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přehled



novinky
v bezkrevní
medicíně



- potvrzení restriktivní transfuzní strategie

- nová orální antikoagulancia (NOACs)

- (NOACs) – reversal agents

- BRIDGE study

- Patient blood management

hot news









Factor Xa - inhibitors

rivaroxaban Xarelto®

apixaban Eliquis®

edoxaban Lixiana®

betrixaban APEX study

eribaxaban codename

direct thrombin - inhibitors

dabigatran Pradaxa®

argatroban* Argartra®

bivaluridin* Angiox®









patient
blood

management



- multidisciplinární přístup na podkladě evidence-based poznatků

- cíle:

minimalizovat podání allogenní krve

zlepšit pacientův outcome

zajistit finanční úspory

- tři pilíře:

optimalizace krevního objemu a množství erytrocytů

minimalizace krevních ztrát

zvýšení tolerance anémie

Patient Blood Management









zákonný požadavek na 
kompletní předoperační 
zhodnocení a úpravu anémie

anesteziolog může cancel
surgery dokud není anémie 
vyřešená

ustanoven národní transfúzní 
trigger u zdravých pacientů: 
Hb 6,4 g.l-1

všechny nemocnice hlásí 
četnost transfúzí u TEP

vše dostupné na Dutch Health
Authority
…..



proč
PBM?





1. rostoucí nepoměr mezi nabídkou a potřebou alogenní krve

2. rostoucí náklady na transfúze

3. problematika bezpečnosti transfúzí

4. nežádoucí účinky transfúzí

5. problematická efektivita transfúzí

5 důvodů pro PBM





výsledky?





Transfusion, 11 August 2015









> 4.000$ per patient



Německo











ekonomika



2000

počet alogenních transfuzí klesl

o 12%

(v tisících)

počet hospitalizací vzrostl

o 44% (!)

(hospitalizovaných na 10 tis. obyv.)

2009

645

1600 2300

567



to save a net cost of

€100 million

nationwide every year

possible to save a net cost of

€200 million

nationwide every year

BJA,2012;109(1):55-68

Prof. Gombotz, persönlich X/2015



projekt
Evropské unie



http://www.europe-pbm.eu/









…děkuji Vám za pozornost
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