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P O N DĚ L Í  2 4 .  Ř Í J N A

8:00 – 8:55 Registrace účastníků
8:55 – 9:00 ZAHÁJENÍ 17. ročníku konference

BLOK KARDIOLOGIE

 9:00 – 9:20 Diagnostika fi brilace síní – současné možnosti a trendy
 MUDr. Marek Vícha (Kardiochirurgická klinika FN Olomouc)

 9:20 – 9:50 Ultrazvukové hodnocení levé síně
 MUDr. Jaroslav Kajzr, Ph.D. (Kardiologická ambulance EDUMED)

 9:50 – 10:20 Periprocedurální management v antikoagulační léčbě
 MUDr. Miroslava Polášková, Ph.D. (Kardiologická ambulance EDUMED)

 10:20 – 10:50 C o f f e e  B r e a k

BLOK GERONTOLOGIE A KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICVÍ

 10:50 – 11:05 Fyziologické a patofyziologické změny ve stáří
 MUDr. Pavol Šalamon (Interní a geriatrická ambulance, Progerint s. r. o.,
 Vysoké Mýto)

 11:05 – 11:50 Inspirace na cestě k životní spokojenosti
 PhDr. Ivan Skalík, Ph.D. (ANALYSE Group, s. r. o. Praha)

 11:50 – 12:00 Diskuze 

 12:00 – 13:00 P ř e s t á v k a  n a o b ě d  a n e f o r m á l n í  d i s k u z i

LABORATORNÍ MEDICÍNY

 13:00 – 13:30 Nádorové markery v denní praxi
 prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA (Ústav lékařské biochemie
 a laboratorní diagnostiky VFN)

 13:30 – 14:00 Natriumuretické peptidy v klinické praxi
 MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance EDUMED)

 14:00 – 14:30 C o f f e e  B r e a k

BLOK KARDIOLOGIE

 14:30 – 15:00 Nová ESC doporučení pro kardiovaskulární posouzení
 a management pacientů podstupujících nekardiální operace
 MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance EDUMED)

 15:00 – 15:30 Komorové arytmie a náhlá srdeční smrt –
 co přináší nová evropská doporučení
 doc. MUDr. Petr Pařízek, Ph.D. (I. Interní kardioangiologická klinika FN HK)

 15:30 – 16:00 C o f f e e  B r e a k



BLOK ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ A INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Tým Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Oblastní nemocnice Náchod

 16:00 – 16:20 Předoperační vyšetření dospělých
 MUDr. Barbora Tobiášová

 16:20 – 16:30 Kazuistika pooperační komplikace
 Světlana Dobešová

 16:30 – 16:50 Specifi ka anestesie v bariatrické chirurgii
 MUDr. Petr Štěpánek

 16:50 – 17:00 Kazuistika bariatrická operace
 Věra Vacková

 17:00 – 17:20 Rozšířená neodkladná resuscitace – co je nového
 MUDr. Kristýna Smolová

 17:20 – 17:40 Zajištění dýchacích cest z pohledu anesteziologa
 MUDr. Veronika Máslová

 17:40 – 17:50 Adaptační proces – Směrnice vs. Realita
 Mgr. Šárka Štěpánková

Zakončení prvního dne konference

Ú T E R Ý  2 5 .  Ř Í J N A

8:00 – 8:55 Registrace účastníků
8:55 – 9:00 ZAHÁJENÍ 2. dne 17. ročníku konference

BLOK KARDIOLOGIE

 9:00 – 9:20 Srdeční selhání – novinky v diagnostice a léčbě
 prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. (I. Interní kardioangiologická klinika FN HK)
 sdělení podpořeno fi rmou Novartis

 9:20 – 9:45  Kardiogenetika
 doc. MUDr. Jana Petřková, Ph.D. (I. Interní klinika kardiologická,
 Ústav lékařské  genetiky FN Olomouc)

 9:45 – 10:00 Farmakoterapie chronického srdečního selhání –
 data z reálné praxe
 MUDr. Luděk Pavlů (Kardiologická ambulance EDUMED)

 10:00 – 10:30 Výzvy v léčbě dyslipidémie
 MUDr. Terézia Švarcová (I. interní kardioangiologická klinika FN HK;
 Kardiologická ambulance EDUMED, KAVV)
 sponzorované sdělení společností Novartis

 10:30 – 11:00 C o f f e e  B r e a k



BLOK PLICNÍ A SPÁNKOVÉ MEDICÍNY

 11:00 – 11:20 Nová data o dušnosti u pacientů s long COVID
 MUDr. Michal Švarc (Plicní klinika FN HK; Plicní ambulance EDUMED)

 11:20 –11:40 Spánek u zdravotníků
 MUDr. Tereza Haasová (Spánková laboratoř Nemocnice Rudolfa a Stefanie
 Benešov)

 11:40 – 12:00 Novinky ve spánkové medicíně
 MUDr. Michal Švarc (Plicní klinika FN HK; Plicní ambulance EDUMED)

 12:00 – 13:00 P ř e s t á v k a  n a o b ě d  a n e f o r m á l n í  d i s k u z i

BLOK DIABETOLOGIE – Současné trendy v léčbě v diabetologii

 13:00 – 13:20 Pozice nsMRA v léčbě pacientů s diabetickou nefropatií
 MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance EDUMED)
 sdělení sponzorované společností Bayer

 13:20 – 13:50 Čerstvé novinky z EASD 2022
 prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. (Laboratoř experimentální diabetologie Centra
 experimentální medicíny Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze)

 13:50 – 14:10 Naše zkušenosti s moderní léčbou obezity
 MUDr. Markéta Kubíčková (3. interní gerontometabolická klinika FN HK;
 Diabetologická ambulance EDUMED)

 14:10 – 14:40 Potenciál technologií u diabetu a novinka – chytré inzulinové
 pero Novopen 6
 MUDr. Alica Veselá (Diabetologická ambulance EDUMED)

 14:40 – 15:00 Monitorace glykémie u diabetiků a novinky v systému
 Free Style Libre
 MUDr. Tomáš Krupička (Diabetologická ambulance EDUMED)

 15:00 – 15:30 C o f f e e  B r e a k

 15:30 – 15:50 Minulost a budoucnost inkretinové léčby
 MUDr. Barbora Doležalová (INTENDIA klinika Chrudim)

 15:50 – 16:10 Hyperfunkce štítné žlázy
 MUDr. Edita Nováková (Diabetologická ambulance EDUMED)

 16:10 – 16:40 Diabetická noha
 MUDr. Jozef Rybár (Chirurgické oddělení, Poradna pro chronické rány,
 Oblastní nemocnice Náchod)

 16:40 – 17:00 Obrovskobuněčná arteritida a polymyagia rheumatica
 MUDr. Martina Bělobrádková (II. interní gastroenterologická klinika LF UK
 a FN Hradec Králové)

 Z M ĚN A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E N A

 Veškeré informace naleznete na webových stránkách konference nmd.edu-med.cz
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ODBORNÝ GARANT:
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I. interní kardioangiologická klinika FN HK;
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Nová indikace k léčbě 
dospělých pacientů 
se symptomatickým 
chronickým srdečním 
selháním*1

*Dospělí pacienti s chronickým srdečním selháním (NYHA třída II, III nebo IV) bez ohledu na ejekční frakci.2

LVEF – ejekční frakce levé komory; NYHA – New York Heart Association. 

Literatura: 1. Souhrn údajů o přípravku JARDIANCE. 2. Packer M, Anker Z, Butler J, et al. EMPEROR-Reduced® Trial Investigators. Cardiovascular and renal outcomes 
with empagliflozin in heart failure. N Engl J Med. 2020;383(15):1413–1424.  P
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Zkrácená informace o léčivém přípravku — Jardiance 10 mg potahované tablety

Složení: Jardiance 10mg: jedna tableta obsahuje empagliflozinum 10mg. 
Indikace: K  léčbě diabetes mellitus II. typu ke  zlepšení kontroly glykémie u  dospělých pacientů s  nedostatečnou 
kompenzací diabetu samotnou dietou a tělesným cvičením: jako monoterapie pokud je metformin nevhodný z důvodu 
nesnášenlivosti; v kombinaci s jinými léčivými přípravky ke snížení hladiny glukózy, včetně kombinace s inzulinem. K léčbě 
dospělých se symptomatickým chronickým srdečním selháním. 
Dávkování a  způsob podávání: Diabetes mellitus II. typu: počáteční dávka empagliflozinu je 10mg jednou denně 
v monoterapii nebo v kombinované terapii. U pacientů, kteří tolerují empagliflozin v dávce 10mg jednou denně, kteří mají 
eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 a potřebují přísnější kontrolu glykémie, lze dávku zvýšit na 25mg jednou denně. Maximální 
denní dávka je 25mg. Pokud je empagliflozin podáván v kombinaci s derivátem sulfonylurey (SU) nebo inzulinem, lze pro 
snížení rizika hypoglykemie zvážit nižší dávku derivátu SU nebo inzulinu. Léčba empagliflozinem se nezahajuje u pacientů 
s eGFR < 60 ml/min/1,73 m2. U pacientů s diabetem mellitem II. typu a s kardiovaskulárním onemocněním je možno zahájit 
léčbu dávkou 10mg empagliflozinu až do eGFR 30 ml/min/1,73 m2 nebo CrCl 30 ml/min. Srdeční selhání: doporučená 
dávka je 10mg empagliflozinu jednou denně. V léčbě srdečního selhání u pacientů s diabetes mellitus II. typu nebo bez 
něj lze podávání empagliflozinu 10mg zahájit nebo v něm pokračovat až do minimální hodnoty eGFR 20 ml/min/1,73 m2

nebo CrCl 20 ml/min. 
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. 
Zvláštní upozornění: U  pacientů, u  kterých existuje podezření na  ketoacidózu nebo u  kterých byla ketoacidóza 
diagnostikována, je nutné léčbu empagliflozinem okamžitě ukončit. Léčbu je třeba přerušit u  pacientů, kteří jsou 
hospitalizováni z důvodu velkých chirurgických výkonů nebo akutního závažného zdravotního stavu. Před zahájením léčby 
empagliflozinem je třeba v pacientově anamnéze zvážit faktory s predispozicí k diabetické ketoacidóze. Pacienti ve věku 
75 let a starší mohou mít vyšší riziko hypovolemie. Terapeutická zkušenost u pacientů ve věku 85 let a starších je omezená. 
Tablety obsahují laktózu, proto pacienti s  intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy 
a galaktózy, by tento přípravek neměli užívat. U pacientů ženského i mužského pohlaví s diabetes mellitus užívajících 
inhibitory SGLT2 byly po uvedení přípravků na trh hlášeny případy nekrotizující fasciitidy perinea (zvané též Fournierova 
gangréna). V  případě podezření na  Fournierovu gangrénu je třeba přípravek Jardiance vysadit a  rychle zahájit léčbu. 
Srdeční selhání: Přípravek Jardiance se nedoporučuje u pacientů s eGFR < 20 ml/min/1,73 m2. 
Interakce: Empagliflozin může zvýšit diuretický efekt thiazidových a kličkových diuretik a může zvyšovat riziko dehydratace 
a hypotenze. 
Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími příhodami v  klinických hodnoceních na  diabetes mellitus 
II. typu byly hypoglykemie (při kombinované léčbě s derivátem sulfonylurey nebo inzulinem); dále vaginální moniliáza, 
vulvovaginitida, balanitida a  jiné infekce genitálu, infekce močových cest, žízeň, pruritus, časté močení; hypovolemie, 
dysurie; zvýšená hladina kreatininu v  krvi/snížená glomerulární filtrace, zvýšený hematokrit, zvýšené sérové lipidy; 
a  vzácně diabetická ketoacidóza. Nejčastěji hlášenými nežádoucími příhodami v  klinických hodnoceních u  srdečního 
selhání byla hypovolemie; dále zácpa, angioedém. Přítomnost Diabetes mellitus II. typu zvyšovala frekvenci nežádoucích 
účinků u pacientů se srdečním selháním. 
Těhotenství a kojení: Podávání přípravku Jardiance v  těhotenství se z  preventivních důvodů nedoporučuje. Přípravek 
Jardiance se během kojení nemá podávat. 
Balení, výdej a uchovávání: Jednodávkové PVC/Al blistry v krabičce obsahující 30x1 nebo 90x1 potahovaných tablet. Výdej 
přípravku je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tento léčivý 
přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Registrační číslo: EU/1/14/930/014 – 30 tbl (10 mg), EU/1/14/930/017 – 90 tbl. (10 mg), 
Datum poslední revize textu: 21. 7. 2022. 
Držitel rozhodnutí o registraci: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D 55216 Ingelheim am Rhein, 
Německo. Před předepsáním se prosím seznamte s úplným zněním souhrnu údajů o přípravku. Úplné znění souhrnu údajů 
o přípravku je uveřejněno na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/ 
popř. na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.
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Hmotnost
průměrné snížení 

-2,1 kg 
v týdnu 245

(výchozí hodnota = 81,6 kg)

Krevní tlak
průměrné snížení

-4,5 mmHg 
v týdnu 245

(výchozí hodnota = 130 mmHg)

HbA 1c
průměrné snížení 

-0,7 %
v týdnu 245

(výchozí hodnota = 7,9%)

Prokázaná účinnostProkázanáá úúčúčiinnostP

35%
SNÍŽENÍ RELATIVNÍHO 

RIZIKA HOSPITALIZACE PRO
SRDEČNÍ SELHÁNÍ*1,3

39%
SNÍŽENÍ RELATIVNÍHO 

RIZIKA VZNIKU 
ČI ZHORŠENÍ

NEFROPATIE*4

38%
SNÍŽENÍ RELATIVNÍHO 

RIZIKA
KV ÚMRTÍ*1,3

KV a renální ochrana

6v1vv

Snížením glykovaného
hemoglobinu to teprve začíná,1,2

VYUŽIJTE 6 VÝHOD 
JARDIANCE V 1 TABLETĚ*1,3-6

* U dospělých diabetiků 2. typu s KV onemocněním.
CMP - cévní mozková příhoda; ICHS - ischemická choroba srdeční; ICHDK- ischemická choroba dolních končetin; IM - infarkt myokardu; KV - kardiovaskulární
Reference:  1. Souhrn údajů o přípravku Jardiance® (empagliflozin). Boehringer Ingelheim International GmbH. Dostupné na  www.sukl.cz; 2. American Diabetes Association 
Professional Practice Committee. 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Medical Care in Diabetes-2022. Diabetes Care. 2022 Jan 1;45(Suppl 1):S125-S143. 
doi: 10.2337/dc22-S009; 3. Zinman B, Wanner C, Lachin J, et al. EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes and mortality in type 2 diabetes. N Engl J 
Med. 2015;373(22):2117-2128; 4. Wanner C, Inzucchi S, Lachin J, et al. EMPA-REG OUTCOME™ Investigators. Empagliflozin and progression of kidney disease in type 2 diabetes. N Engl J 
Med. 2016;375(4):323- 334; 5. Háring H, Merker L, Seewaldt-Becker E, et al. EMPA-REG MET Trial Investigators. Empagliflozin as add-on to metformin in patients with type 2 diabetes: 
a 24-week, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Diabetes Care. 2014;37(6):1650-1659.; 6. Zinman B, Inzucchi S, Lachin J, et al. EMPA REG OUTCOME™ Rationale, design, 
and baseline characteristics of a randomized, placebo-controlled cardiovascular outcome trial of empagtiflozin. Cardiovasc Diabetol. 2014;13(102):1-8.



Zkrácné informace o léčivých přípravcích
Jardiance 10 mg potahované tablety
Složení: Jardiance 10 mg: jedna tableta obsahuje empagliflozinum 10 mg. Indikace: K léčbě diabetes mellitus II. typu ke zlepšení kontroly glykémie u dospělých 
pacientů s  nedostatečnou kompenzací diabetu samotnou dietou a  tělesným cvičením: jako monoterapie pokud je metformin nevhodný z  důvodu 
nesnášenlivosti; v kombinaci s jinými léčivými přípravky ke snížení hladiny glukózy, včetně kombinace s inzulinem. K léčbě dospělých se symptomatickým 
chronickým srdečním selháním. Dávkování a způsob podávání: Diabetes mellitus II. typu: počáteční dávka empagliflozinu je 10 mg jednou denně v monoterapii 
nebo v kombinované terapii. U pacientů, kteří tolerují empagliflozin v dávce 10 mg jednou denně, kteří mají eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 a potřebují přísnější 
kontrolu glykémie, lze dávku zvýšit na  25 mg jednou denně. Maximální denní dávka je 25 mg. Pokud je empagliflozin podáván v  kombinaci s derivátem 
sulfonylurey (SU) nebo inzulinem, lze pro snížení rizika hypoglykemie zvážit nižší dávku derivátu SU nebo inzulinu. Léčba empagliflozinem se nezahajuje 
u pacientů s eGFR < 60 ml/min/1,73 m2. U pacientů s diabetem mellitem II. typu a s kardiovaskulárním onemocněním je možno zahájit léčbu dávkou 10 mg 
empagliflozinu až do eGFR 30 ml/min/1,73 m2 nebo CrCl 30 ml/min. Srdeční selhání: doporučená dávka je 10 mg empagliflozinu jednou denně. V  léčbě 
srdečního selhání u pacientů s diabetes mellitus II. typu nebo bez něj lze podávání empagliflozinu 10 mg zahájit nebo v něm pokračovat až do minimální 
hodnoty eGFR 20 ml/min/1,73 m2 nebo CrCl 20 ml/min. Kontraindikace: Hypersenzitivita na  léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní 
upozornění: U pacientů, u kterých existuje podezření na ketoacidózu nebo u kterých byla ketoacidóza diagnostikována, je nutné léčbu empagliflozinem 
okamžitě ukončit. Léčbu je třeba přerušit u pacientů, kteří jsou hospitalizováni z důvodu velkých chirurgických výkonů nebo akutního závažného zdravotního 
stavu. Před zahájením léčby empagliflozinem je třeba v pacientově anamnéze zvážit faktory s predispozicí k diabetické ketoacidóze. Pacienti ve věku 75 let 
a  starší mohou mít vyšší riziko hypovolemie. Terapeutická zkušenost u  pacientů ve  věku 85 let a  starších je omezená. Tablety obsahují laktózu, proto 
pacienti s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy, by tento přípravek neměli užívat. U pacientů ženského 
i mužského pohlaví s diabetes mellitus užívajících inhibitory SGLT2 byly po uvedení přípravků na trh hlášeny případy nekrotizující fasciitidy perinea (zvané 
též Fournierova gangréna). V případě podezření na Fournierovu gangrénu je třeba přípravek Jardiance vysadit a rychle zahájit léčbu. Srdeční selhání: Přípravek 
Jardiance se nedoporučuje u pacientů s eGFR < 20 ml/min/1,73 m2. Interakce: Empagliflozin může zvýšit diuretický efekt thiazidových a kličkových diuretik 
a může zvyšovat riziko dehydratace a hypotenze. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími příhodami v klinických hodnoceních na diabetes 
mellitus II. typu byly hypoglykemie (při kombinované léčbě s derivátem sulfonylurey nebo inzulinem); dále vaginální moniliáza, vulvovaginitida, balanitida 
a jiné infekce genitálu, infekce močových cest, žízeň, pruritus, časté močení; hypovolemie, dysurie; zvýšená hladina kreatininu v krvi/snížená glomerulární 
filtrace, zvýšený hematokrit, zvýšené sérové lipidy; a vzácně diabetická ketoacidóza. Nejčastěji hlášenými nežádoucími příhodami v klinických hodnoceních 
u srdečního selhání byla hypovolemie; dále zácpa, angioedém. Přítomnost Diabetes mellitus II. typu zvyšovala frekvenci nežádoucích účinků u pacientů se 
srdečním selháním. Těhotenství a kojení: Podávání přípravku Jardiance v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje. Přípravek Jardiance se během 
kojení nemá podávat. Balení, výdej a uchovávání: Jednodávkové PVC/Al blistry v krabičce obsahující 30x1 nebo 90x1 potahovaných tablet. Výdej přípravku 
je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky 
uchovávání. Registrační číslo: EU/1/14/930/014 – 30 tbl (10 mg), EU/1/14/930/017 – 90 tbl. (10 mg), Datum poslední revize textu: 9. 3. 2022. Držitel rozhodnutí 
o  registraci: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D 55216 Ingelheim am Rhein, Německo. Před předepsáním se prosím seznamte 
s úplným zněním souhrnu údajů o přípravku. Úplné znění souhrnu údajů o přípravku je uveřejněno na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé 
přípravky: http://www.ema.europa.eu/ popř. na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

Synjardy 5 mg/850 mg potahované tablety, Synjardy 5 mg/1000 mg potahované tablety
Složení: Jedna tableta obsahuje empagliflozinum 5 mg a 850 mg resp. 1000 mg metformini hydrochloridum. Indikace: Léčba dospělých ve věku 18 let 
a starších s diabetem II. typu jako doplněk diety a tělesného cvičení ke zlepšení kontroly glykemie u pacientů nedostatečně kontrolovaných na maximální 
tolerované dávce metforminu podávaného v monoterapii, v kombinaci s jinými léčivými přípravky k léčbě diabetu u pacientů nedostatečně kontrolovaných 
metforminem a těmito léčivými přípravky a u pacientů, kteří jsou již léčeni kombinací empagliflozinu a metforminu v samostatných tabletách. Dávkování 
a způsob podávání: Doporučená dávka přípravku je jedna tableta dvakrát denně. Dávku je třeba zvolit dle pacientova současného léčebného režimu, 
účinnosti a snášenlivosti za použití doporučené denní dávky empagliflozinu a nepřekročení maximální doporučené denní dávky metforminu. Diabetes 
mellitus II. typu: Léčba empagliflozinem se nezahajuje u pacientů s eGFR < 60 ml/min/1,73 m2. U pacientů s diabetem mellitem II. typu a s kardiovaskulárním 
onemocněním je možno zahájit léčbu dávkou 10 mg empagliflozinu až do eGFR 30 ml/min/1,73 m2 nebo CrCl 30 ml/min. Protože účinnost empagliflozinu při 
snižování glykemie je u pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin snížená a u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin pravděpodobně 
chybí, má se v případě, že je potřebná důkladnější kontrola glykemie, zvážit přidání jiných přípravků s antihyperglykemickým účinkem. Kontraindikace: 
Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku, jakýkoliv typ akutní metabolické acidózy, diabetické prekóma, závažné renální selhání 
(GFR < 30 ml/min), akutní stavy, které mohou změnit funkci ledvin, jako je: dehydratace, těžká infekce, šok, akutní nebo chronické onemocnění, které může 
způsobit hypoxii tkáně (zejména akutní onemocnění nebo zhoršení chronického onemocnění) jako je: dekompenzované srdeční selhání, respirační selhání, 
nedávný infarkt myokardu, šok, porucha funkce jater, akutní alkoholová intoxikace, alkoholismus. Zvláštní upozornění: U pacientů, u kterých existuje 
podezření na DKA nebo u kterých byla DKA diagnostikována, je nutné léčbu empagliflozinem okamžitě ukončit. Léčbu je třeba přerušit u pacientů, kteří 
jsou hospitalizováni z důvodu velkých chirurgických výkonů nebo akutního závažného zdravotního stavu. Před zahájením léčby empagliflozinem je třeba 
v pacientově anamnéze zvážit faktory s predispozicí k diabetické ketoacidóze. Jestliže existuje podezření na metabolickou acidózu, léčbu tímto léčivým 
přípravkem je třeba okamžitě ukončit a pacienta okamžitě hospitalizovat. Laktátová acidóza je velmi vzácná, avšak závažná, metabolická komplikace,která 
se nejčastěji vyskytuje při akutním zhoršení renální funkce nebo při kardiorespiračním onemocnění či sepsi a může se objevit jako důsledek akumulace 
metforminu. Léčivý přípravek musí být vysazen před radiologickým vyšetřením s podáním jódovaných kontrastních látek a nesmí být znovu podán dříve 
než za 48 hodin a pouze poté, co byla funkce ledvin znovu zhodnocena a shledána normální. Podávání metforminu musí být ukončeno během operace 
v celkové anestézii. Léčba může být znovu zahájena nejdříve 48 hodin po operaci nebo obnovení perorální výživy a za předpokladu, že renální funkce byla 
znovu vyhodnocena a bylo zjištěno, že je stabilní. Pacienti ve věku 75 let a starší mohou mít vyšší riziko hypovolemie. Terapeutická zkušenost u pacientů 
ve věku 85 let a starších je omezená. Zahájení léčby u této populace se nedoporučuje. Při léčbě empagliflozinem bylo pozorováno zvýšení hematokritu. 
U pacientů ženského i mužského pohlaví užívajících inhibitory SGLT2 byly po uvedení přípravků na trh hlášeny případy nekrotizující fasciitidy perinea (zvané 
též Fournierova gangréna). V případě podezření na Fournierovu gangrénu je třeba přípravek Jardiance vysadit a rychle zahájit léčbu. Interakce: nedoporučuje 
se souběžné podávání s alkoholem, transportéry organických kationtů a s jódovými kontrastními látkami. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými 
nežádoucími příhodami v klinických hodnoceních byly hypoglykemie v kombinaci s inzulinem a/nebo derivátem sulfonylurey a gastrointestinální příznaky. 
V klinických hodnoceních s empagliflozinem jako přídavnou léčbou k metforminu nebyly zjištěny žádné další nežádoucí účinky v porovnání s nežádoucími 
účinky jednotlivých složek. Těhotenství a kojení: V době, kdy pacientka plánuje těhotenství, a v průběhu těhotenství se doporučuje, aby diabetes nebyl 
léčen tímto léčivým přípravkem. Tento léčivý přípravek se během kojení nemá podávat. Balení, výdej a uchovávání: Perforované jednodávkové PVC/PVDC/
Al blistry v krabičce obsahující 60 nebo 180 potahovaných tablet. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek Synjardy je částečně hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Datum poslední revize textu: 
10. 2. 2022. Registrační čísla: 5 mg/850 mg: EU/1/15/1003/005 (1x60x1 tbl.); 5 mg/850 mg: EU/1/15/1003/008 (2x90x1 tbl.); 5 mg/1000 mg: EU/1/15/1003/014 
(1x60x1 tbl.); 5 mg/1000 mg: EU/1/15/1003/017 (2x90x1 tbl.). Držitel rozhodnutí o registraci: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D55216 
Ingelheim am Rhein, Německo. Před předepsáním se prosím seznamte s úplným zněním souhrnu údajů o přípravku. Úplné znění souhrnu údajů o přípravku 
je uveřejněno na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/ popř. na stránkách Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv www.sukl.cz.
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