SELFMONITORING (SAMOTESTOVANIE) PACIENTA
Antikoagulačná liečba – súčast Vášho života?
Povedal Vám práve lekár, že odteraz budete musieť užívať pe
rorálne antikoagulačné lieky a že
�����������������������������
bude nutné pravidelne kontrolovať koagulačné parametre Vašej krvi?
Na základe našich viac ako desaťročných skúseností s pomo
cou pacientov pri monitorovaní ich koagulačného stavu na
prenosnom koagulometri kedykoľvek a kdekoľvek, Vám spolu
s Vašim ošetrujúcim lekárom vieme pomôcť udržať si čo mož
no najnezávislejší a najbezpečnejší životný štýl.
Častejšie meranie protrombínového času v domácich pod
mienkach, napomôže presnému nastaveniu dávkovania Va
šich antikoagulačných liekov a tým zvýši úspešnosť liečby.

Prečo perorálna antikoagulačná liečba?
Niektorí ľudia majú väčší sklon k tvorbe krvných zrazenín. Hro
zí, že by sa tieto zrazeniny mohli žilovým riečiskom dostať do
iných orgánov, napríklad pľúc či mozgu, kde by mohli spôsobiť
embóliu alebo mŕtvicu.
Antikoagulačná liečba sa preto používa buď z dôvodov pre
ventívnych (účelom je tu predchádzať tvorbe krvných zraze
nín u ohrozených jedincov) alebo liečebných (terapia krvných
zrazenín, ktoré sa už vytvorili).

Medzi výhody selfmonitoringu (samokontroly
v domácich podmienkach) patrí:
m

bezpečnosť – častejšie meranie a spoľahlivé výsledky
ihneď

m

nezávislosť – meranie kdekoľvek, kedykoľvek

m

k��������������������������������������������������������
ontrola – viac ste zapojení do starostlivosti o svoje
zdravie

m

minimalizácia nepriaznivých príhod
(ako krvácanie či trombóza)

m

predĺženie doby správnej antikoagulácie (doba, kedy
máte hodnoty v terapeutickom rozmedzí)

m

voperovanie umelých náhrad srdcových chlopní
(Pacienti s umelými chlopňami väčšinou dostávajú
antikoagulačnú liečbu do konca života. Cudzie teleso
v krvnom riečisku vždy provokuje ľudský organizmus
k tvorbe krvných zrazenín so všetkými následkami.)
Pravidelné monitorovanie antikoagulačnej liečby znižuje na
minimum riziko komplikácií ako je krvácanie či nadmerné zrá
žanie krvi.
Významné zníženie výskytu komplikácií:
m

Časté monitorovanie koagulačného stavu znižuje
výskyt komplikácií spojených s antikoagulačnou
liečbou.

m

Kontrolovaná antikoagulačná liečba v prvom rade
predlžuje dobu v cieľovom rozmedzí a zvyšuje
percentuálny podiel nameraných hodnôt INR
v cieľovom rozmedzí.

m

Týždenné merania, ktoré sú možné
pri selfmonitoringu, dovoľujú včasnejšiu úpravu dávok
a to vedie k citlivejšej liečbe.

m

Selfmonitoring INR zlepšuje klinické výsledky
pacientov.

m

Heneghanova veľká meta-analýza z roku 2006
ukazuje 33% zníženie počtu úmrtí a 55 % zníženie
výskytu tromboembólie (došlo tiež ku zníženiu výskytu
veľkých krvácaní).

m

Týždenné meranie umožňuje 85 % pacientom
zostávať vo svojom terapeutickom rozmedzí,
v porovnaní s len 50 % pri monitorovaní vykonávaných
raz mesačne.
Čím viac o svojej liečbe viete, tým viac
sa môžete podieľať na jej úspechu.
(doporučujeme Vám www.antikoagulacia.sk)

Dôvody pre antikoagulačnú liečbu sú rôzne:
m

hlboká žilová trombóza (Stav, kedy sa krvná zrazenina
vytvorí vo veľkých žilách nôh alebo rúk a ohrozuje
pacientov.)

m	�����������������������������������������������
pľúcna embólia (Krvná zrazenina vznikne priamo
v žilách pľúc alebo tam docestuje z inej žily v tele.)
m

fibrilácia srdcových predsiení (Ide o poruchu srdcového
rytmu. Srdečné predsiene, ktoré prečerpávajú krv do
komôr, sa nesťahujú súčasne. Vnútri srdca tak vzniká
vírenie krvi, ktoré má za následok väčšiu tendenciu
k zrážaniu. Výsledkom môže byť napr. cievna mozgová
príhoda.)

Účinná liečba antikoagulačnými liekmi závisí
na pravidelnom monitorovaní hodnôt INR�.

Hodnota INR –
���������������������
kľúčová informácia
pri monitorovaní koagulačného stavu
Protrombínový čas (PT) vyjadruje zrážanlivosť Vašej krvi. Me
ria sa v jednotkách nazývaných INR (International Normalized
Ratio = medzinárodný normalizovaný pomer), ktoré umož
ňujú, že možno vzájomne porovnávať hodnoty PT získané
kdekoľvek na svete. Hodnota INR je kľúčová informácia, kto
rú vy a Váš ošetrujúci lekár potrebujete. Udržovať si hodnoty
v správnom a pre Vás bezpečnom rozmedzí hodnôt INR
v tzv. terapeutickom rozmedzí, ktoré Vám lekár určí, je zákla
dom úspešnej liečby.

Úzka spolupráca s Vašim ošetrujúcim
lekárom je dôležitá
Monitorovanie Vašej hodnoty INR je základom úspešnej
antikoagulačnej liečby. Častejším meraním môžete svojmu
ošetrujúcemu lekárovi pomôcť upraviť Vašu liečbu a zároveň
lekár bude naďalej dohliadať na liečbu, radiť Vám napr. s dáv
kovaním liekov, diétou atď. a vykonávať pravidelné zdravotné
prehliadky.

CoaguChek® XS
Zvoľte si ľahký, presný a bezpečný spôsob
monitorovania INR v domácom prostredí
a podieľajte sa na úspechu liečby spoločne
s Vaším lekárom!
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Aké tlačivá sú potrebné k odsúhlaseniu
pomôcky revíznym lekárom na poisťovni?

m

správne vypísaný lekársky poukaz
(tlačivo ŠEVT č. 142800)

Bratislavský kraj : NUSCH a.s., Bratislava
– hematologické oddelenie
Detské kardiocentrum – kardiologická ambulancia

m

Nitriansky kraj: NsP Šaľa – hematologická ambulancia

certifikát o absolvovaní užívateľského zaškolenia

m

Trnavský kraj: FN Trnava – hematologická ambulancia

m

lekárska správa pacienta s popisom diagnózy

m
m

daný kraj. Informujte sa bližšie:

Kto Vám vystaví certifikát o zaškolení
na používanie pomôcky ?
Pracovník odbornej hematologickej, kardiologickej, angiologickej
ambulancie so štatútom školiteľa pre túto pomôcku pre
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