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“Patient blood management (PBM) is a patient-
focused, evidence-based and systematic approach to 
optimize the management of patients and transfusion 
of blood products for quality and effective patient care. 
It is designed to improve patient outcomes through the 
safe and rational use of blood and blood products and 
by minimizing unnecessary exposure to blood 
products.…” 

WHOwebsite.https://www.who.int/Published March2011.  
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Ποιό ήταν το πρόβλημα? 

Μετάγγιση αίματος & παραγώγων:  
• Μια από τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες θεραπευτικές 

παρεμβάσεις (ΗΠΑ & Ευρώπη).  
https://www.hcup-us.ahrq.gov/reports /statbriefs/sb149.pdf.  

CarsonJL,Ann Intern Med.2012;157(1):49-58  
CarsonJL,JAMA.2016;316 (19):2025-2035  

 

• Ανάμεσα στις 5 πιο «κακώς διαχειριζόμενες» θεραπευτικές 
παρεμβάσεις. 

The Joint Commission.2013 https://www .jointcommission.org/overuse_ 

 

• Αρνητική επίδραση στην έκβαση των ασθενών & αυξημένο 
κόστος.  

Isbister JP, Transfus Med Rev 2011;25:89-101 
Trentino KM, Transfusion 2015;55:1082-9 

Rohde JM, JAMA 2014;311:1317-26 
ShanderA, Transfusion.2010;50(4):753-765  
Villanueva C, N Engl J Med 2013;368:11-21  

https://www.hcup-us.ahrq.gov/reports /statbriefs/sb149.pdf
https://www.hcup-us.ahrq.gov/reports /statbriefs/sb149.pdf
https://www.hcup-us.ahrq.gov/reports /statbriefs/sb149.pdf
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Σκοπός παρουσίασης 

• Η εφαρμογή Προγραμμάτων Διαχείρισης 
Αιμοθεραπείας (Patient Blood Management, PBM) 
έχει σημαντικά οφέλη για: 

 

 

 

Τους ασθενείς 
 

Το νοσοκομείο/σύστημα υγείας 
 

Το  ιατρικό και  
νοσηλευτικό προσωπικό 

 



• Αναδρομική μελέτη, ΟΑΙ – ΟΑΓ 

 

• Προ-PBM (2010): 281 ασθενείς 

 

• Μετά-PBM(2014): 406 ασθενείς 

 

• Πρωτόκολλο PBM:  

      - Διόρθωση προεγχειρητικής    

        αναιμίας 

      - Προφυλακτική χορήγηση   

        τρανεξαμικού οξέος 

 Frew N et al, Ann R Coll Surg Engl 2016; 98: 380–386  



 

Frew N et al, Ann R Coll Surg Engl 2016; 98: 380–386  



Προγράμματα PBM σε ορθοπαιδικές επεμβάσεις: 
↓ μεταγγίσεων, διάρκειας νοσηλείας & κόστους 

 



• 2662 ασθενείς  

• Σύγκριση δεδομένων σχετικών με μεταγγίσεις και έκβαση: 

      - Προ- PBM (2006-2007)→ 387 ασθενείς  

      - Μετά-PBM (2012-2017) → 2275 ασθενείς 

 

• Πρόγραμμα PBM:  

      - Διόρθωση αναιμίας προ-και μτχ με IV σίδηρο ±EPO   

      - Περιοριστική στρατηγική μετάγγισης / single-unit transfusion  policy 

      - ↓ όγκου κυκλώματος της εξωσωματικής κυκλοφορίας  

      - Χρήση cell salvage διεγχειρητικά 

      - Προφυλακτική χορήγηση ΤΧΑ 

      - Στοχοκατευθυνόμμενη αιμοστατική θεραπεία 

      - ↓ Συλλογής αίματος για αναλύσεις περιεγχειρητικά 

Gross I et al. TRANSFUSION 2015;55:1075–1081 



Πρόγραμμα PBM για 
καρδιοχειρουργικούς 

ασθενείς 

 

Gross I et al. TRANSFUSION 2015;55:1075–1081 





• 836 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ογκολογική επέμβαση 

• Πρo-PBM: n=389  

• Μετά-PBM: n=447 

Two-year overall survival was 73.9% . 
66.8% in PBM− vs 80.1% in PBM+  (p<0.001) 



•  ↓ ασθενών που έλαβαν ΕΡΟ 
(2.9 → 1.1%). 

• ↑δόσης ΕΦ σιδήρου (447→ 
588 mg) 

•  ↓ μέσης τιμής U RBCs  (0.067 
→ 0.038).  

• ↑ του ποσοστού των ασθενών 
που μεταγγίσθηκαν με  1 U 
RBCs  

• Καμία μεταβολή στην 
ενδονοσοκομειακή  θνητότητα 
/διάρκεια νοσηλείας 

Gross I et al, The Oncologist 2016;21:327–332 

Ασθενείς με κακοήθεια  

(2008-2013) 



• 17 μελέτες με εφαρμογή και των 3 πυλώνων του PBM 

• 235.779 χειρουργικοί ασθενείς (100.886 pre-PBM group vs 134.893 PBM)  

• Ταξινόμηση ανά είδος χειρουργικής επέμβασης 

Althoff F et al, Ann Surg 2018 



 

39% 

Althoff F et al, Ann Surg 2018 



 

20% 



 

Althoff F et al, Ann Surg 2018 

11% 



• Μετανάλυση 28 μελετών  με εφαρμογή  ≥ 1 PBM στρατηγική 

 

• ↓μεταγγίσεων:  

      - 24 λιγότερες U RBC ανά 1000 ασθενείς  

      - 4  λιγότερες U PLT ανά 1000 ασθενείς  

      - 30 λιγότερες U FFP ανά 1000 ασθενείς  

 

• ↓ μέσου αριθμού παραγώγων αίματος ανά μετάγγιση. 

•  ↓ διάρκειας νοσηλείας (0.50 ημέρα) 

 

• Θνητότητα: καμία μεταβολή    

• Νοσηρότητα: καμία μεταβολή  
Mueller M et al. JAMA.2019;321(10):983-997 



• 4 πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Γερμανίας 

• Εφαρμογή PBM το 2013 

• Υπόθεση: Η εφαρμογή προγράμματος PBM μειώνει τις μεταγγίσεις χωρίς 
δυσμενή επίδραση στην   ασφάλεια των ασθενών 

 

 

Meybohm  P et al. Ann Surg 2016 ;264:203-211 

129.719 
ασθενείς 

Προ-PBM 

n=54.513  

Mετά-PBM 

n=75.206 



Meybohm  P et al. Ann Surg 2016;264:203-211 



Meybohm  P et al. Ann Surg 2016;264:203-211 

*RBC =3-5 x acquisition costs  

      FFP = 9 x acquisition costs 
Transfusion 2010;50:753  

Vox Sang 2016;111:55  



• 2008-2014:PBM στη Δυτ. Αυστραλία 

 

• 5 νοσοκομεία / 605.046ασθενείς 

 

• Μέτρα και από τους 3 πυλώνες 

 

• Μετάγγιση RBC:  

     - εξατομίκευση ουδού (Hb)     

     - στρατηγική “single-unit RBC”  

 

 
Leahy et al. Transfusion 2017;57:1347-1368 



Μείωση μεταγγίσεων & 
προεγχειρητικής αναιμίας 

• Συνολική ↓ μεταγγίσεων 41%   

 

• ↓ Μέσης τιμής Hb προ 
μετάγγισης (7.9 → 7.3 g/dL)  

 

• ↑ «single-unit RBC 
transfusions» (33.33% → 
63.69% ) 

 

• ↓ ποσοστού εισαγωγής 
χειρουργικών ασθενών με 
αναιμία (20.81% → 14.42%) 

 

41% RBC 

47% FFP  

27% PLs   

Leahy et al. Transfusion 2017;57:1347-1368 



Βελτίωση της έκβασης 

 

Leahy et al. Transfusion 2017;57:1347-1368 

28% 

15% 

21% 

31% 



Oικονομική ανάλυση 

• Product-acquisition cost savings = 18.078.258 $US. 

     (Νο PBM → 50.115 units would have been transfused)  

• Activity-based cost of transfusion savings = 78-97 millions $US  

• Government funding = 4.5 millions $US  

 

Leahy et al. Transfusion 2017;57:1347-1368 

RBCs/1000 κάτοικοι:  
2008 →31.8 U 
2015 →19 U 



Συμπέρασμα:  
 

Η εφαρμογή  
Point-of-care monitoring 
(TEG/ROTEM) βελτιώνει 

την έκβαση και οδηγεί σε 
μείωση του κόστους σε 

καρδιοχειρουργικές 
επεμβάσεις και στο 

τραύμα.  



Αναγκαιότητα εφαρμογής προγραμμάτων  
διαχείρισης αιμοθεραπείας 

 Ασθενείς 

 

 Νοσοκομείο/σύστημα υγείας 

 

 Για το ιατρικό/νοσηλευτικό 
προσωπικό? 



Σε τι θα ωφεληθεί ο κλινικός ιατρός αν 
συμμετάσχει σε πρόγραμμα PBM? 

  

Eπικοινωνία  
Διεπιστημονική 

προσέγγιση 

Aνταλλαγή απόψεων 

Διαδραστικότητα Με κοινό στόχο 



Prospective observational cohort study  

5.803 patients /126 European centres 

 Meier J  et al, Br J  Anaesth 2016;116:255–61 



H λήψη «ορθής» κλινικής απόφασης: 
το ισχυρότερο κίνητρο 

• Πρόγραμμα PBM → Δημιουργία 
κατευθυντήριων οδηγιών/συστάσεων 
προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες 
(Standard operational protocols) 

 

• «Στοχευμένη» Εκπαίδευση 

 

• Υποστήριξη λήψης κλινικής απόφασης 
(Clinical decision support) 

 

 

 

JAMA InternMed.doi:10.1001/jamainternmed.2017.6369 
Hibbs SP, Transfus MedRev.2015;29(1):14-23 

 Zuckerberg GS, Transfusion. 2015;55(7):1628-1636  
 
   



Συλλογή & καταγραφή 
δεδομένων  

  

The proportion of single-unit RBC orders and 
double unit RBCorders in a typical monthly report   

Υποστήριξη λήψης κλινικής 
απόφασης 



Αποτελεσματικότητα & αποδοχή από 
τους  κλινικούς ιατρούς 

• Παν/κό νοσοκομείο των ΗΠΑ (9 μήνες εφαρμογής) : 

     - ↓ από 13.4 σε 10.0 U RBC/100 ασθενείς (p=0.002) 

     - Μετάγγιση 1380 λιγότερων U RBC→ $720360 όφελος 
Saag HS et al, Transfusion.2017;57(4):959-964. 

 

• Παν/κό Νο/μείο της Φρανφούρτης: 

     Εκπαίδευση, πιστοποίηση, audits, καταγραφή και 

        αξιολόγηση: 

     - ↑ συμμόρφωσης με αρχές PBM 

     - ↑ ικανοποίηση των ιατρών 
Fischer D et al, Transfus Med Hemother 2015;42:91-97 

 

 



Συμπεράσματα 
Η εφαρμογή Προγραμμάτων Διαχείρισης Αιμοθεραπείας είναι 
αναγκαία γιατί συνοδεύεται από σημαντικά οφέλη για: 
 

 Τους ασθενείς 
     -  ↓ μεταγγίσεων  
     -  ενδείξεις για ↓ νοσηρότητας & θνητότητας 
     - ↑ ασφάλειας & ποιότητας περίθαλψης 

 

 Το νοσοκομείο/σύστημα υγείας 
     -  ↑ ασφάλειας & ποιότητας περίθαλψης 
     -  οικονομικό όφελος 
 

 Το ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό 
      - πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα 
      - λήψη ορθής απόφασης 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eυχαριστώ πολύ για την προσοχή σας 





«Στοχευμένη» Εκπαίδευση 

• Πριν και κατά τη διάρκεια εφαρμογής του PBM. 

 

• Σεμινάρια, κλινικά φροντιστήρια, προσομοίωση, on-line 
εκπαίδευση,  σε ενδονοσοκομειακό ή πιο ευρύ πεδίο. 

 

• Στόχοι: 

- Γνωστοποίηση ορθής πρακτικής 

- Βελτίωση της συμμόρφωσης με  

     πρωτόκολλα/κατευθυντήριες οδηγίες.  



Υποστήριξη λήψης κλινικής απόφασης 
(Clinical decision support) 

• Ο κλινικός ιατρός καλείται 
να αιτιολογήσει την 
απόφαση μετάγγισης. 

 

• Ταυτόχρονη υπενθύμιση 
κατευθυντήριων οδηγιών.  

 

• Πιο αποτελεσματική με 
ηλεκτρονικό αρχείο 
(Electronic Medical Record).  

JAMA InternMed.doi:10.1001/jamainternmed.2017.6369 
Hibbs SP, Transfus MedRev.2015;29(1):14-23 

 Zuckerberg GS, Transfusion. 2015;55(7):1628-1636  
 

Thakkar RN, Transfusion.2016;56(9):2212-2220.  

 


