Author or co-author of 195 indexed articles in dermatology journals or
other medical specialties

 

 

 

 

 

Prof. Gabriella Fabbrocini (speaker)
 

• Professor of Venereal and Cutaneous Diseases at the Division of
Dermatology and Venereology, Department of Clinical Medicine and
Surgery of Naples University Federico II, Italy

 

• Voluntary Assistant Professor of Dermatology and Cutaneous Surgery
at University of Miami, Miller School of Medicine

 

Additional Roles
 

• Author of 503 publications
 

• Coordinator in Memorandum of Understanding, for the collaboration
between University of Miami and the University of Naples Federico II

 

• Chairman of the School of Residency in Dermatology and Venereology
at the University Federico II of Naples

 

• Member of UNESCO Chair for Health Education and Sustainable
Development

 

• Representative for the Health sector of the Shadow Strategic Program
Committee of Horizon Europe

 

• Member of the Innovation, Teaching and Orientation Commission – II
Triennium Medicine, Health Professions, Odontology – University
Federico II

 

• Member of the Observatory for Gender Medicine – Ministry of university
and research

 

• Reviewer of F1000 Medicine
 

• Editorialist for E-medicine
 

• Founding member of Italian Acne Board and Mediterranean Acne
Board

 

• President of the Italian Women Dermatologist Association
 

 

 
Mellékhatás bejelentése

Ezt az üzenetet az Ön előzetes hozzájárulása alapján a Lil ly Hungária Kft. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.)
küldte Önnek, és kizárólag magyarországi egészségügyi szakembereknek szól.
 
Kérjük, olvassa el az Adatv édelmi Szabályzatunkat, hogy megismerje az adatfeldolgozásra és a beleegyezések
kezelésére vonatkozó irányelveinket. Amennyiben nem szeretne több e-mail-t kapni, kérjük a leiratkozáshoz kattintson
ide!
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Ez az e-mail tartalmazhatja a címbe ágyazva az Ön személyes adatait, ezért ne továbbítsa senki számára, hogy a levél
tartalma vagy az Ön adatai ne kerülhessenek arra i l letéktelenek birtokába.
 
TALTZ (ixekizumab) 80 mg / 1 ml oldatos inj . előretöltött injekciós tollban
Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer részletes alkalmazási előírását!
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/taltz 
 
Kiadhatósága, társadalombiztosítási támogatás feltétele és mértéke1: az egészségügyi szakellátás
társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletének
(Tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzéke és kódja, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre) 4. és 5.
pontja alapján arthritis psoriatica és plakkos psoriasis indikációkban tételes finanszírozásban részesül a rendelet
mellékletében1 meghatározott indikációs és felírói körben. Kiadhatóság2: vényköteles, a szakorvosi/kórházi diagnózist
követően folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszer (SZ), Ár3: Taltz 80 mg oldatos injekció
előretöltött injekciós tollban 1x bruttó fogyasztói ára: 302.390, - Ft, TB támogatás összege: 0, - Ft, térítési díj: 302. 390,
- Ft.
 
További információért, bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el a részletes alkalmazási előírást. A forgalomba hozatali
engedély jogosultjának magyarországi képv iselője: Lil ly Hungária Kft., 1075 Budapest, Madách út 13-14.; Telefon:
328-5100, Fax: 328-5101, www.li l ly.hu 
 
Hivatkozások: 1. 9/1993. (IV.2.) NM rendelet: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300009.NM , 2. OGYÉI
Gyógyszeradatbázis: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=143181, 3. NEAK
Publikus Gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató: http://neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_
segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html. Az aktuális árak
tekintetében kérjük ellenőrizze a NEAK Publikus gyógyszertörzsét. 
 
 
 
PP-IX-HU-0272 
Lezárás dátuma: 2021.09.20. 
Lil ly Hungária Kft. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
Tel: (1) 328 5100 Fax: (1) 328 5101
www.li l ly.hu
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