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Na Oddelku za
intenzivno interno
medicino SB Celje
najvišje kotirajo
dobri odnosi!

340 mm

Format:

250 x 340 mm

AKTUALNO

Ovitek 2 – 3.400,00 eur
Ovitek 3 – 2.900,00 eur
Ovitek 4 – 3.800,00 eur

B

z okvirjem

4.100, 00 eur

B

Oglas 1/1
250 x 340 mm + 5 mm
Po infektološkem simpoziju

Onkologija

Psihiatrija

Ob elektronskem predpisu
antibiotika tudi vpis diagnoze

Bo NELSON odprl poti do presejanja
pljučnega raka?

Bolnikovo zaupanje je zdravnikova
odgovornost in nagrada

MEDICINA-DANES.SI
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A: 250 x 340 +5 mm
B: 225 x 313 mm z okvirjem
2.700,00 eur

A

250 mm

Medicina danes je vodilna publikacija
v Sloveniji, ki predstavlja strokovno
platformo za izmenjavo stališč ključnih
mnenjskih voditeljev v medicini in
spodbuja dialog stroke. Bralci revije in
udeleženci naših dogodkov so strokovna
javnost, zdravniki, zobozdravniki,
odločevalci v zdravstvenih sistemih in
farmacevti.

A

1/2

B
B

Izid: januar, februar, marec, april, maj,
junij, september, oktober in november

2 x 1/2 strani
A: 500 x 171 + 5 mm
B: 470 x 154 mm z okvirjem
2.700,00 eur

A

A

1/2 STRANI:
A: 125 x 340 + 5 mm
B: 110 x 313 mm z okvirjem
1.900,00 eur

Naklada: 4.100 izvodov
Doseg revije: vsako številko prebere
9.600 bralcev

1/4

1/3

1/2

Paketni popusti:
Število objav
2
3-4
5-6
7-8
9 ali več

Odstotek popusta
15
25
30
35
40

Popust velja ob hkratnem naročilu oglasov z določenimi
datumi objav. Datumi morajo biti določeni ob oddaji
naročila. Paketni popust velja za oglase, naročene za
obdobje 12 mesecev.

C

B

1/2 STRANI:
B: 250 x 171 + 5 mm
C: 225 x 154 mm

B

z okvirjem

A

1.900,00 eur

1/3 STRANI:
A: 250 x 118 + 5 mm
B: 225 x 101 mm
z okvirjem

1.700,00 eur

A

1/4 STRANI:
A: 110 x 154 mm
B: 250 x 99
+ 5 mm dodatka

C: 225 x 81 mm

C
B

z okvirjem

1.600,00 eur

Mere so napisane vodoravno krat navpično v mm. V ceno ni vštet 22-odstotni DDV. Cene veljajo od 1. 12. 2018.

Cenik oglasnega prostora

medicina danes – druge oblike sodelovanja
Pri drugih oblikah sodelovanja je cena po dogovoru glede
na obseg aktivnosti.

Vsebinsko sodelovanje:

http://www.thinkstockphotos.ca/search/#skin%20cell%20lymphoma/f=CPIHVX/s=DynamicRank

Nova možnost zdravljenja
CD30+ kožnega T-celičnega
limfoma (CTCL)

pcALCL, kakor tudi SS, LyP in CTCL mešanega tipa), ne glede na stopnjo izražanja CD30.
Rezultati glede varnosti in učinkovitosti teh
dveh raziskav se ujemajo z rezultati raziskave ALCANZA. Celokupni odgovor (ORR) za
MF je bil 54–66 % (27), za pcALCL 67 %,
SS 50 %, LyP 92 % in CTCL mešanega tipa
82–85 %.13, 14, 27
Na podlagi zgornjih podatkov lahko zaključimo, da zdravilo Adcetris predstavlja novo
možnost zdravljenja za skupino bolnikov, pri
katerih najmanj ena predhodna sistemska
terapija ni bila dovolj učinkovita. Seveda
mora biti obravnava takšnih bolnikov nujno
timska, najprej na nivoju tima dermatologov
znotraj bolnišnice, nato multidisciplinarna
(dermatolog, internist onkolog, patolog in
radioterapevt).

Kožni T-celični limfomi so redki, na splošno neozdravljivi in povezani s slabšo kvaliteto življenja.
Sedanja sistemska terapija redko zagotavlja dobre in dolgotrajne odzive.
Zdravilo ADCETRIS zagotavlja prepričljive dokaze učinkovitosti v primerjavi z metotreksatom ali
beksarotenom in ponuja novo možnost zdravljenja za bolnike, ki se borijo s to boleznijo.

• Organizacija strokovnega dogodka

URBAN ŠTEBLJAJ

K
Prof. dr.
BARBARA
JEZERŠEK
NOVAKOVIĆ,
dr. med.
Vodja oddelka
za zdravljenje
limfomov
Onkološki
inštitut
Ljubljana

• Organizacija okrogle mize
• Vodenje okrogle mize
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ožni T-celični limfomi (CTCL cutaneous T-cell lymphomas) so
redka oblika (3-4%) ne-Hodgkinovih limfomov, ki vključujejo različne histološke podtipe. Med kožne limfome
zrelih limfocitov T uvrščamo:
- fungoidno mikozo (MF – mycosis
fungoides),
- Sezaryev sindrom (SS – Sezary syndrome),
- primarne kožne CD30+ limfoproliferativne
bolezni
• limfomatoidno papulozo (LyP –
lymphomatoid papulomatosis)
• primarni kožni anaplastični velikocelični
limfom (pcALCL – primary cutaneous
anaplastic large cell lymphoma),
- primarni kožni γδ limfom T,
- primarni kožni CD8+ epidermotropni citotoksični limfom T,
- primarni kožni akralni CD8+ limfom T,
- primarno kožno CD4+ limfoproliferativno
bolezen drobnih/srednje velikih limfocitov T
- periferni limfom T brez drugih oznak
- nodalni periferni limfom T s fenotipom
folikularnih pomočniških limfocitov.1, 2, 3
Najpogostejša entiteta je fungoidna mikoza (50%), 20% predstavljajo primarne kožne
CD30+ limfoproliferativne bolezni, Sezaryev
sindrom diagnosticiramo pri 3% bolnikov, ostali podtipi pa se pojavljajo zelo redko.4 Register raka Slovenije za obdobje 2010 – 2014
navaja pojav fungoidne mikoze pri 3 - 4 bolnikih letno (razpon 1-9); vsako leto diagnosticiramo posamezne bolnike s Sezaryjevim
sindromom; ostale oblike kožnih T-limfomov
pa se pojavljajo pri manj kot 1 bolniku letno.5
Pogosteje obolevajo moški; povprečna starost
obolelih je od 55 do 60 let.6
Petletno preživetje bolnikov s fungoidno
mikozo in Sezaryevim sindromom se spreminja glede na klinični stadij bolezni. Stadije
opredelimo s TNMB klasifikacijo (T=koža,
N=bezgavke, M=notranji organi, B=kri). Bolniki z omejenimi ploskvami/plaki, ki zajemajo
manj kot 10% površine kože (stadij IA), imajo zelo dobro petletno celokupno preživetje
(OS – overall survival) 97%, bolniki s kožnimi
tumorji ali generalizirano eritrodermijo (stadij IIB ali III) imajo mediano preživetje 3-5
let, bolniki s prizadetostjo notranjih organov
(stadij IV) pa imajo zelo slabo prognozo; mediano preživetje je okrog 2 leti in približno
80% bolnikov umre v 5 letih.4,9
V klinični praksi sta dinamika napredovanja bolezni in odziv na zdravljenje pomembna
vidika za klinične odločitve. Največji izziv
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Prof. dr. Barbara Jezeršek Novaković, dr. med.

»Novo možnost za bolnike s CTCL predstavlja zdravilo
Adcetris (brentuksimab vedotin). V smernicah NCCN za
T-celični limfom v.5.2018 je brentuksimab vedotin dodan
kot priporočilo kategorije A.« Prof. dr. Barbara Jezeršek
Novaković, dr. med. Vodja oddelka za zdravljenje limfomov, Onkološki inštitut, Ljubljana
zdravljenja tako predstavljajo bolniki s stadijem IIB, III in IV. V začetku so bolniki
vodeni pri specialistih dermatologih širom
Slovenije; ko je enkrat izčrpana možnost
sistemskega zdravljenja z metotreksatom (v
nekaterih primerih tudi z beksarotenom), se
za nadaljnje zdravljenje odločamo timsko, na
konziliju za kožne limfome, kjer sodelujejo
zdravniki internisti onkologi, radioterapevti
in usmerjen specialist dermatolog.
Kožni T-celični limfomi izrazito poslabšajo
bolnikovo kvaliteto življenja. Simptomi kot
so bolečina, srbenje, utrujenost, pomenijo
resno obremenitev za bolnike. Kronična in
napredujoča narava bolezni ima dodatno neugoden psihološki / čustveni vpliv na kvaliteto življenja. Tumorji predstavljajo estetski
problem za bolnika in so pogosto vzrok za
socialno izoliranost bolnika.15, 20
Do nedavnega je bila sistemska terapija
za CTCL omejeno učinkovita in je zagotavljala le kratkotrajen odziv na zdravljenje16-18,
21, 23
. Pri predhodni analizi bolnikov s CTCL
zdravljenih s kemoterapijo je bil mediani čas
do naslednjega zdravljenja 3,9 meseca18, celokupni odgovor (ORR – overall response rate)
je bil 30-40%.16, 24-26
Novo možnost za bolnike s CTCL predstavlja zdravilo Adcetris (brentuksimab
vedotin). V smernicah NCCN za T-celični
limfom v.5.2018 je brentuksimab vedotin
dodan kot priporočilo kategorije A.10 Februarja 2018 je to zdravilo pri Evropski agenciji
za zdravila pridobilo indikacijo za zdravljenje odraslih bolnikov s CD30+ pozitivnim
kožnim T-celičnim limfomom (CTCL) po
vsaj enem predhodnem sistemskem zdravljenju.27 Slovenske Smernice za obravnavo
bolnikov z malignimi limfomi, posodobljene
leta 2018, navajajo brentuksimab vedotin kot
možnost zdravljenja za fungoidno mikozo
(MF), Sezaryjev sindrom (SS) in primarni kožni anaplastični velikocelični limfom
(pcALCL).1

Učinkovitost in varnost brentuksimaba vedotina kot samostojnega zdravila so
ocenili v registracijski odprti randomizirani
multicentrični študiji faze 3 (ALCANZA), v
kateri so primerjali brentuksimab vedotin z
zdravilom po izbiri zdravnika (metotreksat
ali beksaroten) pri 128 bolnikih s histološko potrjenim CD30+ CTCL. Bolniki so bili
ocenjeni kot pozitivni na CD30, če je eden
ali več vzorcev biopsij vseboval 10% ali več
CD30+ malignih celic na podlagi centralnega
pregleda. Vključeni so bili bolniki s fungoidno mikozo in primarnim kožnim anaplastičnim velikoceličnim limfomom (pcALCL).
To je bila prva poročana klinična raziskava
faze 3 na področju CTCL, v kateri je bila preiskovana sistemska učinkovina preizkušena
v primerjavi s standardnim zdravljenjem.11
Bolniki s pcALCL so bili podvrženi
predhodni radiacijski terapiji ali vsaj enemu predhodnemu sistemskemu zdravljenju, bolniki z MF pa so prejemali vsaj eno
predhodno sistemsko zdravljenje (mediano
sta bili uporabljeni dve predhodni sistemski zdravljenji). Bolniki s sočasno diagnozo
sistemskega ALCL, Sézaryjevega sindroma
ali drugega ne-Hodgkinovega limfoma (razen limfomatoidne papuloze [LyP]) so bili
izključeni iz te študije.11, 28
Primarni opazovani dogodek je bil celokupni odgovor na zdravljenje, ki je trajal
vsaj 4 mesece (ORR4). Celokupni odgovor na
zdravljenje je bil opredeljen z neodvisnim pregledom ocene globalnega odziva (GRS - Global
Response Score), ki temelji na oceni odgovora
na koži (mSWAT - modified severity weighted
assessment tool), radiografski oceni bezgavk in
visceralnih organov ter odkrivanju Sezaryjevih
celic v krvnem obtoku. Ključni sekundarni
opazovani dogodki so bili: delež popolnih
odgovorov (CR – complete response), čas do
napredovanja bolezni (PFS – progression free
survival) in breme simptomov (merjenje kakovosti življenja z indeksom Skindex-292).11
medicina-daneS.Si
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Zdravilo Adcetris je znatno izboljšalo
ORR4 (56,3%) v primerjavi z zdravilom po
izbiri zdravnika (12,5%). ORR4 v skupini, ki
je prejemala brentuksimab vedotin, je bil 50
% pri bolnikih z MF in 75 % pri bolnikih s
pcALCL v primerjavi s skupino, ki je prejemala zdravilo po izbiri zdravnika, kjer je znašal
10,2 % pri bolnikih z MF in 20 % pri bolnikih
s pcALCL. Bolniki, ki so prejemali beksaroten, so prejeli mediano 5,5 ciklov (približno
4 mesece), bolniki, ki so prejemali metotreksat, pa mediano 3 cikle (približno 2 meseca).
Mediani čas do napredovanja bolezni (PFS)
po oceni odbora za neodvisni pregled je za
brentuksimab vedotin znašal 16,7 meseca v
primerjavi s 3,5 meseca za zdravilo po izbiri
zdravnika (RT – razmerje tveganj = 0,27; P
< 0,0001). Delež popolnih odgovorov je za
brentuksimab vedotin znašal 15,6%, za zdravilo po izbiri zdravnika pa 1,6%. Prav tako
je bilo v skupini z brentuksimabom vedotinom opaženo značilno izboljšanje simptomov
bolezni, vključujoč simptome s strani kože.
Srednje največje zmanjšanje simptomov po
vprašalniku Skindex-29 od osnovnega je bilo
27,86 v primerjavi z 8.62 v skupini po izbiri
zdravnika.11
Korist v smislu celokupnega odgovora, ki
je trajal vsaj 4 mesece (ORR4) in preživetja

brez napredovanja bolezni (PFS) za brentuksimab vedotin, v primerjavi z zdravilom
po izbiri zdravnika, je bila dokazana pri vseh
histoloških podtipih bolezni (pcALCL/MF)
(11)
in stopnjah izražanja CD30, tudi pri bolnikih z MF, katerih najmanjši delež celic z
izražanjem CD30 (CD30min) je bil manjši
od 10 %.12
Stranski učinki brentuksimab vedotina
so bili na splošno obvladljivi in skladni z
opredeljenim varnostnim profilom za to
zdravilo. Najpogostejši neželeni učinki
(≥10%, iz raziskav HL – Hodgkinovega limfoma, sistemskega ALCL in CTCL) so bile
okužbe, periferna senzorična nevropatija,
slabost, utrujenost, driska, vročina, okužba
zgornjih dihal, nevtropenija, izpuščaj, kašelj, bruhanje, bolečine v sklepih, periferna
motorična nevropatija, reakcije povezane z
infundiranjem, srbenje, zaprtost, dispneja,
izgube telesne mase, bolečine v mišicah in
trebuhu. Periferna nevropatija je bila sicer
dobro in večinoma obvladljiva z odlaganjem
in znižanjem odmerka in v večini primerov
reverzibilna.27
Učinkovitost in varnost zdravila Adcetris
sta bili ocenjeni tudi v dveh dodatnih raziskavah faze 2 pri 108 bolnikih s ponovitvijo
CD30-pozitivnega CTCL (vključujoč MF in
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Primarni
opazovani
dogodek je
bil celokupni
odgovor na
zdravljenje, ki je
trajal vsaj
4 mesece
(ORR4).
Razkritje: Sponzor članka je podjetje Takeda, ki
v vsebino članka ni posegalo.
Takeda GmbH, Podružnica Slovenija, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: + 386 (0) 59082480, faks: + 386 (0) 59082489.
www.takeda.com
SI/BRE/1810/0009 Datum priprave: oktober 2018.
SAMO ZA STROKOVNO JAVNOST
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2/1 sponzoriran članek/PR

4.700,00 eur

1/1 sponzoriran članek/PR

3.200,00 eur

8/1 notranja priloga

16.000,00 eur

6/1 notranja priloga

14.000,00 eur

4/1 notranja priloga

9.500,00 eur

Posebne priloge ali revije
(cena odvisna od tiska,
obsega in naklade)

od 12.000,00 eur

• Priprava tematskega newslettra
• Reportaža z dogodka (video in tisk)
DIGITAL	

• E-learning video

Vključitev članka v splošni
uredniški newsletter

500,00 eur

Panorama 970 x 250, 1 mesec

2.500,00 eur

Kocka 300 x 250, 1 mesec

1.500,00 eur

VLOŽENKE
ovijanje traku (s tiskom)

3.900,00 eur

vloženka do 20 g		

1.900,00 eur

vloženka od 21 do 49 g

2.200,00 eur

vloženka od 50 do 100 g

3.100,00 eur

Dostava gradiva za vlaganje:

najpozneje 2 delovna dneva pred vlaganjem
do 9. ure na Poštni ekspedit, Cesta v Mestni log,
rampa 20 (Tone Brčan: 01 476 77 33)

V ceno ni vštet 22-odstotni DDV. Cene veljajo od 1. 12. 2018.

Cenik oglasnega prostora

medicina danes – druge oblike sodelovanja

VIDEO
Video reportaža (snemanje dogodka 1-3 ure in priprava
3 krajših videov za njihovo uporabo), reportaža v reviji,
članek vključen v splošni newsleter

6.000 eur

E-learning video, paket 3 videov, vsak 10-15 minut

8.000 eur

DIGITAL
Newsletter
Tailor made/Specializiran newsletter
(1 članek naročnika, 1 oglasna pasica 540x100,
2 daljša uredniška članka, 2 novici in 1 video)

2.500 eur

Tailor made/Specializiran newsletter
(1 članek naročnika, 1 oglasna pasica 540x100,
2 daljša uredniška članka, 2 novici)

2.000 eur

Vključitev članka v splošni uredniški newsletter

500 eur

DOGODKI (končna cena odvisna od teme, obsega in dolžine dogodka)

Social
Social izpostavitev (FB, LinkedIn)

500 eur

Oglaševanje
Panorama 970x250, 1 mesec

2.500 eur

Kocka 300x250, 1 mesec

1.500 eur

Vodenje okrogle mize (sodelovanje pri konceptu okrogle
mize, koordiniranje govornikov)

od 3.000 eur

Vodenje okrogle mize in 2/1 reportaža v reviji

od 5.500 eur

Vodenje okrogle mize, 2/1 reportaža v reviji in newsletter

od 6.000 eur

Vodenje okrogle mize, 2/1 reportaža v reviji, newsletter in
video

od 7.000 eur

Organizacija okrogle mize (1-2 ure, prostor, coffee break),
vodenje okrogle mize, 2/1 reportaža v reviji, newsletter,
video, social

od 8.500 eur

Organizacija strokovnega dogodka (cca. 3 ure), 2/1
reportaža v reviji, newsletter, video, social

od 10.000 eur

V ceno ni vštet 22-odstotni DDV. Cene veljajo od 1. 12. 2018.

Cenik oglasnega prostora

