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KVIETIMAS  
 
Mieli kolegos, 

 

Džiaugiuosi galėdamas pakviesti Jus dalyvauti tarptautinių internetiniame 

meistriškumo seminarų cikle, skirtame Didžiosios depresijos(DD) tema, kurį organizuoja ir 

remia „H. Lundbeck A/S“. Pirmoji tiesioginė transliacija vyks 2021 m. kovo 25 d.  Šio seminaro 

metu bus siekiama aptarti įvairius, dabartinėje klinikinėje praktikoje aktualius klausimus.  

Pirmasis seminaras skirtas pasaulinės COVID-19 pandemijos poveikiui Didžiąja 

depresija sergantiems žmonėms ir sveikatos priežiūros specialistams. Kitų seminarų metu bus 

aptartos kitos Didžiosios depresijos gydymui aktualios naujovės ir temos, pvz., gretutinių 

susirgimų poveikis, anhedonijos simptomų lengvinimas, emocinis blankumas, sumažėjusi 

motyvacija ir svarbūs praktiniai klausimai skiriant naują antidepresantą. Šiame kontekste bus 

apžvelgiami naujausi vortioksetino* klinikinių tyrimų duomenys.  

Virtualaus meistriškumo seminarų ciklo metu tarptautinių ekspertų grupė skaitys 

įvairius pranešimus, dalyvaus klausimų ir atsakymų sesijose. Seminarų dalyviai galės su 

lektoriais pabendrauti ir išgirsti jų nuomonę apie įvairias dažnai pasitaikančias klinikines 

situacijas bei gydymo problemas. Tikimės, kad seminarai praplės dalyvių akiratį ir padės 

pagilinti turimas žinias, o nauja informacija bus naudinga ne tik jų pačių, bet ir kolegų klinikinei 

praktikai 

Norinčius užsiregistruoti ir dalyvauti, kviečiame susisiekti su Lundbeck atstovu, kuris 

suteiks visą reikiamą informaciją ir pagalbą. 

 

Kviečiame dalyvauti šiame įdomiame ir turiningame internetinių seminarų cikle. 
 

 
Prof. Roger McIntyre       
Toronto universitetas, Torontas, Kanada  
Smegenų ir kognicijos tyrimų fondo pirmininkas ir vykdomasis direktorius, Torontas, Kanada 
Depresijos ir bipolinio afektinio sutrikimo paramos aljanso direktorius, Čikaga, JAV  
Nuotaikos sutrikimų psichofarmakologijos skyriaus vedėjas   
 
 
*Brintellix® (vortioksetinas) skirtas Didžiosios deprseijos gydymui suaugusiems pacientams.  
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PROGRAMA 
 
 

Internetinių meistriškumo seminarų ciklas Didžiosios 
depresijos tema, 2021 m. 
1 seminaras (iš 3) 
 
Data: 2021 m kovo 25 d.  
Laikas: 1-oji tiesioginė transliacija vyks 14:00 – 15:30 val.;  
2-oji tiesioginė transliacija vyks 20:00 – 21:30 val. 
Vieta: virtualūs susitikimai [būtina registracija]  
Lektoriai: prof. Roger McIntyre (pirmininkas), Torontas, Kanada; dr. Mohammad 
Alsuwaidan, Kuveito miestas, Kuveitas; dr. Nina Schweinfurth, Bazelis, Šveicarija  
 

Laikas Tema 
COVID-19 pandemija ir didžioji depresija: dabarties iššūkiai ir reikšmė 
klinikinei praktikai  

5 min Įžanga ir darbotvarkės pristatymas 

15 min Ką šiandien žinome apie COVID-19 pandemijos poveikį Didžiosios 
depresijos kontekste? 

- Naujausi moksliniai tyrimai ir hipotezės,  
- Klinikinės praktikos iššūkiai, 
- Galimos ilgalaikės pasekmės.  

10 min Lektorių diskusija, klausimai ir atsakymai 

15 min Kaip padėti Didžiąją depresija sergantiems asmenimis pandemijos metu ir 
jai pasibaigus?* 

- Gydymo aspektai. 
- Pandemijos metu dažniausiai patiriami didžiosios depresijos 

simptomai. 

10 min Lektorių diskusija, klausimai ir atsakymai 

20 min Kokiais atvejais vortioksetinas – aktualus gydymas pandemijos sąlygomis 
gyvenantiems pacientams, sergantiems didžiąja depresija?* 

10 min Klausimai ir atsakymai 

5 min Seminaro pabaiga  

 
*Pranešimų metu bus pristatomi duomenys apie vortioksetiną  
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Internetinių meistriškumo seminarų ciklas Didžiosios 
depresijos tema, 2021 m. 
 
2 seminaras (iš 3) 
 
Data: 2021 m. gegužės 19 d.  
Laikas: 1-oji tiesioginė transliacija vyks 14:00 – 15:30 val.; 
 2-oji tiesioginė transliacija vyks 20:00 – 21:30 val.  
Vieta: virtualūs susitikimai (būtina registracija)  
Lektoriai: prof. Roger McIntyre (pirmininkas), Torontas, Kanada; dr. Greg Mattingly, Sent 
Luisas, Misūris, JAV [dėl kitų lektorių bus paskelbta vėliau] 
 

Laikas Tema 
Didžiosios depresijos valdymo iššūkiai: galimų sprendimų taikymas 
klinikinėje praktikoje  

5 min Įžanga ir darbotvarkės pristatymas 

10 min Dažni iššūkiai, kylantis gydant Didžiąją depresiją – įvairioms pacientų 
grupėms savitai pasireiškiantį nevienalytį sveikatos sutrikimą. 

15 min Svarbūs klausimai gydant didžiąja depresija sergančius pacientus: 
- naujiems, anksčiau negydytiems pacientams,* 
- pasireiškus daliniam atsakui į gydymą,* 
- patyrus atkrytį.* 

10 min Lektorių diskusija, klausimai ir atsakymai 

15 min Didžiosios depresijos valdymas esant gretutinėms ligoms:  
- kitiems psichikos sveikatos sutrikimams,* 
- kitiems fizinės sveikatos sutrikimams.* 

15 min Skirtingos pacientų grupės ir joms būdingi poreikiai bei rizikos veiksniai: ką 
daryti? 

- Didžioji depresija senyvo amžiaus pacientų grupėje,* 
- didžioji depresija traumas patyrusių pacientų grupėje.* 

15 min Lektorių diskusija, klausimai ir atsakymai 

5 min Seminaro pabaiga 

 
 
*Pranešimų metu bus pristatomi duomenys apie vortioksetiną  
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Internetinių meistriškumo seminarų ciklas Didžiosios 
depresijos tema, 2021 m. 
3 seminaras (iš 3) 
 
Data: 2021 m. birželio 22 d.  
Laikas: 1-oji tiesioginė transliacija vyks 14:00 – 15:30 val.; 
 2-oji tiesioginė transliacija vyks 20:00 – 21:30 val.  
Vieta: virtualūs susitikimai (būtina registracija) 
Lektoriai: prof. Roger McIntyre (pirmininkas), Torontas, Kanada; prof. Andrea Fagiolini, 
Siena, Italija  
 

Laikas Tema 
Didžiąja depresija sergančių asmenų funkcinis atsigavimas: anhedonijos, 
emocinio blankumo ir sumažėjusios motyvacijos vaidmuo  

5 min Įžanga ir darbotvarkės pristatymas 

25 min Anhedonijos, emocinio blankumo ir sumažėjusios motyvacijos poveikis 
Didžiąja depresija sergančių asmenų funkciniam atsigavimui: 

- sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų požiūris.  

10 min Klausimai ir atsakymai 

25 min Įrodymais grįsti sprendimai: klinikinės praktikos patirtis sprendžiant 
anhedonijos, emocinio blankumo ir sumažėjusios motyvacijos problemas: 

- gydymo aspektai,  
- naujausi vortioksetino tyrimo duomenys.  

20 min Lektorių diskusija, klausimai ir atsakymai 

5 min Seminaro pabaiga 
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Brintellix 5 mg plėvele dengtos tabletės. Brintellix 10 mg plėvele dengtos tabletės. 

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra vortioksetino hidrobromido, atitinkančio 5 arba 10 mg vortioksetino. 

Terapinės indikacijos. Brintellix skirtas vartoti suaugusiesiems didžiosios depresijos epizodams gydyti. 

Vartojimo būdas ir dozavimas. Brintellix skiriamas vartoti per burną. Galima vartoti valgant ar be maisto. 

Pradinė ir rekomenduojama Brintellix dozė jaunesniems kaip 65 metų suaugusiems žmonėms yra 10 mg 

vortioksetino vieną kartą per parą. Atsižvelgiant į individualų paciento atsaką, dozę galima padidinti iki 

didžiausios vieną kartą per parą vartojamos 20 mg vortioksetino dozės arba sumažinti iki mažiausios vieną kartą 

per parą vartojamos 5 mg vortioksetino dozės. ≥ 65 metų pacientams visada būtina pradėti vartoti mažiausią 

veiksmingą vieną kartą per parą vartojamą 5 mg vortioksetino dozę, didesnę kaip vieną kartą per parą vartojama 

10 mg vortioksetino dozę būtina skirti atsargiai. Išnykus depresijos simptomams, rekomenduojama gydyti ne 

trumpiau kaip 6 mėnesius, kad sustiprėtų antidepresinis atsakas. Vortioksetinu gydyti pacientai gali staigiai 

nutraukti vaistinio preparato vartojimą, dozės palaipsniui mažinti nebūtina. Kontraindikacijos. Padidėjęs 

jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Vartojimas kartu su neselektyviaisiais monoamino 

oksidazės (MAO) inhibitoriais arba selektyviaisiais MAO-A inhibitoriais. Specialūs įspėjimai ir atsargumo 

priemonės. Brintellix nerekomenduojama gydyti depresijos jaunesniems kaip 18 metų pacientams. Gydomus 

pacientus, ypač priklausančius didelės savižudybės, savęs žalojimo rizikos grupei, būtina atidžiai stebėti gydymo 

pradžioje ir po dozės pakeitimo. Pacientus (ir jų globėjus) reikia perspėti, kad stebėtų, ar būklė nesunkėja, ar 

neatsiranda su savižudybe siejamo elgesio ir mąstymo apie savižudybę apraiškų, neįprastų elgesio pokyčių, o 

pastebėjus tokius simptomus, patariama nedelsiant kreiptis pagalbos į medicinos specialistus. Pradėti gydyti 

vortioksetinu pacientus, kuriems anksčiau yra buvę traukulių, arba pacientus, kurie serga nestabilia epilepsija, 

kurie vartoja antikoaguliantų ir (arba) vaistinių preparatų, kurie veikia trombocitų funkciją ir pacientus, kuriems 

pasireiškia kraujavimo tendencijos ar sutrikimai, kurių akispūdis padidėjęs arba kuriems kyla ūminės uždarojo 

kampo glaukomos rizika, kuriems yra sunkus inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimas, reikia atsargiai. Gydymą 

reikia nutraukti visiems pacientams, kuriems pasireiškia traukulių arba jie padažnėja. Vartojant vortioksetiną, gali 

pasireikšti gyvybei pavojų galinčios kelti būklės serotonino sindromas (SS) arba piktybinis neurolepsinis 

sindromas (PNS). Pasireiškus SS ar PNS požymiams ar simptomams, gydymą vortioksetinu reikia nedelsiant 

nutraukti ir pradėti simptominį gydymą. Vortioksetiną reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems anksčiau buvo 

pasireiškusi manija / hipomanija, vaistinio preparato vartojimą reikia nutraukti visiems pacientams, kuriems 

pasireiškia manijos fazė. Pacientus (ir pacientus prižiūrinčius asmenis) reikia įspėti, kad kreiptųsi pagalbos į 

gydytoją, jeigu atsiranda arba sustiprėja agresyvus elgesys ir susijaudinimas. Vortioksetinas taip pat gali padidinti 

kraujavimo po gimdymo riziką. Dėl galimos hiponatremijos reikia imtis atsargumo priemonių gydant rizikos 

grupės pacientus. Pacientams, kuriems pasireiškia hiponatremijos simptomai, reikia apsvarstyti vortioksetino 

vartojimo nutraukimą ir jiems skirti tinkamą medicininę pagalbą. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais. 

Vortioksetinas ekstensyviai metabolizuojamas kepenyse daugiausia oksidacijos būdu, katalizuojant CYP2D6 ir 

kiek mažiau CYP3A4/5 bei CYP2C9. Dėl serotonino sindromo rizikos vortioksetino negalima vartoti kartu su 

jokiais negrįžtamojo poveikio neselektyviaisiais MAO inhibitoriais. Vortioksetino negalima pradėti vartoti, kol 

nepraėjo 14 dienų po gydymo negrįžtamojo poveikio neselektyviaisiais MAO inhibitoriais užbaigimo. 

Vortioksetino vartojimą reikia užbaigti, likus ne mažiau kaip 14 dienų iki gydymo negrįžtamojo poveikio 

neselektyviaisiais MAO inhibitoriais pradžios. Vortioksetino vartoti kartu su grįžtamojo poveikio selektyviaisiais 

MAO-A inhibitoriais, arba su silpnais grįžtamojo poveikio neselektyviaisiais MAO inhibitoriais negalima. Jei 

tokį derinį vartoti būtina, papildomai vartoti pradėto vaistinio preparato dozė turi būti minimali ir reikia atidžiai 

stebėti paciento klinikinę būklę, ar nepasireiškia serotonino sindromas. Nors vartojant selektyviuosius MAO-B 

inhibitorius tikimasi mažesnės serotonino sindromo rizikos nei vartojant MAO-A inhibitorius, vortioksetiną 

vartoti kartu su negrįžtamojo poveikio MAO-B inhibitoriais reikia atsargiai. Jeigu šie vaistiniai preparatai 

vartojami kartu, reikia atidžiai stebėti, ar nepasireiškia serotonino sindromas. Vartojimas kartu su vaistiniais 

preparatais, kurie sukelia serotoninerginį poveikį, gali sukelti serotonino sindromą. Antidepresantus, kurie sukelia 

serotoninerginį poveikį, vartojant kartu su vaistažolių preparatais, kurių sudėtyje yra jonažolės (Hypericum 

perforatum), gali dažniau pasireikšti nepageidaujamos reakcijos, įskaitant serotonino sindromą. Antidepresantai, 

kurie sukelia serotoninerginį poveikį, gali mažinti traukulių pasireiškimo slenkstį. Jeigu šis vaistinis preparatas 

vartojamas kartu su kitais vaistiniais preparatais, kurie gali mažinti traukulių pasireiškimo slenkstį, 

rekomenduojama gydyti atsargiai. Vortioksetino vartojimo kartu su elektros traukulių terapija (ETT) klinikinės 

patirties nėra, todėl rekomenduojama gydyti atsargiai. Atsižvelgiant į individualų paciento atsaką, galima svarstyti 
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mažesnės vortioksetino dozės skyrimą, jeigu gydant vortioksetinu, skiriama kartu vartoti stipraus poveikio 

CYP2D6 inhibitorių. Atsižvelgiant į individualų paciento atsaką, gali prireikti svarstyti vortioksetino dozės 

keitimą, jeigu gydant vortioksetinu, papildomai skiriama keletą citochromo P450 izofermentų sužadinančių 

vaistinių preparatų. Gydymo antidepresantais metu nerekomenduojama vartoti alkoholio. Vortioksetiną skiriant 

vartoti kartu su geriamaisiais antikoaguliantais ir trombocitų funkciją slopinančiais vaistiniais preparatais, dėl 

galimo kraujavimo rizikos padidėjimo, susijusio su farmakodinamine sąveika, reikia imtis atsargumo priemonių. 

Gauta pranešimų apie poveikio sustiprėjimą, kai kartu su ličiu ar triptofanu buvo pavartota antidepresantų, 

sukeliančių serotoninerginį poveikį, todėl vortioksetiną vartoti kartu su šiais vaistiniais preparatais reikia atsargiai. 

Šalutinis poveikis. Labai dažnas ir dažnas nepageidaujamas poveikis: pykinimas, nenormalūs sapnai, svaigulys, 

viduriavimas, vidurių užkietėjimas, vėmimas, niežulys, įskaitant išplitusį niežulį. Registruotojas H. Lundbeck 

A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, Danija. Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Brintellix 5 mg plėvele dengtos 

tabletės: 14, 28, 56, 98, 100, 126, 200 arba 490 plėvele dengtų tablečių. Brintellix 10 mg plėvele dengtos tabletės: 

7, 14, 28, 56, 98, 100, 126, 200 arba 490 plėvele dengtų tablečių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 

Vaistinio preparato klasifikavimo grupė: receptinis vaistinis preparatas. Specialistai, pastebėję šalutinį poveikį 

ir (ar) gavę informacijos apie tai, turi pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt ar kitu būdu, kaip nurodyta jos interneto 

svetainėje www.vvkt.lt. Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/ Parengimo data: 03/2021 

 

Daugiau informacijos gali suteikti vietinis registruotojo atstovas: 

Lundbeck Lietuva UAB, Tilto g. 1, Vilnius, LT-01101, lietuva@lundbeck.com 

Reklamos teksto parengimo data: 03/2021 

http://www.vvkt.lt/
http://www.vvkt.lt/

