
Vraťte pacienty  
se srdečním selháním 
zpět do života!
Úterý 14. června 2022, 17:00 – 19:00

Online registrace na:    www.sympozia.cz/srdecniselhani 

Prezenční účast  
Empire Hall, Na Příkopě 859/22, Praha – Nové Město



Online registrace na:
www.sympozia.cz/srdecniselhani

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 2 kredity. 
Odborný garant: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

společnost Boehringer Ingelheim ve spolupráci s 2. interní klinikou - klinikou kardiologie a angiologie,  
VFN a 1. LF UK Vás co nejsrdečněji zve na diskuzní sympozium 

Vraťte pacienty se srdečním  
selháním zpět do života!
Sympozium se uskuteční v úterý 14. června 2022, 17:00 – 19:00 
formou hybridního diskuzního sympozia s možností osobní účasti 
v Praze – Empire Hall, Na Příkopě 859/22, Praha – Nové Město. 

Dále bude možné skupinové a individuální sledování sympozia 
online.

Program

HFpEF – Jardiance se schválenou indikací
18:10 – 19:00

prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC. 
(I. interní kardiologická klinika FNOL)

prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc. 
(IKEM)

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D. 
(Nemocnice Na Homolce)

HFrEF – Jardiance hrazena 
17:00 – 17:55

prof. MUDr. Michal Vrablík Ph.D. 
(3. interní klinika 1. LF UK a VFN)

MUDr. Jiří Veselý  
(EDUMED Broumov)

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.  
(Kardiologická klinika FN Ostrava)

doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. 
(I. interní kardioangiologická klinika FNUSA)

Předsedající:  
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA 
(2. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie, VFN a 1. LF UK)



Zkrácená informace o léčivém přípravku: 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.

Boehringer Ingelheim, spol. s r.o., Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1; www.boehringer-ingelheim.cz; MEDInfo.CZ@boehringer-ingelheim.com

*HFrEF – Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí                     PC-CZ-102151


