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Ο επιπολασμός της αναιμίας σε παγκόσμιο επίπεδο*
Eπιπολασμός της αναιμίας το 2010: 32.9%1
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Η σιδηροπενία είναι το πιο συχνό αίτιο αναιμίας 1
Η σιδηροπενική αναιμία (ΣΑ) είναι η συχνότερη μορφή αναιμίας σε ≥60% των περιστατικών αναιμίας
παγκοσμίως
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Ομοιόσταση σιδήρου στον οργανισμό
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Τα αίτια της σιδηροπενίας

1. Camaschella C, et al. Int J Lab Hematol 2016;38 Suppl 1:20-26

Κατηγορίες σιδηροπενικής αναιμίας
Εργαστηριακά ευρήματα
Φερριτίνη 30-300 μg/l
Κορεσμός τρανσφερίνης (TSAT)
20-50%
CRP < 5mg/dl
•Χαμηλές αποθήκες σιδήρου
Φερριτίνη<100 μg/l
•Ανεπάρκεια σιδήρου
Φερριτίνη <30 μg/l
Φερριτίνη 100-500
TSAT <20%
Φερριτίνη >100μg/l
TSAT<20%
CRP>5 mg/l
1. Camaschella C, et al. Int J Lab Hematol 2016;38 Suppl 1:20-26

Συχνότητα προεγχειρητικής αναιμίας
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Η προεγχειρητική αναιμία σχετίζεται με:
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Οι μεταγγίσεις για την αντιμετώπιση της αναιμίας
•

Οι μεταγγίσεις διορθώνουν την τιμή της Hb
ωστόσο δεν αντιμετωπίζουν το υποκείμενο αίτιο

•

Έχουν επιπλοκές

•

Η χρήση τους στην περιεγχειρητική περίοδο
μπορεί να επιδεινώσει τα αποτελέσματα και να
οδηγήσει σε αυξημένο χρόνο μετεγχειρητικής
νοσηλείας

•

Οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες (NICE,
NHMRC) συστήνουν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα
περιορισμένης μετάγγισης, την χρήση των
μεταγγίσεων σε τιμές Hb 7 g/dl (8 g/dl σε
ασθενείς με ιστορικό ισχαιμικής καρδιακής νόσου)

•

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων αίματος είναι
περιορισμένη

NICE: UK National Institute for Health and Care Excellence
NHMRC: Australian National Health and Medical Research Council

Khalafallah AA, et al. Lancet Haematol 2016;3(9):e415-25
Munoz M, et al. Anaesthesia 2017;72:233-247
Leichtle SW et al. J Blood Dis Transf 2011;S1:002

Blood transfusion and adverse surgical outcomes: The good and the bad
American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Project database 470.407 ασθενείς μεταξύ 2010-2012

32.953 (7.0%) έλαβαν τουλάχιστον 1 μονάδα RBC 72h μετεγχειρητικά.
Συχνότητα θανάτου ή
μετεγχειρητικής νοσηρότητας
11.3% και 55.4% αντίστοιχα
στους μεταγγισμένους
VS
1.3% και 6.1% στους μη
μεταγγισμένους ασθενείς
(P < .001)

Ferraris VA, et al. Surgery 2015;158(3):608-17

Συστηματική προσέγγιση για βέλτιστη χρήση του αίματος και καλύτερη ποιότητα
φροντίδας για τους ασθενείς

Patient Blood Management (PBM)

Καθιέρωση, εφαρμογή και υποστήριξη εθνικά
συντονισμένων προγραμμάτων για τη χρήση του
αίματος και του πλάσματος
Ανάπτυξη και εφαρμογή εθνικών
κατευθυντήριων οδηγιών για τη χρήση του
αίματος συμπεριλαμβανομένου του PBM
Εφαρμογή των 3 πυλώνων του PBM

1. Ποιότητα και αποτελεσματική φροντίδα για τον
ασθενή
Στόχος:

2. Βελτιωμένη ασφάλεια / Βελτίωση υγείας
πληθυσμών
3. Αποτελεσματική διαχείριση των πόρων
Μείωση του κόστους /κάτοικο στο Σύστημα Υγείας

1. WHO. Availability, safety and quality of blood products. Sixty-third World Health Assembly. 2010. WHA61.13
2. WHO. Global forum for blood safety: patient blood management. Priorities for action. 14–15 March 2011; Dubai, UAE
3. WHO. Global forum for blood safety: patient blood management. Concept paper. 14–15 March 2011; Dubai, UAE

Οι τρεις πυλώνες παρέμβασης του Patient Blood Management

Σιδηροπενική
Αναιμία

Απώλειες
αίματος και
αιμορραγία

3 ανεξάρτητοι
παράγοντες
κινδύνουγια
αρνητικά
αποτελέσματα

Μεταγγίσεις

Μη-επιθυμητά αποτελέσματα:
Νοσηρότητα, θνητότητα, αυξημένη
διάρκεια νοσηλείας και παραμονής
στο Νοσοκομείο
1. Farmer SL et al. The Open Anesthesiology Journal. 2015;9:6-16
2. Hofmann A et al. Curr Opin Anaesthesiol. 2012;25(1):66–73

Η αντιμετώπιση της προ και μετεγχειρητικής αναιμίας και σιδηροπενίας
είναι μια βασική παρέμβαση του Patient Blood Management

Hofmann A et al. Curr Opin Anaesthesiol. 2012;25(1):66–73

Κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε) για τις εθνικές
υγειονομικές αρχές και τα Νοσοκομεία (Μάρτιος 2017)

 Υποστηρίζουν την εφαρμογή προγραμμάτων PBM για τη
βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας στη φροντίδα
του ασθενή
 Λαμβάνουν υπόψιν ανάλογα επιτυχώς εφαρμοζόμενα
προγράμματα σε διαφορετικά μέρη του κόσμου και
προτείνουν ένα καλά επεξεργασμένο μοντέλο για να
καθιερώσουν μια αλλαγή στην κουλτούρα
 Εστιάζονται στο πως μπορεί να εφαρμοστεί με πρακτικό
τρόπο ένα πρόγραμμα PBM στα Νοσοκομεία, βασισμένο
σε ήδη αναγνωρισμένα πρότυπα καλής πρακτικής

Η εφαρμογή ενός προγράμματος PBM στη Δυτική Αυστραλία
THE WESTERN AUSTRALIAN PBM PROGRAM

•

Αναδρομική μελέτη δεδομένων από 605.046 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε 4 μεγάλα Νοσοκομεία στη Δυτική Αυστραλία
την περίοδο 2008-2014
Leahy MF, et al. Transfusion 2017;57:1347-1358

Η εφαρμογή ενός προγράμματος PBM στη Δυτική Αυστραλία
THE WESTERN AUSTRALIAN PBM PROGRAM

Leahy MF, et al. Transfusion 2017;57:1347-1358

Τα αποτελέσματα του προγράμματος PBM στη Δυτική Αυστραλία
THE WESTERN AUSTRALIAN PBM PROGRAM
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Leahy MF, et al. Transfusion 2017;57:1347-1358

National Blood Authority Australia. Patient Blood Management Guidelines Module 2. 2012

Περιεγχειρητικός χειρισμός σιδηροπενικής αναιμίας

Πρέπει να γίνει

Πώς θα γίνει

Munoz M, et al. Anaesthesia 2017;72:233-247

Τα προγράμματα PBM μπορούν πρακτικά να εφαρμοστούν σε
προγραμματισμένα χειρουργεία με υψηλή πιθανότητα απώλειας αίματος
ή μετάγγισης
Προγραμματισμένο
χειρουργείο

Αναμενώμενη
απώλεια αίματος
>500 mL

Ή

Πιθανότητα
μετάγγισης
≥10%

Patient Blood Management
Pillar I

Pillar II

Pillar III

Προεγχειρητικά
Διεγχειρητικά
Μετεγχειρητικά

Αναιμία
Hb ≤12 g/dL
Hb ≤13 g/dL

Σιδηροπενία

Ή

Φερριτίνη <30 μg/l
ή
Φερριτίνη <100μg/l
TSAT <20%

1. Meybohm et al. Perioperative Medicine 2017; 6:5, Muñoz M et al. Anaesthesia. 2017 Feb;72(2):233-247

Consensus Statement 2017 – Αλγόριθμος για τη διαχείριση
της αναιμίας προ του χειρουργείου

Munoz M, et al. Anaesthesia 2017;72:233-247

Consensus Statement 2017 – Αλγόριθμος κατηγοριοποίησης
της περιεγχειρητικής αναιμίας

Consensus Statement 2017 – Συστάσεις για τη διαχείριση
της περιεγχειρητικής σιδηροπενίας και αναιμίας
Recommendations for best clinical practice
1. The presence of anaemia should be investigated in all surgical procedures with expected
moderate-to high blood loss (> 500 ml)
2. Serum ferritin level < 30 μg/l is the most sensitive and specific test used for the identification of
absolute iron deficiency. However, in the presence of inflammation (CRP > 5 mg/l) and/or TSAT
<20%, a serum ferritin level < 100 μg/l is indicative of iron deficiency
3. When treating anaemia pre-operatively, the target haemoglobin concentration should be ≥ 130
g/l in both sexes, to minimise the risk of transfusion associated unfavourable outcomes
4. Sufficient data exist to support intravenous iron as efficacious and safe. Intravenous iron should
be used as front-line therapy in patients who do not respond to oral iron or are not able to
tolerate it, or if surgery is planned for < 6 weeks after the diagnosis of iron deficiency
5. The diagnosis and treatment of anaemia and iron deficiency should commence as early as
possible in the peri-operative period, and ideally as soon as the decision to undertake surgery
is made

Munoz M, et al. Anaesthesia 2017;72:233-247

Mueller MM, et al. JAMA 2019;321(10):983-997

Τι σκεύασμα σιδήρου; Per os vs IV
Από του στόματος
■ Απαιτείται χρόνος
■ Γαστρεντερικές διαταραχές, κακή
συμμόρφωση

Ενδοφλέβιος
■ Σε αντενδείξεις για per os χορήγηση
ή αποτυχία

■ Χρόνο για το Χ/Ο < 6 εβδ.

■ Κακή απορρόφηση σε
συνοσηρότητες ή λήψη φαρμάκων

■ Πρακτικά συνολική δόση 1.0001.500 mg είναι ικανοποιητική

■ Σε έλλειψη αντενδείξεων και χρόνο
για το χ/ο > 6 εβδ.
– 40-60 mg/d ή 80-100mg
παρα ημέρα
– Επανεκτίμηση σε 4 εβδομάδες

■ Μειονέκτημα οι αλλεργικές
αντιδράσεις
– Πολύ χαμηλή συχνότητα σε
πρόσφατες μελέτες με
νεώτερα σκευάσματα

Munoz M, et al. Anaesthesia 2017;72:233-247
Camaschella C. NEJM 2015:372:1832-43

Σκευάσματα παρεντερικού σιδήρου

Auerbach M, Macdougall I. Hemodial Int 2017;Suppl 1: S83-S92

Ferric Carboxymaltose (FCM): Βασικά χαρακτηριστικά
•

Σταθερό σύμπλοκο που επιτρέπει την ελεγχόμενη αποδέσμευση του
σιδήρου στα όργανα στόχους

•

Ταχεία και απλή IV χορήγηση 1g σιδήρου σε μόλις 15 λεπτά

•

Μέγιστη εβδομαδιαία αθροιστική δόση: 1 g σιδήρου

•

Δεν περιέχει δεξτράνη

•

Σχεδιασμένο να έχει χαμηλή ανοσογονικότητα

•

Αποκαθιστά γρήγορα και αποτελεσματικά τις αποθήκες σιδήρου

•

Ενδείκνυται για τη θεραπεία της σιδηροπενίας όταν τα από του
στόματος χορηγούμενα σκευάσματα σιδήρου είναι
αναποτελεσματικά ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Σύμπλοκο τρισθενούς σιδήρου-οξυυδροξειδίου με καρβοξυμαλτόζη
1. Geisser P. Port J Nephrol Hypert 2009;23(1):11–6, 2. Π.Χ.Π. FCM, 3. Funk F, et al. J. Arzeneimittelforschung 2010;60(6a):345-353
4. Ponikowski P, et al. European Heart Journal. 2015;36(11):657-68, 5. Anker SD, et al. N Engl J Med 2009; 361: 2436-48
6. Beshara S, et al. British Journal of Haematology 2003;120:853-859.

FCM: Προφίλ ασφάλειας και ανοχής
•

Tεκμηριωμένο προφίλ οφέλους-κινδύνου


Ευρεία αξιολόγηση σε 26 δημοσιευμένες
κλινικές μελέτες σε διαφορετικά
θεραπευτικά πεδία



Η πλειοψηφία των ΑΕ κατηγοριοποιούνται
ως μη-συχνές ή σπάνιες



Στις μελέτες διάρκειας ενός έτους
(CONFIRM-HF και FIND-CKD), δεν
αναφέρθηκαν σοβαρές αλλεργικές
αντιδράσεις και δεν παρατηρήθηκε
αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακών
συμβαμάτων και λοιμώξεων συγκριτικά με
την ομάδα ελέγχου



Σε ασθενείς με καρκίνο και ΣΑ που έλαβαν
FCM δεν αναφέρθηκε αυξημένη επίπτωση
ή επιδείνωση της κακοήθειας

FCM vs per os Fe

Αξιολόγηση της ασφάλειας με την IV χορήγηση FCM
συγκριτικά με τον per os θειϊκό σίδηρο σε >2.800
ασθενείς με ΣΑ από 9 τυχαιοποιημένες, ανοιχτές,
πολυκεντρικές μελέτες
Lyseng-Williamson KA and Keating GM. Drugs 2009;69(6):739-756

FCM ΠΧΠ, Ponikowski P et al. Eur Heart J. 2015;36(11):657-68,
Macdougall IC et al. Nephrol Dial Transplant. 2014;29: 2.075-84,
Hedenus M, et al. Med Oncol. 2014;31(12):302
, Steinmetz T, et al. Ann Oncol 2013;24(2):475-82

Διαχείριση της προεγχειρητικής αναιμίας με FCM σε ασθενείς με
καρκίνο εντέρου– Αποτελέσματα
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38,7

40,0
30,0

FCM

No-IV iron

31,8
p<0.001
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*p<0.05, **p<0.005, ***p<0.001
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*
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Changes in haemoglobin (g/dL)

266 ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου και ΣΑ που υποβλήθηκαν σε προγραμματισμένο χειρουργείο
IV FCM (n=111)
Oral iron(n=155)
10,9
10

8,4

5
0
Hospital stay
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FCM

Η θεραπεία της προεγχειρητικής ΣΑ με FCM οδήγησε σε σημαντική μείωση των απαιτήσεων για μεταγγίσεις στη διάρκεια
της μελέτης: 9.9 vs. 38.7 % (p<0.001)
H θεραπεία με FCM οδήγησε σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ασθενών (%) που ανταποκρίθηκε στη θεραπεία
(αύξηση της Hb≥ 1.5 g/dL)
Μείωσε σημαντικά το χρόνο νοσηλείας
Θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους
Calleja JL, et al. Int J Colorectal Dis. 2016;31(3):543-51

Patient Blood Management σε προγραμματισμένα ορθοπεδικά χειρουργεία

Kotze A, et al. Br J Anaesth 2012;108(6):943-52

Patient Blood Management και μείωση των μεταγγίσεων
•

Η θεραπεία της προεγχειρητικής ΣΑ/σιδηροπενίας σχετίστηκε με μειωμένη συχνότητα μεταγγίσεων συγκριτικά με την περίοδο
προ της εφαρμογής του αλγόριθμου PBM
Transfusion rate
100%
Fewer
transfusions
(P<0.001)

80%
60%

No transfusions
required
(P=0.001)

40%

23%
20%

7,6%

6,7%

0%

0%
Total hip replacement
Usual care

Total knee replacement
Preop anaemia management

* Μελέτη σύγκρισης των αποτελεσμάτων γιατηναντιμετώπισητηςπροεγχειρητικής αναιμίαςμετά την εφαρμογή του αλγόριθμου PBM έναντι των αποτελεσμάτων
προ της εφαρμογής ενός αλγόριθμου PMB, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αρθροπλαστική ισχύου ή γόνατος σε ένα γενικό Νοσοκομείο στην Αγγλία. Οι συστάσεις
αφορούσαν θεραπεία με per os σίδηρο, IV σίδηρο (FCM) και ερυθροποιητιίνη alfa σε συνδυασμό με per os σίδηρο. Η ομάδα ελέγχου αφορούσε αναδρομικά δεδομένα
ασθενών από τον Ιανουάριο του 2008 έως τον Δεκέμβριο του 2009 (N=717). Τα δεδομένα από την εφαρμογή του αλγόριθμου PBM ελήφθησαν προοπτικά μεταξύ
Απριλίου και Δεκεμβρίου του 2010 (N=281)
Kotze A, et al. Br J Anaesth 2012;108(6):943-52

Patient Blood Management και μείωση της διάρκειας νοσηλείας
•

Η θεραπεία της προεγχειρητικής ΣΑ/σιδηροπενίας σχετίστηκε με μειωμένη διάρκεια νοσηλείας κατά 17-33%
συγκριτικά με την περίοδο προ της εφαρμογής του αλγόριθμου PBM
Mean length of stay (days)
8

17%
6

6

5

fewer days
(P<0.001)

33%
fewer days
(P<0.001)

6
4

4

2

0
Hip arthroplasty
Without preop anaemia management

Knee arthroplasty
With preop anaemia management

* Μελέτη σύγκρισης των αποτελεσμάτων γιατηναντιμετώπισητηςπροεγχειρητικής αναιμίαςμετά την εφαρμογή του αλγόριθμου PBM έναντι των αποτελεσμάτων
προ της εφαρμογής ενός αλγόριθμου PMB, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αρθροπλαστική ισχύου ή γόνατος σε ένα γενικό Νοσοκομείο στην Αγγλία. Οι συστάσεις
αφορούσαν θεραπεία με per os σίδηρο, IV σίδηρο (FCM) και ερυθροποιητιίνη alfa σε συνδυασμό με per os σίδηρο. Η ομάδα ελέγχου αφορούσε αναδρομικά δεδομένα
ασθενών από τον Ιανουάριο του 2008 έως τον Δεκέμβριο του 2009 (N=717). Τα δεδομένα από την εφαρμογή του αλγόριθμου PBM ελήφθησαν προοπτικά μεταξύ
Απριλίου και Δεκεμβρίου του 2010 (N=281)
Kotze A, et al. Br J Anaesth 2012;108(6):943-52

Η μετεγχειρητική αναιμία
• Εμφανίζεται σε ποσοστά έως και 90% των ασθενών μετά από ένα σοβαρό
χειρουργείο
• Κύρια αίτια: προεγχειρητική αναιμία, περιεγχειρητικές απώλειες αίματος, φτωχή
διατροφική πρόσληψη σιδήρου, συχνός δειγματοληπτικός έλεγχος για
εργαστηριακές εξετάσεις
• Η αυξημένη παραγωγή εψιδίνης λόγω της φλεγμονώδους ανταπόκρισης στη
χειρουργική επέμβαση οδηγεί σε αναστολή της απορρόφησης του σιδήρου από
το έντερο και σε μείωση της διαθεσιμότητας του σιδήρου από τις αποθήκες
(iron sequestration).

• Η αναιμία στην περιεγχειρητική περίοδο σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και
θνητότητα ενώ επιδρά αρνητικά στην ποιότητα ζωής
Munoz M, et al. Anaesthesia 2017;72:233-247

Αλγόριθμος διαχείρισης μετεγχειρητικής αναιμίας
An international consensus statement on the management of postoperative anaemia after major surgical
procedures
Munoz et al. 2018

Postoperative anaemia management. (a) Whenever possible, assess iron status within 24 h postoperatively, if it has not been already performed in the pre-operative assessment.
Monitor haemoglobin for 3-4 days postoperatively. (b) According to WHO classification. (c) Appropriate treatment should be considered. (d) Postoperative ferritin < 100 ng/ml,
ferritin < 300 ng/ml and transferrin saturation < 20% or reticulocyte haemoglobin content < 28 pg. (e) Due to pre-operative anaemia or heavy surgical bleeding, irrespective of
iron status. (f) Total iron deficiency = (target haemoglobin À actual haemoglobin) 9 weight (kg) 9 0.24. Add another 10 mg.kg À1 for replenishing iron stores, especially in patients
with pre-operative iron deficiency. Consider adding recombinant human erythropoietin (40,000 IU) for patients with severe anaemia or declining transfusion. For i.v. iron dosing
schedule, see Table 1. (i) Transfuse one red blood cell unit at the time, with post-transfusion re-assessment of further needs. Consider i.v. iron supplementation after transfusion,
using post-transfusion haemoglobin as actual haemoglobin for total iron deficiency calculation

Munoz M, et al. Anaesthesia 2018;73(11):1418-1431

Hb levels over study period (g/dL)

Διαχείριση της μετεγχειρητικής αναιμίας με FCM - Αποτελέσματα
14

FCM

Standard care

p<0.0001
13

12

11

10
Preoperative

Postoperative
(day 1)

4 weeks

12 weeks

Type of surgery: major orthopaedic surgery (knee or hip arthroplasty and spinal surgery), abdominal surgery, gynaecological surgery,
urological operations, and other operations (neck, breast, major plastic, or ear, nose, and throat surgery)

Khalafallah AA, et al. Lancet Haematol 2016;3(9):e415-25

Διαχείριση της μετεγχειρητικής αναιμίας με FCM - Αποτελέσματα
•

Η θεραπεία της μετεγχειρητικής ΣΑ με FCM σχετίστηκε με μικρότερη απαίτηση για μεταγγίσεις (1% vs 6%, p=0.035),
με μικρότερο χρόνο νοσηλείας κατά 3.8 ημέρες (p=0.049) και με μειωμένη επίπτωση σοβαρών λοιμώξεων,
συγκριτικά με την παραδοσιακή πρακτική.

14
12

11,6

10
8

7,8

6
4
2
0

Elective surgery
Usual care IV iron (FCM)

Patients transfused (%)

fewer days
(p=0.049)
100%
80%
60%
40%
20%

6%

1%

0%
Elective surgery
Usual care

Incidence of severe infections
requiring IV antibiotics

33%
100%
80%
Fewer
infections
(p=0.010)

60%

40%
20%

14%
2%

0%
Elective surgery
Usual care

IV iron (FCM)

Khalafallah AA, et al. Lancet Haematol 2016;3(9):e415-25

Διαχείριση της περιεγχειρητικής αναιμίας με FCM σε χειρουργικές
επεμβάσεις κοιλιάς και επίδραση στο κόστος
Ανάλυση κόστους των αποτελεσμάτων προηγούμενης τυχαιοποιημένης μελέτης εφαρμογής
PBM στην Αυστραλία Froessler B, et al. Ann Surg 2016;264:41-46
Total cost of treatment
per patient (2016)

Outcome per
patient

IV FCM

Cost of an iron
therapy

€340.51*

€0.00

€341

€20.18

€96.22

– €76

€2100.00

€3150.00

– €1.050

€2461

€3246

– €786

Cost of RBC
Cost of hospital
length of stay
Total

Usual care

Incremental

€ 3.246

€786
reduction
in cost per patient

€2.461

Major abdominal surgery
ΚόστοςμέσηςδόσηςIV FCM 1.200 mg.
Calculated costs based on German price bulletin, FCM: ferric carboxymaltose,

Usual care

IV iron (FCM)

Συμπέρασμα
Η θεραπεία της περιεγχειρητικής αναιμίας με IV FCM σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε προγραμματισμένο χειρουργείο στην κοιλιά, οδήγησε σε
ελάττωση του αριθμού των μεταγγίσεων (12,5% VS 31.5%) και των ημερών νοσηλείας (28% p=0.026) και συνολικά
εξοικονόμηση κόστους 786€/ασθενή συγκριτικά με την παραδοσιακή πρακτική,
Froessler B, et al. Risk Management and Healthcare Policy 2018;11:77-82

Patient Blood Management και εξοικονόμηση κόστους
για το Σύστημα Υγείας
Οφέλη από την εφαρμογή του αλγόριθμου PBM, για την αντιμετώπιση της προεγχειρητικής αναιμίας
σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αρθροπλαστική ισχύου (THR) και αρθροπλαστική γόνατος (TKR)

Συχνότητα μεταγγίσεων:
23% → 8% (THR)
8% → 0% (TKR)
Χρόνος νοσηλείας:
6 → 5 ημέρες (THR)
6 → 4 ημέρες (TKR)
Εισαγωγές σε διάστημα 90
ημερών από το εξιτήριο:
14% → 8%

*281

Καθαρή εξοικονόμηση
κόστους >160.000£
Καθαρή εξοικονόμηση
κόστους/ασθενή (N=281)
>569£

ασθενείς υποβλήθηκαν σε αρθροπλαστική ισχύου ή γόνατος μετά την εφαρμογή του αλγόριθμου PBM1,2

1. Spahn DR, et al. Br J Anaesth 2012;108(6):889–92, 2. Kotzé A, et al. Br J Anaesth 2012;108(6):943-5

Μη ορθολογική χρήση αίματος στην Ελλάδα

Valsami S, et al. Turk J Hematol 2017;34:52-58

•Παρά την μεγάλη συλλογή αίματος,
η υπερκατανάλωση αίματος,
δημιουργεί ελλείψεις.
•Ανάγκη για εφαρμογή
προγράμματος PBM

To κόστος της παραγωγής του αίματος στην Ελλάδα

Δεδομένα από 53 Νοσοκομεία
• 44 στην Αθήνα και 9 στην υπόλοιπη Ελλάδα
• 61.5% της συνολικής ποσότητας αίματος στην Ελλάδα
το 2012

Συνολικό κόστος παραγωγής
1 μονάδας αίματος ~ 170€

Fragoulakis V, et al. Clin Ther 2014;36(7):1028-1036

….Υποθετικό

σενάριο προσομοίωσης

Εφαρμογή πρωτοκόλλου προεγχειρητικής αντιμετώπισης ΣΑ σε ασθενείς με
Καρκίνο του Παχέος Εντέρου επιφέρει μείωση των μεταγγίσεων
Αποτελέσματα μελέτης του Calleja
και συν (2016)1
Ανάγκη για μεταγγίσεις αίματος και μέση
διάρκεια νοσηλείας σε ασθενείς με
Καρκίνο του Παχέος Εντέρου και
συνυπάρχουσα σιδηροπενική αναιμία:
Αποτελέσματα μελέτης του Calleja και
συν (2016)1
38,70
9,90
8,4 10,9
% μεταγγίσεων

Μέση διάρκεια νοσηλείας
(ημέρες)

Ferinject®
(FCM)
FCM
Μη ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου

Κόστος στην Ελλάδα
FCM
vs
Μη ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου
Κόστος ανά μονάδα αίματος2

165,49 €

Κόστος ανά ημέρα νοσηλείας3

374,75 €

Εξοικονόμηση από μεταγγίσεις ανά
ασθενή με Κ.Π.Ε

38,13 €

Εξοικονόμηση από μεταγγίσεις ανά
1000 ασθενείς με Κ.Π.Ε

38.130,00 €

Εξοικονόμηση από νοσηλεία ανά
ασθενή με Κ.Π.Ε

936,87 €

Εξοικονόμηση από νοσηλεία ανά
1000 ασθενείς με Κ.Π.Ε

936.870,00 €

Πηγή: 1. Calleja JL, Delgado S, del Val A, et al. Ferric carboxymaltose reduces transfusions and hospital stay in patients with colon cancer and anemia. International Journal of Colorectal Disease.
2016;31:543-551; 2. Fragoulakis, V., et al., The cost of blood collection in Greece: an economic analysis. Clin Ther, 2014. 36(7): p. 1028-1036 e5; 3. DRG costs KEN Σ02μβ.

Συμπεράσματα
 Η αναιμία επηρεάζει έως και το 1/3 του πληθυσμού συνολικά, ενώ η ΣΑ είναι η συχνότερη μορφή σε
>60% των περιστατικών αναιμίας
 Η προεγχειρητική αναιμία εμφανίζεται σε ποσοστά έως και 40% ενώ η μετεγχειρητική αναιμία σε
ποσοστά έως και 90% των περιστατικών ανάλογα με τον τύπο του χειρουργείου
 Βασικές παρεμβάσεις του Patient Blood Management είναι η βέλτιστη χρήση του αίματος (μείωση
των μεταγγίσεων) και η αντιμετώπιση της προ και μετεγχειρητικής αναιμίας και σιδηροπενίας
 Τα προγράμματα PBM μπορούν πρακτικά να εφαρμοστούν σε προγραμματισμένα χειρουργεία με
υψηλή πιθανότητα απώλειας αίματος (> 500 mL) ή μετάγγισης (≥ 10%),
 Συστήνεται έγκαιρη διερεύνηση του ασθενούς για αναιμία και ανεπάρκεια σιδήρου άμεσα μετά τον
προγραμματισμό του για χειρουργείο και εξατομικευμένη αντιμετώπιση της ΣΑ.
 Στα πλαίσια των προγραμμάτων PBM, η χορήγηση του καρβοξυμαλτοζικού σιδήρου για τη
διόρθωση της προ και μετεγχειρητικής ΣΑ, διόρθωσε αποτελεσματικά τη ΣΑ, μείωσε την απαίτηση
για μεταγγίσεις, μείωσε τη διάρκεια νοσηλείας και οδήγησε σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους για
το Νοσοκομείο και το Σύστημα Υγείας
Kassebaum NJ et al. Hematol Oncol Clin N Am 2016;30:247–
308
Fowler AJ et al. Br Surg. 2015;102(11):1314-24
Munoz M, et al. Anaesthesia 2017;72:233-247
Hofmann A et al. Curr Opin Anaesthesiol. 2012;25(1):66–73

Meybohm et al. Perioperative Medicine 2017; 6:5
Kotzé A et al. Br J Anaesth 2012;108:943–52
Khalafallah AA, et al. Lancet Haematol 2016;3(9):e415-25
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