Αντιμετωπίζετε προκλήσεις στη διαχείριση του ΔΥΠΘ, χορηγώντας
απ’ του στόματος ασβεστομιμητικά, κι αν ναι ποιες είναι αυτές?
A. Μη επαρκής αποτελεσματικότητα (σε κάποιους ασθενείς)
B. AEς σχετιζόμενες με το γαστρεντερικό
C. Δυσκολίες στη συμμόρφωση
D. Ραγδαία πτώση της PTH (πιθανότητα αδυναμικής οστικής νόσου)
E. Δεν αντιμετωπίζω καμία πρόκληση

Αντιμετωπίζετε προκλήσεις στη διαχείριση του ΔΥΠΘ, χορηγώντας
απ’ του στόματος ασβεστομιμητικά, κι αν ναι ποιες είναι αυτές?
A. Μη επαρκής αποτελεσματικότητα (σε κάποιους ασθενείς)
8.79%

B. AEς σχετιζόμενες με το γαστρεντερικό
40.66%

C. Δυσκολίες στη συμμόρφωση
47.25%

D. Ραγδαία πτώση της PTH (πιθανότητα αδυναμικής οστικής νόσου)
1.1%

E. Δεν αντιμετωπίζω καμία πρόκληση
2.2%

Ποιοι θα ήταν οι πιο κατάλληλοι ασθενείς με ΔΥΠΘ, που θα
σκεφτόσασταν να ξεκινήσετε θεραπεία με ένα ενδοφλέβιο
ασβεστομιμητικό?
A. Ασθενείς που λαμβάνουν υψηλές δόσεις cinacalcet, αλλά η PTH τους
παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.
B. Ασθενείς που λαμβάνουν χαμηλές δόσεις cinacalcet, και η PTH τους εμφανίζει
τάση αύξησης.
C. Ασθενείς οι οποίοι δυσκολεύονται να ανεχτούν το cinacalcet, λόγω
γαστρεντερικών ΑΕς.
D. Ασθενείς με υψηλές τιμές cCa και P.
E. Naive ασθενείς που πρωτοξεκινούν θεραπεία με ασβεστομιμητικό

Ποιοι θα ήταν οι πιο κατάλληλοι ασθενείς με ΔΥΠΘ, που θα
σκεφτόσασταν να ξεκινήσετε θεραπεία με ένα ενδοφλέβιο
ασβεστομιμητικό?
A. Ασθενείς που λαμβάνουν υψηλές δόσεις cinacalcet, αλλά η PTH τους
παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.
52.22%

B. Ασθενείς που λαμβάνουν χαμηλές δόσεις cinacalcet, και η PTH τους
εμφανίζει τάση αύξησης.
1.11%

C. Ασθενείς οι οποίοι δυσκολεύονται να ανεχτούν το cinacalcet, λόγω
γαστρεντερικών ΑΕς.
32.22%

D. Ασθενείς με υψηλές τιμές cCa και P.
6.67%

E. Naive ασθενείς που πρωτοξεκινούν θεραπεία με ασβεστομιμητικό
7.78%

Ποιες προκλήσεις πιστεύετε πως μπορεί να χρειαστεί να
αντιμετωπίστε στην πράξη, κατά την έναρξη θεραπείας με
etelcalcetide?

A. Υπασβεστιαιμίες χωρίς κλινικά συμπτώματα
B. Κλινικές υπασβεστιαιμίες
C. Ναυτία, έμετο ή διάρροια
D. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες
E. Τεχνικές δυσκολίες κατά την χορήγηση

Ποιες προκλήσεις πιστεύετε πως μπορεί να χρειαστεί να
αντιμετωπίστε στην πράξη, κατά την έναρξη θεραπείας με
etelcalcetide?

A. Υπασβεστιαιμίες χωρίς κλινικά συμπτώματα
45.68%

B. Κλινικές υπασβεστιαιμίες
34.57%

C. Ναυτία, έμετο ή διάρροια
9.88%

D. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες
6.17%

E. Τεχνικές δυσκολίες κατά την χορήγηση
3.7%

Τι θα αναμένατε να δείτε σε επίπεδο αποτελεσματικότητας από το
etelcalcetide?

A. Παρόμοιο έλεγχο της PTH με το cinacalcet
B. Καλύτερο έλεγχο της PTH από το cinacalcet
C. Καλύτερο έλεγχο της PTH και καλύτερη διαχείριση των
P, cCα
D. Καλύτερο έλεγχο της PTH αλλά δυσκολίες στη
διαχείριση cCa

Τι θα αναμένατε να δείτε σε επίπεδο αποτελεσματικότητας από το
etelcalcetide?

A. Παρόμοιο έλεγχο της PTH με το cinacalcet
7.23%

B. Καλύτερο έλεγχο της PTH από το cinacalcet
30.12%

C. Καλύτερο έλεγχο της PTH και καλύτερη διαχείριση των
P, cCα
43.37%

D. Καλύτερο έλεγχο της PTH αλλά δυσκολίες στη
διαχείριση cCa
19.28%

Tι θα αναμένατε να δείτε σε επίπεδο ασφάλειας από το etelcalcetide?

A. Παρόμοιο προφίλ ασφαλείας με το cinacalcet
B. Καλύτερο προφίλ ασφαλείας από το cinacalcet
(λιγότερες γαστρεντερικές διαταραχές)
C. Χειρότερο προφίλ ασφαλείας από το cinacalcet

Tι θα αναμένατε να δείτε σε επίπεδο ασφάλειας από το etelcalcetide?

A. Παρόμοιο προφίλ ασφαλείας με το cinacalcet
13.16%

B. Καλύτερο προφίλ ασφαλείας από το cinacalcet
(λιγότερες γαστρεντερικές διαταραχές)
82.89%

C. Χειρότερο προφίλ ασφαλείας από το cinacalcet
3.95%

