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Vítáme Vás na 4. národním kongresu ČSTH ČLS JEP
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
srdečně Vás vítáme na 4. národním kongresu České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP v kongresových 
prostorách Clarion Congress Hotel Prague. Součástí kongresu je, kromě sekce lékařů, samostatná konference pro 
zdravotnické pracovníky nelékařských profesí a posterová sekce. Předpokládáme, že přednášená témata otevřou 
prostor pro širokou diskusi a volnou výměnu názorů Vás všech. Dodaná abstrakta přijatých aktivních sdělení jsou 
Vám k dispozici ve druhé části tohoto sborníku.
Program kongresu významně podpořily odborné firmy. Jejich prezentace jsou tradičním obohacením programu 
o nové zkušenosti a poznatky. Vyzýváme Vás, abyste v přestávkách programu navštívili jejich prezentace na 
doprovodné výstavě. 
Děkujeme Vám, že jste přijali  naše pozvání a účastníte se kongresu. 
Přejeme Vám příjemný pobyt v podzimní Praze. 
 prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., 

předseda ČSTH ČLS JEP, prezident kongresu  

Základní informace k organizaci kongresu 
POŘADATEL KONGRESU
Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP ve spolupráci s Českou hematologickou společností ČLS JEP, 
Českou společností klinické biochemie ČLS JEP a  Českou asociací sester

Vědecký výbor kongresu
Předseda ČSTH ČLS JEP: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., Trombotické centrum VFN Praha

Místopředseda ČSTH ČLS JEP: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ÚPMD Praha

Vědecký sekretář ČSTH ČLS JEP: MUDr. Pavel Jansa, II. interní klinika VFN Praha

Členové výboru ČSTH ČLS JEP:
prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc., I. chirurgická klinika VFN Praha
doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc., Neurochirurgická klinika VFN Praha
doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., FN Hradec Králové
RNDr. Ingrid Hrachovinová, ÚHKT Praha
prof. ing. Jan E. Dyr, DrSc., ÚHKT Praha
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., Traumatologické centrum, FNsP Ostrava
MUDr. Peter Salaj, ÚHKT Praha
MUDr. Jiří Valenta, KAR VFN Praha
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., FN Hradec Králové
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., FN Brno
prim. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Koordinátoři vědeckého programu 
prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., tel./fax +420 224 966 412, sekr. 6414, e-mail: kvasnicka.jan@vfn.cz
MUDr. Zuzana Kudrnová a doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc., tel./fax: +420 224 966 414, e-mail: zuzana.kudrnova@vfn.cz 
Mgr. Dagmar Škochová, MBA, koordinátor odborného programu konference pro zdravotnické pracovníky nelékařských 
profesí, tel.:+420 224 962 210, fax:+420 224 963 376, e-mail: skochova.dagmar@vfn.cz   

Oficiální webová adresa kongresu www.congressprague.cz/csth2012 
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Partneři a sponzoři kongresu
Pořadatelé kongresu vyjadřují uznání a poděkování za významnou podporu:

alianci firem Bristol-Myers Squibb a Pfizer, generálnímu partnerovi kongresu

firmě Bayer HealthCare, generálnímu partnerovi kongresu

firmě GlaxoSmithKline, generálnímu partnerovi kongresu

firmám Baxter Czech, Novo Nordisk, sanofi-aventis, hlavním partnerům kongresu

firmě Grifols, partnerovi kongresu

firmě CSL Behring,  mediálnímu partnerovi kongresu

časopisu Diagnóza v ošetřovatelství, mediálnímu partnerovi kongresu

Pořadatelé kongresu děkují všem firmám, které se kongresu účastní jako vystavovatelé:

Alfa Wassermann
Baxter Czech
Bayer HealthCare
Boehringer Ingelheim
Aliance BMS/Pfizer
CSL Behring 

Časopis Diagnóza v 
ošetřovatelství
GlaxoSmithKline
Grifols
OCTAPHARMA CZ 
Medivet International

Novo Nordisk
Roche 
sanofi-aventis
Siemens

Organizační a technické informace a pokyny
Audiovizuální technika: Organizátor kongresu zajišťuje  audiovizuální techniku a její obsluhu v plném 
rozsahu pro všechny prezentace přihlášených účastníků odborného programu, včetně firemních satelitních 
symposií a sponzorovaných přednášek. Prezentace se předávají obsluze – pracoviště obsluhy jsou umístěna přímo 
v kongresových sálech Nadir a Virgo. Prezentace se předávají obsluze buď na CD/DVD nebo USB klíčích průběžně, 
nejpozději však 60 min. před termínem prezentace dle programu. Z důvodu bezpečnosti nejsou jiné nosiče přípustné. 

Abstrakta kongresu: Sborník abstrakt je nedílnou součástí tohoto sborníku.

Certifikáty: Certifikáty o účasti obdrží každý registrovaný účastník v registračním centru kongresu 22. listopadu 
od 17.00 hod. (sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, jednodenní účast) a 23. listopadu od  13.00 
hod. (ostatní účastníci).

Občerstvení: Všem registrovaným účastníkům kongresu je v určených přestávkách programu k dispozici 
občerstvení s kávou. Kongresový buffetový oběd  v ceně 450 Kč je možné si zakoupit na dny 22. a 23. listopadu za 
sníženou kongresovou cenu 225 Kč v registračním centru kongresu denně do 12.00 hod.   

Doprava: Metro B, výstupní stanice Vysočanská – Clarion Congress Hotel Prague je bezprostředně u východu ze 
stanice metra.

www.grifols.com
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Parkování: V podzemním parkingu Clarion Congress Hotel Prague a Galerie Fénix je k dispozici 650 parkovacích 
míst pro osobní vozidla. Parkovné si hradí každý uživatel parkoviště sám při odjezdu v elektronické pokladně 
podzemního parkingu.

Společenský program 
Kongresový společenský večer s občerstvením a programem 
Termín:  22. listopadu od 19.00 hod.
Místo: Restaurant Benada – Clarion Congress Hotel Prague, 2. poschodí 
Program:  Rautová večeře v podání gastronomického servisu Hotelu Clarion 
  Koncertní vystoupení Polydor Quartet se zpěvačkou Alici Bauer 
  Vinařství František Polehňa, Blatnice pod Sv. Antonínkem, prezentace předního moravského
     vinařství spojená s degustací
Vstup na společenský večer:
Registrovaní lékaři a zdravotnické pracovníky nelékařských profesí:vstupenka v ceně 300 Kč. 
Ostatní zájemci o účast: vstupenka v ceně 500 Kč. 
Cena vstupenky zahrnuje DPH dle platné sazby. Zájemci o účast si mohou vstupenku zakoupit v limitovaném 
počtu na místě v registračním centru kongresu 21. listopadu do 21.00 hod. a 22. listopadu do 15.00 hod.

Organizační zajištění kongresu 
Organizátor kongresu: Congress Prague, s.r.o., se sídlem Nad Obcí I/24, 140 00  Praha 4
Tel.: +420 241 445 759, 241 445 813, 241 445 815, fax: +420 241 445 806 e-mail: office@congressprague.cz,  
Odpovědný zástupce: Pavel Revický, e-mail: pavel.revicky@congressprague.cz,  GSM: 724 264 870 
Audiovizuální technika, prezentace: Martin Váňa/Roman Bolek

Registrace na kongresu 
Registrační centrum kongresu: Foyer Zenit/Nadir, 3. poschodí Clarion Congress Hotel Prague
Provoz:  21. listopadu:  17.00 – 21.00 hod.
  22. listopadu:  07.30 – 19.00 hod.
  23. listopadu:  07.30 – 13.30 hod.

Ostatní pravidla pro účast na kongresu 
 Při registraci na místě  se k platnému registračnímu poplatku účtuje doplatek 100 Kč
 Vstupovat do kongresových sálů, na doprovodnou výstavu firem a čerpat ostatní služby určené účastníkům kongresu, je možné výlučně  

 s platným registračním průkazem.  
 Registrační průkaz obdrží každý registrovaný účastník  při akreditaci v registračním centru. Prosíme, abyste registrační průkaz nosili  

 viditelně, popř.  jej  na požádání předložili organizátorům.
 Pořadatel a organizátor kongresu žádají účastníky, aby v kongresových  prostorách Clarion Congress Hotel Prague nenechávali bez dozoru  

 osobní věci, doklady, cennosti, notebooky, mobilní telefony apod. Pořadatel a organizátor kongresu nenesou odpovědnost v případě jejich  
 ztráty, odcizení nebo poškození.

 Všem účastníkům bude v 3. podlaží Clarion Congress Hotel Prague po celou dobu sjezdu k dispozici šatna s obsluhou.
 Žádáme účastníky, aby v kongresových sálech nepoužívali mobilní telefony  ani jiné přístroje a pomůcky rušící svým provozem program  

 a ostatní účastníky kongresu.
 Bez výslovného souhlasu pořadatele nebo organizátora kongresu není dovoleno pořizovat záznamy (zvukem, obrazem) prezentací  

 přednášených v kongresových sálech. 
 V mimopracovní době kongresu jsou kongresové sály uzamčeny,  prostory doprovodné výstavy jsou pod dohledem bezpečnostní hotelové  

 služby. 

 Ve všech prostorách Clarion Congress Hotel Prague určených pro kongres je zákaz kouření.    

mailto:lucie.prochazkova@congressprague.cz
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PROGRAM KONGRESU
Středa 21. listopadu  
17.00 – 20.00 Registrace (Foyer Zenit/Nadir, 3. poschodí)
17.00 – 21.00  Instalace doprovodné výstavy (Zenit, foyer Zenit/Nadir, Lobby, 3. poschodí) 
18.00 – 20.00 Instalace posterové sekce (Foyer Loby, 3. poschodí)
18.00 – 20.00 Zasedání výboru ČSTH ČLS JEP (Quadrant, 3. poschodí)

Čtvrtek 22. listopadu
07.00 – 19.00  Registrace (Foyer Zenit/Nadir, 3. poschodí)
07.00 – 08.30  Instalace doprovodné výstavy (Zenit, foyer Zenit/Nadir, Lobby, 3. poschodí)  
07.00 – 09.00 Instalace posterové sekce (Foyer Lobby, 3. poschodí)
09.30 – 18.00  Doprovodná výstava (Zenit, foyer Zenit/Nadir, Lobby, 3. poschodí) 
  Posterová sekce (Foyer Lobby, 3. poschodí)

09.00 – 09.15 Zahájení (KS Nadir) 
  Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., předseda ČSTH
  Předání čestných členství zakládajícím členům ČSTH: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.,
  prof. Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc., MUDr. Peter Salaj, As. 
  MUDr. Karel Kudrna, CSc., As. MUDr. Jiří Valenta, RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D., 
  doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

ODBORNÝ PROGRAM – SEKCE LÉKAŘŮ (Nadir, 3. poschodí)

09.15 – 10.45 1. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
  Otevřené otázky antitrombotické léčby u perkutánních koronárních intervencí
  Předsedající: doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (III. Interní kardiologická klinika FNKV  
  a 3. LF UK Praha), MUDr. Petr Kala, Ph.D. (Interní kardiologická klinika, FN Brno – Bohunice)

1. MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D. (Kardiologické centrum AGEL, Pardubice): Protidestičková léčba  
u nemocného s indikací k trvalé antikoagulační terapii.  15 min. 

2. MUDr. Petr Kala, Ph.D. FESC. (Interní kardiologická klinika, FN Brno – Bohunice): Vedení 
protidestičkové léčby v perioperačním období pro nekardiální operaci z pohledu kardiologa  
– prevence ischemie.  15 min.

3. MUDr. Petr Budera (Kardiologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha): Vedení protidestičkové léčby 
v perioperačním období z pohledu kardiochirurga – prevence krvácení.   15 min. 

4. Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. FESC. (III. Interní kardiologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha): 
Monitorovat léčbu inhibitory P2Y12 receptorů po implantaci intrakoronárního stentu?    15 min. 

5. Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. (Trombotické centrum ÚLBLD VFN a 1. LF UK Praha): Genotypisace  
a laboratorní vyšetření účinnosti při volbě protidestičkové léčby – zatím stále nerozhodně.   15 min. 

6. Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. FESC. (III. Interní kardiologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha): 
Doporučení 9. ACCP (2012) – Primární a sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění: 
antitrombotická léčba a prevence trombózy.    15 min. 
Diskuse   15 min. 

10.45 – 11.00 Přestávka – občerstvení s kávou (Zenit a foyer Lobby, 3. poschodí) 

21.

22.
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11.00 – 12.00     2. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Antikoagulační léčba při fibrilaci síní
Předsedající: doc. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D. (I. interní kardiologická klinika FN Olomouc), 
doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D. (IV. interní klinika – hematologie FN Hradec Králové)

7. Doc. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC., MBA (I. interní kardiologická klinika FN Olomouc):  
Prevence tromboembolických komplikací u pacientů s fibrilací síní – 1 rok zkušeností  
s dabigatranem v klinické praxi.    15 min.

8. Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. (Trombotické centrum ÚLBLD VFN a 1. LF UK Praha): Praktické 
poznámky k léčbě novými perorálními antitrombotiky při fibrilaci síní.  15 min. 

9. Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc. (Trombotické centrum ÚLBLD VFN a 1. LF UK Praha):   
Doporučení 9. ACCP (2012) – Antitrombotická léčba u fibrilace síní.   15 min. 
Diskuse     15 min. 

12.00 – 12.50 Sympozium firmy Bristol-Myers Squibb – Pfizer
  ELIQUIS® (apixaban) – nové perorální antitrombotikum
  Předsedající: doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

•	 Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. (Trombotické centrum ÚLBLD VFN a 1. LF UK Praha):  
Profil molekuly apixabanu a jeho léčebné užití.   15 min.

•	 MUDr. Egon Procházka (Ortopedická klinika FN Hradec Králové): Použití apixabanu v ortopedii  
– naše zkušenosti.   15 min.

•	 Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. (II. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha):   
Postavení apixabanu mezi antikoagulancii.  10 min.
Diskuse      10 min. 

12.50 – 13.30 Přestávka na oběd (Restaurant Veduta, 3. poschodí)
  Prohlídka firemních expozic na doprovodné výstavě

13.30 – 14.45     3. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Diskuse k Doporučení 9. ACCP (2012) pro antitrombotickou léčbu a profylaxi trombózy
Předsedající: doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D. (II. interní klinika FN Hradec Králové), doc. MUDr. 
Radovan Malý, Ph.D. (I. interní kardioangiologická klinika FN  Hradec Králové), MUDr. Jiří 
Valenta (Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. VFN Praha)

10. Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. (I. chirurgická klinika VFN Praha): Profylaxe TEN u neortopedických 
chirurgických pacientů a perioperační management antitrombotické terapie.    20 min. 

11. MUDr. Radovan Kubeš (Ortopedická klinika FN Bulovka): Profylaxe žilního tromboembolismu  
u ortopedických pacientů.   10 min.

12. Doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D. (I. interní kardioangiologická klinika FN Hradec Králové):  
Diagnostika a antitrombotická terapie žilní tromboembolické nemoci.  15 min.

13. Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. (IV. interní klinika – hematologie FN Hradec Králové):  
Antikoagulační léčba plicní embolie a prevence TEN u nechirurgických pacientů.  15 min.

14. MUDr. Zdeněk Stach (Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. VFN a 1. LF UK Praha):  
Léčba a prevence heparinem indukované trombocytopenie.    10 min. 
Diskuse     15 min. 

14.45 – 15.00   Přestávka – občerstvení s kávou (Zenit a foyer Lobby, 3. poschodí)

http://www.google.com/url?url=http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/ii-interni-klinika-klinika-kardiologie-a-angiologie/&rct=j&sa=X&ei=ituPUODgJc7K0AG5_oCQAw&ved=0CDUQ6QUoADAD&q=debora+karetov%C3%A1&usg=AFQjCNEe7L92sCpxQ03tMFhg-rffZO1OcQ
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15.00 – 15.35 Sympozium firmy GlaxoSmithKline
  Arixtra® – nově hrazené antikoagulancium v ambulantní péči
  Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. (Trombotické centrum ÚLBLD VFN a 1. LF UK Praha)

•	 MUDr. Peter Salaj (ÚHKT Praha): Arixtra® – farmakologický profil.   10 min.
•	 Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc. (Trombotické centrum ÚLBLD VFN a 1. LF UK Praha):   

Arixtra® u interních pacientů.  15 min.
Diskuse      10 min. 

15.35 – 16.40 4. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
  Laboratorní metody při výzkumu primární a druhotné trombofilie
  Předsedající: RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D. (ÚHKT Praha), MUDr. Peter Salaj (ÚHKT Praha),   
  Mgr. Ivana Malíková (Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK Praha)

15. MUDr. Peter Salaj (ÚHKT Praha): H.I.T. a těhotenství.    15 min. 
Diskuse     5 min.

16. Mgr. Ivana Malíková, Ing. Jana Bílková, Mgr. Martina Kořínková, prof. MUDr. Jan Kvasnička,  
DrSc., doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc. (ÚLBLD, Centrální hematologické laboratoře  
a Trombotické centrum VFN Praha): Porovnání  testů pro monitorování přímých inhibitorů  
trombinu se zaměřením na změny generace trombinu.   10 min.
Diskuse     5 min.

17. Ing. Jana Bílková, Ing. Alena Mrákotová, Bc. Martina Husáková, Mgr. Martina Kořínková,  
Mgr. Ivana Malíková, doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc., prof. MUDr., Jan Kvasnička, DrSc.  
(ÚLBLD, Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum VFN Praha):  
Výběr vhodné metody pro monitorování duální protidestičkové léčby.    10 min. 
Diskuse     5 min.

18. Ing. František Kaliský, V. Prokopová, V. Procházková (Synlab Czech, s.r.o., Praha):  
Přímé inhibitory trombinu a jejich stanovení.   10 min.
Diskuse     5 min.

19.00 – 22.30 Kongresový společenský večer (Benada, 2. poschodí) 

Pátek 23. listopadu
07.30 – 13.30  Registrace (Foyer Zenit/Nadir, 3. poschodí)
08.30 – 13.00  Doprovodná výstava (Foyer Zenit/Nadir, Zenit, Lobby, 3. poschodí) 
13.00 – 13.30 Výdej certifikátů v sekci lékařů (Foyer Zenit/Nadir, 3. poschodí)

ODBORNÝ PROGRAM – SEKCE LÉKAŘŮ
09.00 – 09.15 Zahájení  

09.15 – 10.30 5. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK  
  Diskuse k Doporučení 9. ACCP (2012) pro antitrombotickou léčbu a profylaxi trombózy
  Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. (IV. interní klinika – hematologie FN Hradec
  Králové), doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc. (Neurologická klinika VFN Praha), 
  prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno – Bohunice)

19. Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D. (IV. interní klinika – hematologie FN Hradec Králové):  
Antitrombotická a trombolytická léčba při chlopenní vadě.   10 min.

23.
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20. Doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc. (Neurologická klinika VFN Praha): Antitrombotická a trombolytická  
léčba ischemických cévních mozkových příhod.  15 min. 

21. MUDr. Barbora Grauová, Ph.D. (III. interní klinika VFN Praha a Trombotické centrum ÚLBLD VFN  
a 1. LF UK Praha): Antitrombotická terapie u ischemické choroby dolních končetin (ICHDK).  10 min. 

22. Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno  
– Bohunice): Žilní tromboembolismus, trombofilie, antitrombotická léčba a těhotenství.    15 min. 

23. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (Oddělení dětské hematologie FN Brno – Bohunice): Antitrombotická  
léčba novorozenců a dětí.   15 min. 
Diskuse       10 min. 

10.30 – 11.00 Přestávka – občerstvení s kávou (Zenit a foyer Lobby, 3. poschodí) 

11.00 – 12.00  Sympozium firmy Bayer 
  Xarelto® – široké spektrum indikace: od prevence k terapii trombotických stavů
  Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. (IV. interní klinika – hematologie FN  Hradec Králové)

•	 Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. (Trombotické centrum ÚLBLD VFN a 1. LF UK Praha):  
Farmakologický profil přípravku Xarelto® a poznámky pro praxi.   15 min.

•	 Doc. MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D. (Interní klinika FN Motol Praha): Léčba hluboké žilní  
trombózy  
s přípravkem Xarelto®.    15 min.

•	 Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc. (Trombotické centrum ÚLBLD VFN a 1. LF UK Praha):  
Prevence ischemické CMP a systémové embolizace při fibrilaci síní s přípravkem Xarelto®.    15 min.    
Diskuse      15 min. 

12.00 – 13.00 6. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 
  Předsedající: prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. (I. chirurgická klinika VFN Praha), 
  prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. (Trombotické centrum ÚLBLD VFN a 1. LF UK Praha)

24. Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D. (II. interní klinika FN Hradec Králové): Výskyt trombofilie u žen  
s cévní mozkovou příhodou v souvislosti s užíváním perorální antikoncepce.  15 min. 
Diskuse      5 min.

25. RNDr. Ingrid Hrachovinová (ÚHKT Praha): ADAMTS 13 a význam pro kliniku.  15 min.
Diskuse     5 min.

26. As. MUDr. Jan Ulrych, doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc., MUDr. 
Vladimír Frýba (Chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha): Rizikové faktory TEN u chirurgických 
pacientů s nekomplikovanou operací.   15 min.
Diskuse     5 min.

13.00 – 13.10 Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., předseda ČSTH: Odměnění nejlepších 3 posterů  
  a 3 přednášek sekce zdravotních sester a laborantů
  Komise: RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D., prof. RNDr. J. E. Dyr, DrSc., Mgr. Dagmar Škochová,
  MBA, Eva Teplá. 
13.10 – 13.30   Závěrečná diskuse k Doporučení 9. ACCP (2012) pro antitrombotickou léčbu  
  a profylaxi trombózy.
  Předsedající: prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., 
  prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.  

  Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.: Shrnutí závěrů expertů pro doporučení  ČSTH.  
13.30   Zakončení kongresu
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PARALELNÍ PROGRAM KONFERENCE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
V  NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍCH
Čtvrtek 22. listopadu
09.00 – 09.15 Zahájení  
  Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., předseda ČSTH
  Předání čestných členství zakládajícím členům ČSTH: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., 
  prof. Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc., MUDr. Peter Salaj, As.
  MUDr. Karel Kudrna, CSc., As. MUDr. Jiří Valenta, RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D., 
  doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
  (Nadir, 3. poschodí, společné zasedání sekce lékařů a sekce zdravotnických pracovníků  
  v nelékařských profesích)

09.15 – 09.30  Zahájení programu samostatné konference zdravotnických pracovníků  
  v nelékařských profesích  (Virgo, 3. poschodí)
  Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., předseda ČSTH, Mgr. Dagmar Škochová, MBA, předsedkyně
  traumatologicko-ortopedické sekce ČAS, Eva Teplá

09.30 – 10.45 1. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 
   Předsedající: Škochová D, Teplá E
 1.  Bodná poranění (bezpečnost zdravotnického personálu
  Škochová D, Zachová V, I. chirurgická klinika VFN v Praze 20 min.
 2.  Vliv rozikových faktorů na vznik CMP z pohledu sestry
  Tolarová L, Forštová L, Neurocentrum – Neurologie, Krajská nemocnice Liberec, a.s.  15 min.
 3.  Zdravotní sestra a antikoagulační léčba – zkušenosti trombotického centra
  Krupová K, Dulíček P, IV. interní klinika – hematologie, FN a LF v Hradci Králové 15 min.
 4.  Komplikované primární trombocytemie z pohledu perioperační sestry
  Spoustová J, Coufalová M, I. chirurgická klinika VFN, Praha 15 min.
  Diskuse

10.45 – 11.00 Přestávka – občerstvení s kávou (Foyer Lobby, Zenit, 3. poschodí)

11.00 – 12.00 2. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK  
  Předsedající:  Součková M, Kružíková J
 5.  Trombofilní riziko u vysokých hladin faktoru VIII
  Kružíková J, Malíková I, Teplá E, Kvasnička J, ÚLBLD Centrální hematologická laboratoř 
  a TC VFN, Praha   15 min.
 6.  Porovnání dvou metodik hodnocení účinnosti léčby u přímých inhibitorů
  trombinu
  Novotná H, Teplá E, Malíková I, Kvasnička J, ULBLD Centrální hematologické laboratoře  
  a Trombotické centrum VFN, Praha    15 min.
 7.  Ovlivnění hematologických vyšetření při nesprávně provedeném odběru
  Novotná J, Lojínová E, Malíková I, ULBLD Centrální hematologická laboratoř 
  a Trombotické centrum, VFN, Praha   15 min.
 8.  Eliminace krvácení během procesu hojení ran
  Čurdová K, Škochová D, I. chirurgická klinika VFN v Praze 15 min.

22.
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12.00 – 12.45 Volby do traumatologicko-ortopedické sekce ČAS

12.45 – 13.30  Přestávka na oběd (Restaurant Veduta, 3. poschodí)

13.30 – 14.30 3. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 
  Předsedající:  Dolejší L, Solnařová L
 9.  Aktivní sex prevence trombozy?
  Janáčková L, Institut partnerských vztahů, Praha 25 min.
 10. Krize a její řešení
  Honzák R, Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha,  IKEM – Praha 25 min.

14.30 – 15.45 4. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 
  Předsedající:  Trnková H, Výborná J
 11.  Máme rádi uzavřenou infúzní linku?
  Zachová V, Škochová D, I. chirurgická klinika VFN Praha 15 min.
 12.  Koagulační vyšetření ve vztahu k mladým formám trombocytů
  Anděl J, Šteflová S, Malíková I, Landová L, Kvasnička T, Kvasnička J, 
  ÚLBLD Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum VFN, Praha 15 min.
 13.  Hodnocení účinnosti protidestičkové léčby
  Husáková M, Bílková J, Landová L, Kvasnička J, Kvasnička T, 
  ÚLBLD Centrální hematologická laboratoř a Trombotické centrum, VFN, Praha 15 min.
 14.  Přehled vývoje antikoagulační léčby a možnosti jejího monitorování
  Kohoutová S, Anděl J, Malíková I, Kvasnička J, ULBLD Centrální hematologické laboratoře  
  a Trombotické centrum VFN, Praha    15 min.
  Diskuse

15.45 – 16.00 Zhodnocení a závěr samostatné konference zdravotnických pracovníků  
  v nelékařských profesích

19.00  Kongresový společenský večer (Benada, 2. poschodí) 

POSTEROVÁ SEKCE – PŘEHLED POSTEROVÝCH SDĚLENÍ
1. Stanovení účinnosti clopidogrelu na verifynow se zaměřením na nadměrnou inhibici agregace 
Bílková J, Mrákotová A, Husáková M, Kohoutová S, Malíková I, Kvasnička T
ÚLBLD Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum VFN, Praha 2, ČR

2. Nekrvacivé metody ošetření ran
Čurdová K, Škochová D, VFN, I. chirurgická klinika, Praha

3. Časná detekce hyperkoagulace po mimotělním oběhu detekovaná tromboelastografií 
Hájek R, Fluger I, Maderová K, Přikrylová K, Šána J, Zezula R, Růžičková J* 
Kardiochirurgická klinika FN Olomouc, *Středomoravská nemocniční, a.s., Prostějov

4. Bezpečnost zdravotnického personálu 
Škochová D, Zachová V, I. chirurgická klinika VFN v Praze

5. Druhy ran a faktory determinujíci proces hojení – úskalí v ošetřovatelské péči
Škochová D, Čurdová K, I. chirurgická klinika VFN v Praze
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SBORNÍK ABSTRAKT
Volná sdělení – sekce lékařů

Porovnání testů pro monitorování přímých inhibitorů trombinu se zaměřením na změny generace 
trombinu 
Malíková I, Bílková J, Kořínková M, Kvasnička J, Kvasnička T
ULBLD Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum VFN, Praha

Antikoagulační léčba zasahuje hemostatický systém různým způsobem závislým na druhu použitého 
antikoagulancia. 
Cíl práce: Cílem naší studie bylo ověřit, jaký vliv na hodnoty generace trombinu vykazuje působení přímých 
inhibitorů trombinu a porovnat testy určené pro sledování léčby. U souborů mužů a žen užívajících antikoagulační 
léčbu byl proveden odběr žilní krve a vyšetřena kompletní koagulace vč. testů monitorujícího antikoagulační léčbu 
a zároveň byl vyšetřen trombin generační čas. 
Metodika: Protrombinový čas vyjádřený v INR, Thromborel S, Siemens, SRN, APTT, Pathromtin SL, Siemens, SRN, 
trombinový čas, Thromboclotin (5 a 10 NIH), Siemens, SRN, stanovení přímých inhibitorů trombinu, HEMOCLOT 
Trombin-inhibitors a Biophen DTI, HYPHEN BioMed, Francie, analyzátor BCS XP, Siemens, SRN. Sledování generace 
trombinu bylo provedeno pomocí kitu TECHNOTROMBIN TGA reagents for Ceveron, analyzátor CEVERON, Rakousko. 
Výsledky studie: Byly stanoveny parametry generace trombinu pro reagencie TGA RC Low (nízký obsah PL a vyšší 
obsah TF) a TGA RC High (vysoký obsah PL a vyšší obsah TF) u všech pacientů užívajících antikoagulační léčbu. 
Výsledky byly porovnány s hodnotami testu DTI u dvou typů dávky léku. Při podávání přímých inhibitorů trombinu 
(DTI Dabi 100 ng/ml) dochází k průměrnému snížení generace trombinu o 25% a (DTI Dabi 380 ng/ml) dochází 
k průměrnému snížení generace trombinu o 55%. Při porovnání hodnot účinnosti léčby stanovné dvěma testy 
založenými na odlišném principu nebyly zjištěny významné rozdíly. 
Závěr: U hodnoty AUC (TGA RC High), která vyjadřuje endogenní trombinový potenciál, dochází k výraznému 
poklesu v závislosti na podané dávce použité antikoagulační léčby, takže je zřejmý velký vliv na generaci trombinu. 
Studie byla podpořena RVO-VFN64165/2012 a IGA MZ ČR NT 11176-5

Výběr vhodné metody pro monitorování duální protidestičkové léčby 
Bílková J, Mrákotová A, Husáková M, Kořínková M, Malíková I, Kvasnička T, Kvasnička J
ÚLBLD Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum VFN, Praha

Aktivace a agregace destiček hraje významnou roli v rozvoji ischemických příhod během a následně po akutních 
koronárních syndromech a perkutánních koronárních intervencí. Pro eliminaci ischemických příhod se zavádí 
protidestičková léčba. Je známo, že přídavek clopidogrelu ke klasické protidestičkové léčbě obsahující kyselinu 
acetylsalicylovou zajišťuje výrazné snížení ischemických komplikací u velkého počtu pacientů s kardiovaskulárními 
chorobami. Duální protidestičková léčba je tedy dnes již běžnou praxí. 
V laboratorní praxi se často setkáváme se sníženou odpovídavostí destiček na antitrombotická léčiva, a tak je 
vhodné účinek protidestičkové léčby monitorovat. 
V této práci jsme se zaměřili na sledování zbytkové aktivity destiček standardní optickou agregometrií (LTA, 
analyzátor PAP 4, Bio Data Corporation, USA) a v systému VerifyNow (Acumetrics, USA), dále impedanční 
agregometrií (Multiplate®, Dynabyte GmbH, Munich, Germany), v systému PFA 200 a účinek clopidogrelu jsme 
hodnotili také pomocí průtokové cytometrie (PLT VASP/P2Y12 KIT, BIOCYTEX, Marseille, France). 
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Do studie jsme zařadili skupinu pacientů s kardiovaskulárními chorobami, kteří užívali dlouhodobě duální 
protidestičkovou léčbou, či pouze clopidogrel nebo ASA, v dávce clopidogrel 75 mg a ASA 100 mg denně. 
Zvolené metody jsme posuzovali z hlediska procentuálního vyjádření snížené odpovídavosti destiček na léčbu a 
vzájemných korelací. 
Z vybraných metod je stále zlatým standardem optická agregometrie dle Borna, kde je možné hodnotit nejen 
finální agregaci, ale také desagregaci destiček. Velkým přínosem je zavedení systému VerifyNow, s jehož pomocí 
získáme výsledek ve velmi krátkém čase a v případě clopidogrelu vypočítává přímo inhibici agregace destiček, tj. 
účinnost léčby. 
In vitro stanovení snížené odpovídavosti destiček na antitrombotická léčiva by mělo přispět k prevenci 
trombotických příhod včasným přizpůsobením léčebné dávky nebo zavedením alternativního léčebného postupu. 
Velký důraz je třeba přikládat na správnou interpretaci výsledků. 
Studie byla podpořena RVO-VFN64165/2012 a IGA MZ ČR NT 11176-5.

Přímé inhibitory trombínu a jejich stanovení
Kaliský F, Prokopová V, Procházková V
Synlab czech s.r.o., Hematologická sekce, Praha
 
Cíl: Naším cílem bylo zavedení metody měření koncentrace přímých inhibitorů trombinu pro monitorování 
antitrombotické léčby u ambulantních lékařů. Zabezpečení validních výsledků, IKK a EHK.  
Metody: aPTT (Aktivovaný parciální tromboplastinový test), ACT (Aktivovaný koagulační test), PiCT 
(Protrombinázou vyvolaný koagulační test), dTT (Plasmou dilutovaný trombinový test), ECT (Ecarinový test), 
ECA (Ecarinový chromogenní test), anti-IIa (Test pro stanovení inhibitoru koagulačního faktoru IIa), Hemoclot 
(Koagulační test pro stanovení přímých inhibitorů trombinu v plasmě.  
Výsledky: Po porovnání všech výhod a nevýhod hemokoagulačních jsme se rozhodli pro zavedení testu Hemoclot.  
Závěr: Kvantitativní stanovení přímých inhibitorů trombinu testem HEMOCLOT ukázal uspokojivou správnost, 
reprodukovatelnost, preciznost, při IKK a EHK pro uvolňování objektivních výsledků pro monitorování 
antitrombotické léčby přímími inhibitory trombinu.  
Reference: 
Andreas Greinacher1, Theodore E. Warkentin. The direct thrombin inhibitor hirudin. Schattauer GmbH, Stuttgart 
2008 
Birgitta Salmela. Thrombopfilia and direkt trombin inhibitor Lepirudin – Clinical and monitoring aspects. 
UNIVERSITY OF HELSINKI Helsinki 2010 
Crawley JT, Zanardelli S, Chion CK, Lane DA. Thrombin: multifunctional roles and therapeutic target. J Thromb 
Haemost june, 2006. 
Crawley JT, Zanardelli S, Chion CK, Lane DA. The central role of thrombin in hemostasis. J Thromb Haemost 5(S1): 
95-101, 2007. 
Debora K.. Nové perspektivy antikoagulační léčby u pacientů s fibrilací síní. II. interní klinika kardiologie a 
angiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha 
Di Nisio M, Middeldorp S, Buller HR. Direct thrombin inhibitors. N Engl J Med 353(10): 1028-1040, 2005 
Greinacher A., Warkentin T., “The direct thrombin inhibitor hirudin”, Thromb Haemost 2008; 99:819-829.  
Jason E. Love, Chris Ferrell, Wayne L. Chandler Monitoring direct thrombin inhibitors with a plasma diluted 
thrombin time 2007 Schattauer GmbH, Stuttgart 
Lacman J, Janoušková L. Současné možnosti diagnostiky a léčby akutní ischemické cévní mozkové příhody. Čes 
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Radiol 2010; 64(2): 137–144 
“Landmarks in Anti-Thrombin Drug Development: The Argatroban Story”, Seminars in Thrombosis and Hemostasis, 
Vol 34, Suppl 1, Oct 2008.  
Penka M, Buliková A, Matýšková M, Nová antitrombotika.Masarykova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní 
nemocnice Brno, Oddělení klinické hematologie 
Pecka M. a kolektiv. Praktická hematologie – laboratorní metody. Český Těšín, Infinity art, s.r.o., 2010. 
Rebecca Hanratty. New Oral Anticoagulants. Denver HealthApril 12, 2011 
Roger S. Riley, Ann R. Tidwell, David Williams, Arthur P. Bode, Marcus E. Carr. .Laboratory Evaluation of Hemostasis 
Stangier J et al, “Measurement of the Pharmacodynamic Effect of Dabigatran Etexilate: Thrombin Clotting Time”, 
Poster PP-TH-134, ISTH 2009.  
Van Ryn et al, “Dabigatran etexilate – a novel, reversible, o

Frequency of thrombophilia in females with stroke in association with oral contraceptive use
Dulíček P1/, Košťál M1/, Sadílek P1/, Beránek 2/ 
IV. interní klinika - Hematologie, LF a FN v HK

Introduction: 
Among women in their reproductive age, pregnancy and oral contraceptive use (OC´s) are common risk situations 
of VTE, but it is also associated with the risk of stroke or myocardial infarction. 33% of Czech women in their 
reproductive age are OCś. 
The aim of the study: 
The aims of our study were: 1. The assessment of the frequency of inherited and acquired thrombophilia in the 
cohort of 52 females with stroke (cerebral venous thrombosis /CVT/, ischemic stroke or transitory ischemic attack 
/TIA/. The comparison these results with conclusions of the similar study of 600 females with VTE (DVT, PE) while 
on OC.  
In both cohorts were analyzed: Duration of use at the time of manifestation of event, the frequency of inherited 
and acquired thrombophilia, the frequency of eliciting risk factor.  
Results: 
The results are summarized in the table. 
 
Type of cohort STROKE VTE 
No. of females 52 600 
The mean age of female 
at the time of examination 32 29 
The mean age of thrombosis 29 26 
The average duration of OCś (months) 48 45 
No. of thrombophilia 14 (27%) 294 (49%) 
No. of inherited thrombophilia 10 264 (44%) 
No. of acquired thrombophilia 4 (2.1%) 30 (5%) 
Discussion 
Among the clinical manifestation of stroke, CVT was diagnosed in 38 females /in 35 without any other eliciting 
risk factor, in 3 cases in another factor was identified – inflammation bowel disease, corticosteroids use, surgery/, 
ischaemic stroke in 14 females (TIA in 9 cases). Among the females with ischaemic stroke, 75% of females were 
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smokers. No other risk factor was found / e.g. arterial hypertension, diabetes, dyslipidemia/. Inherited or acquired 
thrombophilia was found in 14 females (27%): F V Leiden mutation in 8 cases, F II20210A in 4 cases (once of them 
is combination of both mutations), APS in 2 cases and JAK-2kinase in 2 females. In spite of numerical difference 
between both cohorts, age of thrombosis and duration of OCŚ are comparable, but inherited thrombophilia was 
significantly more prevalent in the group with VTE.  
Conclusion: Stroke is well known adverse event of OCś. Etiopathofysiology of thrombosis is different in comparison 
with VTE and that is perhaps the explanation for less frequent of inherited thrombophilia.

Rizikové faktory TEN u chirurgických pacientů s nekomplikovanou operací
Ulrych J1/, Kvasnička T2/, Krška Z1/, Frýba V1/

1/I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, 2/Trombotické centrum VFN v Praze

Úvod: Podle 9. doporučení ACCP lze rozdělit chirurgické pacienty dle výše rizika tromboembolické nemoci (TEN) 
do 4 rizikových skupin (velmi nízké, nízké, střední a vysoké) a následně zvolit vhodnou formu profylaxe. Zařazení 
pacienta do některé z rizikových skupin se provádí dle validovaného Capriniho skórovacího modelu, který hodnotí 
výskyt rizikových faktorů u daného pacienta. Rizikové faktory jsou trombofilní stavy spojené s vyšší pravděpodobností 
vzniku TEN a můžeme je rozdělit na rizikové faktory spojené s pacientem a rizikové faktory spojené s diagnosticko-
terapeutickým výkonem v nemocnici. Trombofilní stavy spojené s pacientem mohou být vrozené nebo získané. 
Jednotlivé trombofilní stavy mají různou četnost v populaci a také se liší různě vysokým rizikem TEN. 
Metoda: Prospektivní analýza rizikových faktorů TEN u chirurgických pacientů podstupujících nekomplikovaný 
chirurgický výkon na I. chirurgické klinice VFN v Praze. K vyhodnocení rizikových faktorů u chirurgických pacientů byl 
použit RAM doporučený Českou společností pro trombózu a hemostázu (ČSTH).  
Výsledky: V období 2/2011 – 4/2012 jsme zhodnotili rizikové faktory TEN dle RAM u 233 pacientů indikovaných k 
operaci kýly nebo k cholecystektomii. Z vrozených trombofilních stavů jsme vyšetřovali přítomnost mutace faktoru 
V Leiden (FVL) a mutace faktoru II – prothrombinu 20210 (PRO). Vrozenou trombofilii jsme diagnostikovali u 21 
pacientů (9 %) – mutaci FVL u 13 pacientů (5,6 %), mutaci PRO u 7 pacientů (3 %) a u jednoho pacienta (0,4 %) jsme 
prokázali obě mutace (FVL a PRO) zároveň. Mezi nejčastěji získané rizikové faktory podle RAM patřili: věk (76,4 %), 
varixy (24 %), anamnéza velké operace (22,4 %), obezita (20,1 %), rodinná anamnéza TEN (18 %). Ostatní získané 
trombofilní stavy se vyskytovaly u méně než 10 % pacientů. Sledovali jsme i výskyt některých rizikových faktorů 
aterogeneze – arteriální hypertenze (36,9 %), nikotinismus (32,2 %), hyperlipoproteinémie (18,9 %), diabetes 
mellitus 2. typu (12,4 %). 
Závěr: Volba vhodného profylaktického režimu závisí na správném zhodnocení rizikových faktorů TEN u konkrétního 
pacienta. K tomuto účelu slouží skórovací modely. Základním předpokladem je přesné vymezení a definice 
jednotlivých rizikových faktorů v konkrétním skórovacím modelu. Výskyt některých rizikových faktorů se pak může lišit 
nejen v odlišných souborech pacientů, ale i v případě použití rozdílných skórovacích modelů. Míra rizika jednotlivých 
trombofilních stavů je různá, což je zohledněno přidělením různě vysokého bodového ohodnocení. Většinou však 
nejsou ve skórovacích systémech zohledněny kombinace některých trombofilních stavů, u kterých jsou rizika násobně 
vyšší. Do budoucna lze jistě zvažovat doplnění skórovacích modelů o další rizikové faktory v souvislosti s rozšiřujícím se 
poznáním o tom, že některé rizikové faktory aterogeneze mohou mít vztah ke vzniku žilního tromboembolismu.
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Konference zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích

Bodná poranění (bezpečnost zdravotnického personálu)
Škochová D, Zachová V
I. chirurgická klinika VFN v Praze

Úvod: Na zdravotnický personál jsou kladeny stále vyšší nároky stran kvality poskytované péče a je pochopitelné, 
že právě zdraví jednotlivých zaměstnanců je důležité pro poskytování kvalitní a bezpečné péče pacientům. 
Dostupnost ochranných pomůcek, jejich správné používání  a řádná likvidace je základem pro snížení rizik, která 
plynou z manipulace s jehlami, či s jinými ostrými předměty. Pod záštitou Aesculap Akademie vznikla pracovní 
skupina složená ze zástupců různých zdravotnických oborů a ve spolupráci s Českou asociací sester se zabývá právě 
bezpečností zdravotnického personálu. 
Metody: Pracovní skupina pomocí dotazníkového průzkumu zmapovala již v roce 2010 riziko bodných poranění 
zdravotnického personálu ve 4 českých nemocnicích a v roce 2012 bylo realizováno navazující, rozsáhlejší 
průzkumné šetření, které mělo ukázat zda se situace ohledně rizik bodných poranění u zdravotnického personálu 
změnila. V letošním roce se do dotazníkového průzkumu zapojilo 5 fakultních  a 7 regionálních nemocnic z celé 
České republiky (1898 respondentů).  Část zjištěných výsledků je předmětem našeho sdělení.
Výsledky: Předpokládáme, že vzhledem k vysoké frekvenci invazivních výkonů spojených s manipulací s ostrými 
předměty se poranilo nejvíce pracovníků na operačních sálech a těch, kteří pracují v akutní medicíně. Více než 64% 
účastníků průzkumu se při výkonu povolání poranilo ostrým předmětem (z toho častěji zaměstnanci z fakultních 
nemocnic), ve srovnání s výsledky z roku 2010 došlo k poklesu poranění ostrým předmětem o 15%. Zajímali jsme 
se rovněž, kdy nejčastěji ke zranění docházelo. Zdrav. pracovníci uváděli, že nejčastěji docházelo k poranění při 
přípravě event. při aplikaci léku a téměř polovina oslovených přiznává stresovou situaci (časovou či jinou). 
Závěr: Lze předpokládat, že bodná poranění vznikají  častěji tam, kde je vysoká frekvence   invazivních  výkonů 
spojená s nutnou manipulací s ostrými předměty  a značný vliv na zvýšené riziko bodného poranění mají i stresové 
faktory. Vnímání zátěže je, ale  velmi individuální a bylo by vhodné věnovat této oblasti při zkoumání větší prostor.

Vliv rizikových faktorů na vznik CMP Z pohledu sestry 
Tolarová L, Forštová L 
Neurocentrum – Neurologie, Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

V úvodu přednášky bude krátce prezentována definice cévní mozkové příhody. Dále se v přednášce věnujeme 
průzkumu rizikových faktorů (věk, pohlaví, hodnoty tk, bmi, dm) na našem oddělení, které uvedeme i v grafickém 
znázornění.

Zdravotní sestra a antikoagulační léčba – zkušenosti trombotického centra
Krupová K, Dulíček P
IV. interní klinika – hematologie, Fakultní nemocnice a LF v Hradci Králové

Úvod: Vedení antikoagulační terapie patří mezi zásadní činnosti trombotického centra. Tato činnost je týmová, 
ve kterém hrají stejně významnou roli lékař, zdravotní sestra, laboratorní pracovníci. Kdo, čím, jak dlouho bude 
léčen, to je úloha lékaře. Pro správnost výsledků je nutné splnit další kroky, protože lékař musí dostat včas přesné 
výsledky. 
Úloha a přínos zdravotní sestry spočívá v následujících činnostech:  
1. Příprava správných průvodek s označením užívaného léku 
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2. Kontrola času odběru ve vztahu k poslední dávce léku (nezbytné u kontroly anti-Xa u LMWH, odběru krve u 
nových antitrombotik – Pradaxa, Xarelto) 
3. Zdali je nemocný nalačno (pokud je třeba) 
4. Vlastní odběr: Vyšetřovaný jedinec – před odběrem v klidu 
(bez emocionálního a fyzického vypětí) 
: Atraumatický odběr ze žíly (ne z kanyly) 
5. Správný poměr krve a antikoagulans (standardizováno – firemní zkumavky) 
pozor na jedince s vysokým nebo nízkým Htk ! 
6. Správné označení krevního vzorku – identifikace vorku  
7. Včasné dodání vzorku do laboratoře – separace plazmy a krevních elementů, vyšetření  
aPTT do 2 hodin  

Zdravotní sestra je také vyškolená v edukaci jedinců, kteří splňují indikaci k POCT (point of care testing). Předává 
přístroj se všemi formálními náležitostmi, zaučuje nemocné ve vyšetřování a také zadává výsledky do databáze.  
Závěr: Zdravotní sestra je důležitým článkem v řetězci správného vedení antikoagulační terapie v trombotickém 
centru. Správné výsledky lze obdržet jen při dodržení všech nezbytných zásad, protože dnes dobře víme, že chyby 
v preanalytické fázi jsou zodpovědné za > než 90% nesprávných výsledků.

Komplikace primární trombocytemie z pohledu perioperační sestry
Spoustová J, Coufalová M
I. chirurgická klinika VFN, Praha

Primární trombocytémie je nemoc, u níž dominuje zvýšení počtu krevních destiček (trombocytů) v krvi. 
Projevuje se sklonem k vyšší krevní srážlivosti u jiných naopak projevy krvácivými. Jedna z komplikací primární 
trombocytémie je splenomegalie. 

V kazuistice popisujeme pacienta dlouhodobě léčeného pro trombocytémii na I. interní klinice VFN. 
V akutní fázi onemocnění mu byla provedena splenektomie na operačním sále I. chirurgické kliniky VFN. 
Po operaci byl hospitalizován na JIP. 
V kazuistice je popsána léčba pooperačního komplikovaného stavu.

Trombofilní riziko u vysokých hladin faktoru VIII
Kružíková J, Malíková I, Teplá E, Kvasnička J
ULBLD Centrální hematologická laboratoř a TC VFN, Praha

Stanovení aPTT a koagulační aktivity faktoru VIII v plasmě patří mezi běžně prováděná vyšetření. Často se objevuje 
snížená hodnota aPTT a zároveň normální hodnoty základních koagulačních testů, ale hladina faktoru VIII je vyšší.  
Cílem naší studie bylo prokázat korelaci mezi nízkými hodnotami aPTT a vysokými hladinami faktoru VIII a po 
doplnění vyšetřením trombin generačního času upozornit na velké trombofilní riziko. 
Do studie bylo zařazeno 50 stanovení aPTT, faktoru VIII aTGT s reagencií RC low. U každé série stanovení byly 
změřeny kontroly na normální i patologické hladině. 
Metodika: aPTT byl stanoven pomocí kitu Pathromtin SL, Siemens (Dade Behring), SRN, optický analyzátor BCS 
XP, Dade Behring, SRN, aktivita faktoru VIII koagulační metodou při použití faktor VIII deficitní plasmy, IL, optický 
koagulometr ACL TOP, IL, Itálie, trombin generační čas pomocí kitu Technotrombin TGA for Ceveron, Reagent 
Technoclone, koagulometr s fluorimetrickým modulem Ceveron Alpha, Rakousko. 
Výsledky studie: při signifikantně snížených hodnotách aPTT s průměrnou hodnotou 21,9 s a mediánem 22,3 s 
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CV(%) 5,89 jsme naměřili hodnoty faktoru VIII s průměrnou hodnotou 238,9% a mediánem 225,6% s CV(%) 1,26. 
Nástup generace trombinu se pohyboval v průměru 2,5 min, hodnota maximálního peak trombinu dosahovala 
v průměru 1072 nM, medián 998 nM a hodnota endogenního trombinového potenciálu dosahovala v průměru 
5279 s mediánem 4989. 
Závěr: Mezi sníženými hodnotami aPTT a vysokými hladinami faktoru VIII byla prokázána vysoká korelace. 
Výsledky měření trombin generačního času ukazují na vysoké trombofilní riziko. Generace trombinu je v těchto 
případech zvýšena více než dvojnásobně. 
Studie byla podpořena RVO-VFN64165/2012 a IGA MZ ČR NT 11176-5

Porovnání dvou metodik hodnocení účinnosti léčby u přímých inhibitorů trombinu 
Novotná H, Teplá E, Malíková I, Kvasnička J
ULBLD Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum VFN, Praha

Antikoagulační léčba zasahuje hemostatický systém různým způsobem závislým na druhu použitého 
antikoagulancia. Cílem naší studie bylo porovnat testy určené pro sledování účinku přímých inhibitorů trombinu. 
U souborů mužů a žen užívajících antikoagulační léčbu byl proveden odběr žilní krve a vyšetřena kompletní 
koagulace vč. testů monitorujícího antikoagulační léčbu. 
Metodika: Protrombinový čas vyjádřený v INR, Thromborel S, Siemens, SRN, APTT, Pathromtin SL, Siemens, SRN, 
trombinový čas, Thromboclotin (5 a 10 NIH), Siemens, SRN, stanovení přímých inhibitorů trombinu, HEMOCLOT 
Trombin-inhibitors a Biophen DTI, HYPHEN BioMed, Francie, analyzátor BCS XP, Siemens, SRN.  
Výsledky studie: Byly stanoveny parametry kompletní koagulace a počet destiček u všech pacientů užívajících 
antikoagulační léčbu. Výsledky byly porovnány s hodnotami testu DTI u dvou typů dávky léku. Byly vyhodnoceny 
hodnoty účinnosti přímých inhibitorů trombinu pro mediány (DTI Dabi 100 ng/ml) a (DTI Dabi 380 ng/ml).  
Závěr: U hodnoty DTI, která vyjadřuje účinnost léčby, dochází k výraznému nárůstu v závislosti na podané dávce. 
Při porovnání hodnot účinnosti léčby stanovené dvěma testy založenými na odlišném principu nebyly zjištěny 
významné rozdíly. Studie byla podpořena RVO-VFN64165/2012 

Ovlivnění hematologických vyšetření při nesprávně provedeném odběru 
Novotná J, Lojínová E, Malíková I
ULBLD Centrální hematologická laboratoř a Trombotické centrum, VFN, Praha

Problémy s vyšetřením morfologických a koagulačních parametrů mohou vzniknout na několika úrovních 
hematologického vyšetření. V hematologické laboratoři se běžně setkáváme s chybně provedenými odběry, 
pozdním dodáním vzorku a nedostatečně zabezpečenými vzorky. 
Zavádění systému jakosti do klinických laboratoří a doba odezvy vedlo k nutnosti vypracovat studii chybných 
odběrů pro hematologická vyšetření a odhalení možných chyb v preanalytické fázi. 
Do studie bylo zařazeno 30 zdravých jedinců. Každý byl odebrán ve správném poměru 1:10 a dále v simulovaně 
chybných poměrech 1:7, 1:5, 1:3. 
Metodika: PT byl stanoven pomocí kitu Thromborel S, Siemens (Dade Behring), SRN, aPTT byl stanoven pomocí 
kitu Pathromtin SL, Siemens (Dade Behring), SRN, TT byl stanoven pomocí kitu Thromboclotin, Siemens (Dade 
Behring), SRN, Fbg byl stanoven pomocí kitu Fibrinogen reagent, Technoclone, Rakousko, optický analyzátor 
BCS a BCS XP, Dade Behring, SRN, analyzátor Amax Destiny - kombinovaný optický a mechanický způsob detekce 
koagula, Amelung, mechanický koagulometr KC4 delta, Amelung, Antitrombin byl stanoven pomocí kitu 
Berichrom Antitrombin, Siemens (Dade Behring), SRN, D-dimer byl stanoven pomocí kitu MediRox D-dimer 
Reagens, MediRox AB, Švédsko. 
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Vyhodnocení: Nedodržení správného poměru protisrážlivého činidla a krve 1:10 pro vyšetření protrombinového 
času, aPTT, trombinového času, fibrinogenu a antitrombinu III vedlo ke zkreslení výsledků a to směrem k 
hodnotám patologickým. Pouze u vyšetření D-dimerů došlo ke zkreslení výsledku v rozmezí uváděné laboratorní 
chyby.  
Závěr: Dobře provedený odběr pro všechna výše uvedená koagulační stanovení, správná příprava a manipulace s 
reagenciemi a dodržení správných postupů nám umožní vydat správné výsledky a tím informovat o skutečném 
stavu nemocného. Příjem chybně nabraného nebo chybně transportovaného vzorku do laboratoře by měl být 
vyloučen. Studie byla podpořena RVO-VFN64165/2012

Eliminace krvácení během procesu hojení ran
Čurdová K, Škochová D 
I. chirurgická klinika VFN v Praze

Úvod: Léčba ran vyžaduje komplexní přístup se zaměřením na všechny důležité atributy ovlivňující proces hojení. 
Jedna z příčin nehojící se rány může být její opakovaná traumatizace při převazech a následné krvácení. Prezentace 
je zaměřena na léčebné a ošetřovatelské postupy, které krvácení rány značně eliminují.

S rozvojem vlhké terapie a dalších moderních metod zaznamenala léčba ran obrovský pokrok. Kromě 
zavádění nových materiálů a technologií do praxe je proto nutné soustavně prohlubovat znalosti zdravotníků. 
Správným terapeutickým postupem, volbou materiálu a metod, či jejich kombinací, tento proces nejen urychlíme, 
ale zároveň předcházíme vzniku mnoha komplikací. Z toho vyplývá, že wound management vyžaduje dodržování 
jistých zásad a postupů. Obecné zásady správného postupu při převazu, kdy nedochází k traumatizaci a poškození 
spodiny rány, by měla znát každá zdravotní sestra i lékař. Na chirurgické klinice se setkáváme se všemi druhy ran a 
výběr nejvhodnějšího léčebného postupu se stává díky široké nabídce terapeutických možností nelehkým úkolem. 
Určujícím kritériem pro volbu terapie je vždy stádium rány. S velkým efektem je využíván ultrazvukový čistič ran, 
jehož předností je méně traumatizující ošetření a bezbolestivost. Díky zavedení této nové formy débridementu 
získává pojem atraumatický převaz další rozměr.

Závěr: Moderní terapie nehojící se rány není založena výhradně na lokální či systémové léčbě. Její nezbytnou součástí 
je kauzální léčba příčiny stagnace hojení, následných komplikací, rehabilitace a v neposlední řadě i prevence.

Aktivní sex prevence trombozy ?
Janáčková L
Institut partnerských vztahů, Praha

Přednáška se zabývá problematikou vhodného životního stylu vzhledem k  prevenci cévního onemocnění 
z pohledu  psychologa zabývajícího se sexuálním chováním.  Podává přehled fyzických aktivit vzhledem k  
tělesné zátěži ve srovnání se zátěží vzniklou aktivním milováním. Na základě  srovnání  výsledků  zobrazovacích  
medicínských metod při různé fyzické aktivitě a souloži je v závěru zdůrazněn význam pravidelného aktivního 
sexuálního života a prožívání orgasmu jako jedné z možných podpůrných cest prevence. 

Krize a její řešení
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha, IKEM - Praha
Honzák R

V současné době se termín krize používá pro označení těžké, rozhodující chvíle, obtížnou situaci, tíseň nebo 
zmatek, ohrožení, nebezpečí. Je to stav, kdy vzniklé požadavky převyšují dostupné možnosti (časové, personální, 
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materiální, hodnotové) jedince, kolektivu či většího společenství. Je stejně jako stres neodmyslitelná od života. 
Krize přináší VŽDY ztráty, nelze zachovat všechny hodnoty, přináší však také některé zisky
Vývoj krize: prodromy, akutní fáze, chronická fáze, restituce. Optimální řešení je ve fázi prodromů, z efektivity 
řešení akutní fáze se odvíjí škody, charakter a délka fáze chronické. Je nezbytné stanovit centrum krize, izolovat 
ji, nacházet flexibilní řešení, účelně a efektivně komunikovat, umět si říci o pomoc a umět ji přijmout. V případě 
pracovních (kolektivních) krizí je třeba přiměřeně pečovat také o personál.
Probíhající metylová krize ukázala na podcenění prodromálních známek, pozdní nástup řešení akutní fáze 
s významnými ztrátami na životech. V chronické fázi se nalézáme nyní a těžko odhadnout její celkové trvání, 
důsledky a zisky. Může ale už teď sloužit jako studijní model.
 Podstatnou výhodou v každé krizi je osobní vlastnost označovaná jako odolnost, nezdolnost (=resilience). Tu je 
možno učit, nacvičovat a zdokonalovat. Přiložený dotazník nabízí orientační informaci o této charakteristice (velice 
dobrá >18, dobrá >10, malá <10).

012Jste schopní řešit nejasné a komplikované situace?

012Umíte rozpoznat a pojmenovat své emoce a pochopit, co je vyvolalo?

012Věříte ve své schopnosti zvládat určené úkoly a dosahovat stanovených cílů?

012Umíte se i v náročných situacích dobře postarat sami   o sebe (pravidelné jídlo, 
dostatek spánku, odlehčující relaxační cvičení)?

b) 0c)   1a)  2Během krize:                                                      
a) Se soustředíte na kroky, které je potřeba podniknout k řešení problému?                                                             
b) Z toho, co se přihodilo, obviňujete okolí?                      
c) Snažíte se řešit problém, ale jste jím zahlcováni?                                                             

b)  0a)   1c)  2Která z následujících vět nejlépe odpovídá vašim pocitům v kritických a náročných 
situacích:          
a) Proč se to vždycky stane právě mně!?                  
b) Všechno dopadne špatně a tohle také!                   
c) Je to blbé, ale doufám, že na to mám!                                                      

012Máte často pocit, že díky životním zkušenostem se stáváte silnější?

012Umíte se zasmát také sami sobě a najít humor i v náročných situacích?  
012Máte obecně důvěru ke svým schopnostem řešit problémy?  
012Jste optimisty, i když věci nejdou dobře? 
012Přizpůsobujete se snadno i nečekaným změnám?
012Máte dost pevných sociálních kontaktů a mezilidských vztahů?
012Ve stresových situacích býváte obvykle klidní?
-+/-+Odpovězte si poctivě (+ ano, +/- někdy, - ne) 

Máme rádi uzavřenou infúzní linku?
Zachová V, Škochová D
I. chirurgická klinika VFN Praha

Ošetřovatelská technika se v posledních letech rozšířila o pomůcky zajišťující systém uzavřené infúzní linky, jejímž 
cílem je zabezpečit žilní systém proti riziku kontaminace a tím ochránit pacienta. Pamatováno je ovšem i na 
bezpečnost personálu, protože doporučení zahrnuje použití bezpečnostních pomůcek, zejm. proti riziku bodného 
poranění pracovníků. Příspěvek obsahuje výsledky ankety ukončené v roce 2012 a porovnání z roku 2010, kdy 
pravidla systému uzavřené bezpečné infúzní linky vstupovala do povědomí pracovníků prostřednictvím prezentací 
a publikace odborníků Pracovní skupiny Bezpečnost personálu, která je aktivní pod garancí Aesculap Akademie. 
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Doporučení a výsledky, které prezentujeme, jsou k dispozici rovněž na webových stránkách
http://www.bezpecnostpersonalu.cz/

Koagulační vyšetření ve vztahu k mladým formám trombocytů
Anděl J, Šteflová S, Malíková I, Landová L, Kvasnička T, Kvasnička J
ULBLD Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum VFN, Praha 

Aplikace moderních technologií v analytických systémech a jejich použití v rutinních hematologických 
laboratorních provozech jsou cestou pro měření nových klinických parametrů. Jedním takovým parametrem je IPF 
(Immature platelet fiction- frakce nezralých trombocytů).  
Nový klinický parametr je zavedený do rutinní praxe díky analyzátoru Sysmex XE - 5000, který měří mladé formy 
destiček jako součást krevního obrazu a vyjadřuje je jako parametr IPF. Klinický význam měření mladých forem 
destiček je poměrně novým poznatkem a při hodnocení krevního obrazu není běžně uváděn. 
Hlavním cílem této práce je využití parametru IPF a propojení s informacemi o pacientovi, které jsme získali v 
koagulační, morfologické a genetické laboratoři. Porovnávali jsme souvislost IPF s dalšími parametry krevního 
obrazu, koagulačních vyšetření a genetických testů. Základní porovnání bylo vztaženo ke skupině, kterou tvořili 
pacienti s molekulárně genetickým vyšetřením GPVI. Nashromáždili jsme ucelený soubor dat, který jsme následně 
statisticky zpracovali se snahou zjistit souvislost parametrů IPF se zvýšením, snížením hodnot krevního obrazu, 
pozitivitou, negativitou koagulačních a genetických testů. 
Laboratoř poskytující nabídku nových klinických parametrů by měla znát provázanost těchto nových parametrů se 
stávajícími vyšetřeními a upozornit klinika na jejich výpovědní hodnotu při určování diagnózy. 
Práce byla podpořena RVO-VFN64165/2012 a IGA MZ ČR NT 11176-5

Hodnocení účinnosti protidestičkové léčby
Husáková M, Bílková J, Landová L, Kvasnička J, Kvasnička T
ULBLD Centrální hematologická laboratoř a Trombotické centrum, VFN, Praha

Úvod: Krvné doštičky sú nezastupiteľnou zložkou v procese tvorby krvnej zátky. K tvorbe zrazeniny vo vnútri ciev 
môžu prispievať aj rôzne rizikové faktory, či už vrodené, alebo získané v rámci mnohých ochorení, alebo vplyvom 
liekov. Vzniknuté tromby sa môžu odtrhnúť, putovať na iné miesto cievneho riečiska a spôsobiť tak poruchu na 
úrovni mozgu, pľúc, čriev atď.  
Aby sme predchádzali týmto často život ohrozujúcim stavom, je nutné aktivitu doštičiek tlmiť protidoštičkovou 
liečbou. Medzi jednu z najstarších a najrozšírenejších patrí liečba kyselinou acetylsalicylovou - ASA.  
Príčinou vzniku trombotických príhod môže byť nedostatočne vysoká dávka lieku, alebo rezistencia na 
protidoštičkovú liečbu. Z tohto dôvodu je vhodné monitorovanie liečby, ktoré v súčasnosti môžeme prevádzať 
rôznymi metódami. 
Cieľ práce: zistiť, ktorý z použitých analyzátorov pracujúcich na rôznom princípe a ktorý z vybraných parametrov je 
najvhodnejší k sledovaniu protidoštičkovej liečby ASA.  
Použité metódy: optická agregometria (LTA, analyzátor PAP 4), impedančná agregometria (MEA, analyzátor 
Multiplate ) a systém PFA 100, kde sme sledovali čas uzavretia bioaktívnej membrány CT (closure time). 
Výsledky: Z merania vyplýva, že nami zvolené parametre (EPI, AA, CPG, ASPItest a Col/EPI) sú vhodnými k 
sledovaniu účinnosti liečby ASA. Najcitlivejšie hodnotí účinnosť liečby ASA parameter AA a slope CPG, najmenej 
citlivo T50 CPG a Col/EPI a stredne citlivo, a tak najlepšie vypovedajúci, je parameter ASPItest a EPI.  
Môžeme konštatovať, že parametre vybrané na sledovanie účinnosti ASA spolu vzájomne korelujú. Najvyšších 
korelačných koeficientov dosahujú testy s induktorom epinefrinom. 

http://www.bezpecnostpersonalu.cz/
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Záver: Vzhľadom k zistenej rozdielnej citlivosti jednotlivých parametrov, ktoré sme použili pre stanovenie účinnosti 
ASA, a odlišnosti dostupných metód, je vhodné monitorovať účinnosť protidoštičkovej liečby vždy viac ako len 
jedným spôsobom. Voľba metódy pre monitorovanie liečby ASA závisí na finančných a časových možnostiach 
laboratória. Namerané hodnoty je treba interpretovať v súlade s ostatnými výsledkami a záver určiť i vzhľadom k 
anamnéze pacienta. 
Studie byla podpořena RVO-VFN64165/2012 a IGA MZ ČR NT 11176-5

Přehled vývoje antikoagulační léčby a možnosti jejího monitorování
Kohoutová S, Anděl J, Malíková I, Kvasnička J
ULBLD Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum VFN, Praha

Úvod: Antikoagulační léčiva jsou látky různého složení a původu, které mají schopnost potlačovat nadměrné 
srážení, ovlivněním procesu sekundární hemostázy. 
Cíl práce: Zjistit, jak důležitou úlohu laboratoře mají při monitorování preventivně a léčebně podávaných 
látek pomocí graficky zpracovaných hodnot naměřených u dvou skupin pacientů užívajících dva různé typy 
antikoagulační léčby  
Metodika: Protrombinový čas vyjádřený v INR, Thromborel S, Siemens, SRN, APTT, Pathromtin SL, Siemens, SRN. 
Sledování generace trombinu bylo provedeno pomocí kitu TECHNOTROMBIN TGA reagents for Ceveron, analyzátor 
CEVERON, Rakousko. 
Definice souborů: 1. Soubor 10-ti ambulantních pacientů Trombotického centra VFN. Všichni dlouhodobě užívali 
Warfarin v dávce 5mg/den z důvodu prodělané trombotické příhody. 
2. Soubor 10-ti ambulantních pacientů Trombotického centra VFN. Jednalo se o jedince, kteří si aplikovali injekce 
nízkomolekulárního heparinu v profylaktické dávce 0,4 ml/den. 
Výsledky: V první skupině, jsme pro hodnocení účinnosti antikoagulační léčby sledovali hodnoty INR a následně 
porovnávali s jednotlivými parametry křivky generace trombinu. U všech parametrů TGT je vidět jasný vliv účinku 
warfarinu na sníženou generaci trombinu. Dobrou korelaci vykazují pouze dva parametry AUC (r = 0,882) a Peak 
trombin (r = 0,637), ostatní parametry nekorelují. Ve druhé skupině jsme pro hodnocení účinnosti antikoagulační 
léčby sledovali hodnoty anti-Xa a následně porovnávali s jednotlivými parametry křivky generace trombinu. U 
parametrů TGT není vidět prokazatelný vliv účinku LMWH na snížení generace trombinu. Dobrou korelaci vykazují 
parametry AUC (r = 0,984), Peak trombin (r = 0,991) a VI (r = 0,884), ostatní parametry nekorelují. 
Závěr: Výběrem dvou skupin osob s rozdílným druhem terapie, jejíž odezvu v organizmu jsme měřili různými 
metodami a na různých analyzátorech, jsme chtěli poukázat na vhodnost a důležitost výběru stanovení pro daný 
druh léku a nutnost kontroly INR nebo inhibičních jednotek anti-Xa, díky kterým může lékař aktuálně upravit 
dávku preparátu. 
Na závěr jsme chtěli zdůraznit, že laboratoř se od počátku podílela a stále podílí na kontrole podávané léčby a pro 
lékaře je spolehlivým ukazatelem účinnosti. 
Studie byla podpořena RVO-VFN64165/2012
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Posterová sekce

Stanovení účinnosti clopidogrelu na verifynow se zaměřením na nadměrnou inhibici agregace 
Bílková J, Mrákotová A, Husáková M, Kohoutová S, Malíková I, Kvasnička T

ÚKBLD Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum VFN, Praha 2, ČR

Úvod: Clopidogrel je antiagregační lék úspěšně používaný k prevenci trombotických komplikací. 
Aktivní metabolit vzniká z clopidogrelu in vivo účinkem enzymu CYP3A4 a váže se selektivně a irevezibilně na 
P2Y

12
, destičkový receptor pro adenosindifosfát (ADP), čímž blokuje aktivaci destiček prostřednictvím ADP. Bylo 

pozorováno, že trombotické příhody přetrvávají u 5 až 30 % pacientů léčených clopidogrelem. Variabilita v účinku 
clopidogrelu může být způsobena neúplným dodržením medikace, rozdílnou absorpcí v intestinálním traktu, 
různou účinností přeměny clopidogrelu na aktivní metabolit nebo polymorfismem destičkového P2Y

12
. V případě 

nadměrně účinné léčby clopidogrelem hrozí zvýšené riziko krvácivých stavů.
Cíl studie: Stanovit účinnost clopidogrelu se zaměřením na nadměrnou inhibici agregace v optickém 

detekčním systému VerifyNow System (Acumetrics, USA), test VerifyNow P2Y12. Porovnat účinnost léčby 
clopidogrelem stanovenou na VerifyNow s výsledky standardní optické agregometrie (LTA, analyzátor PAP 4, Bio 
Data Corporation, USA) a pomocí testu Innovance PFA P2Y (analyzátor PFA 100®, Siemens, USA).

VerifyNow System měří indukovanou agregaci trombocytů. Je založen na turbidimetrii. Principem 
testu VerifyNow P2Y12 je schopnost aktivovaných trombocytů vázat fibrinogen po indukci ADP/PGE1. Přístroj měří 
změnu optického signálu a výsledek je udáván v PRU (P2Y12 Reaction Units). Dále je měřena základní destičková 
funkce BASE po indukci iso-TRAP (Trombin Receptor Activating Peptid) společně s PAR4-AP (PAR4 Actvating Peptid). 
Účinnost léčby je vyjadřována výpočtem pomocí hodnot PRU a BASE jako % inhibice - procentuální změna agregace.

Výsledky: Do studie jsme zařadili skupinu pacientů léčených clopidogrelem v dávce 75 mg denně. Jako 
cut-off pro nadměrně účinnou léčbu jsme zvolili v literatuře uváděné PRU ≤ 85 a % inhibici > 60%. (Průměrná 
účinnost udávaná výrobcem clopidogrelu je po dosažení rovnovážného stavu při denní dávce 75 mg 40–60 %). 
Pomocí LTA jsme sledovali agregaci po indukci ADP a především % desagregaci. Skupina pacientů s hodnotami PRU 
≤ 85 odpovídá LTA, desagregaci po ADP v rozmezí 70–100 %. 

Jako cut-off pro nedostatečně účinnou léčbu jsme zvolili % inhibici < 40%. Výsledky získané pomocí 
VerifyNow korelovaly s výsledky získanými v systému PFA 100.

Závěr: VerifyNow je vhodný pro stanovení účinnosti clopidogrelu. Velkou výhodou je možnost vyjádřit 
% inhibici agregace a pomocí těchto hodnot určit nejen nedostatečnou léčbu, ale také nadměrnou inhibici agregace 
destiček. 
Studie byla podpořena MZO VFN2005 a IGA MZ ČR NT 11176-5.

Nekrvácivé metody ošetření ran
Čurdová K, Škochová D
I. chirurgická klinika VFN v Praze

Péče o rány je složitý interdisciplinární problém, který zahrnuje mnoho specifických činností. Různorodá 
je etiologie ran, stejně jako jsou faktory, které hojení ran ovlivňují. Na chirurgické klinice se setkáváme se všemi 
druhy ran. 

Mezi primární postupy v péči o rány patří pečlivé zhodnocení nejen rány samotné, ale i celkového 
stavu pacienta, ze kterého následně vychází výběr vhodného terapeutického materiálu či metody. Předpokladem 
pro nastartování procesů hojení je čistá spodina rány. Débridement představuje důležitý krok jak v péči o akutní 
ránu tak v péči o ránu chronickou. Débridement  definujeme jako odstranění cizího materiálu, nekrotické a 



4. NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČLS JEP

PROGRAMOVÝ SBORNÍK

kontaminované tkáně z infikované nebo traumatické rány. Jedna z metod  ošetření spodiny rány, jejímž cílem je 
opětovně nastartovat proces hojení, je ultrazvukový čistič ran. Přístroj pracuje na principu přeměny elektrického 
napětí na elektrický signál a během několika sekund vytváří mechanické vibrace. Předností přístroje je méně 
traumatizující ošetření a bezbolestivost.

 Management rány vyžaduje multioborovou spolupráci. Díky používání metod vlhkého hojení ran je sice 
zvyšován komfort pacienta a urychlen proces hojení rány, nesmíme však opomíjet zlepšení celkových podmínek 
pro hojení rány.

Časná detekce hyperkoagulace po mimotělnímm oběhu detekovaná tromboelastografií
Hájek R, Fluger I, Maderová K, Přikrylová K, Šána J, Zezula R, Růžičková J*
Kardiochirurgická klinika FN Olomouc, *Středomoravská nemocniční, a.s., Prostějov

Úvod: Mimotělní oběh (MTO) představuje aktivaci zánětlivé a koagulační odpovědi. Generace trombinu a aktivace 
destiček mohou vést k hyperkoagulaci. Tromboelastografie (TEG)je schopna detekovat tyto změny v celém 
perioperačním období. 
Metody: Prospektivní observační studie. 499 dospělých pacientů podstupujících plánovaný kardiochirurgický 
výkon v MTO bylo monitorováno pomocí TEG. Byly analyzovány 4 vzorky plné krve: 1. po úvodu do anestézie 
(nativ), 2. během MTO (heparinasa) a 3. a 4. po podání protaminu na konci výkonu (nativ + heparinasa). Dále 
byly sledovány běžné laboratorní parametry hemokogulace bezprosředně před a po výkonu. Nebyla užita 
antifibrinolytika profylakticky. Byla sledována četnost výskytu enzymatické hyperkoagulability, destičkové 
hyperfunkce a sekundární fibrinolýzy dle TEG algoritmu. 
Výsledky: Přes signifikantní globální trend k hypokoagulaci vlivem MTO (vzestup pTT, aPTT, TT, pokles FBG i 
destiček)byl zaznamenán výskyt hyperkoagulace ve všech fázích výkonu. Frekvence výskytu ve vzorcích 1-4 byla 
(%): enzymatická hyperkoagulabilita 12,4/0,6/6,0/8,0; hyperfunkce destiček 18/2,4/6,0/5,4; kombinace enzym. a 
destič. 6,4/0,2/2,6/0,8; sek.fibrinolýza3,4/0,6/1,4/0,6. Nebyla zjištěna korelace mezi celkovou dávkou heparinu a 
protaminu a koagulačním indexem CI. Nebyl zaznamenán výskyt trombotické komplikace. 
Závěr: Hyperkoagulace je po výkonu v MTO častá, může být derekována dokonce v průběhu MTO. K objasnění 
detailních příčin hyperkoagulace je třeba podrobnějších metod. 

Bezpečnost zdravotnického personálu 
Škochová D, Zachová V 
I. chirurgická klinika VFN v Praze

Úvod: Na zdravotnická zařízení a jejich personál jsou kladeny vysoké nároky stran kvality poskytované 
zdravotnické péče. Zdraví zaměstnanců je důležité pro poskytování kvalitní a bezpečné péče pacientům. Správné 
používání, dostupnost ochranných pomůcek a řádná likvidace je základem pro snížení rizik, která plynou z 
manipulace s ostrými předměty, či jehlami. V této souvislosti vznikla pod záštitou Aesculap Akademie pracovní 
skupina (skládá se ze zástupců různých oborů ve zdravotnictví), která se ve spolupráci s Českou asociací sester 
zabývá bezpečností zdravotnického personálu. Tato pracovní skupina se bude zaměřovat na bezpečnost personálu 
v nemocnicích, edukaci, přípravu podkladů pro standardní ošetřovatelské postupy a doporučení v následujících 
okruzích: 
- bodná poranění 
- rizika profesionální nákazy 
- uzavřená infuzní linka 
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Pracovní skupina zatím zmapovala situaci v českých nemocnicích pomocí dotazníkového průzkumu a část 
zjištěných výsledků je předmětem našeho sdělení. 
Metodika: Pro účely průzkumného šetření byl vytvořen dotazník vlastní konstrukce, který obsahoval 28 otázek. Z 
celkového počtu 1399 oslovených respondentů se ankety zúčastnilo 1055 respondentů. Data byla shromažďována 
od října 2009 do února 2010. Návratnost ankety představovala více jak 75 %. Na otázky odpovídali zdravotničtí 
pracovníci nelékařských oborů v pěti fakultních nemocnicích v České republice. 
Výsledky: Po vyhodnocení údajů bylo zjištěno, že nejrizikovější předmět představuje injekční jehla, kterou se 
poranilo téměř ¾ respondentů (z 873). Přibližně každý pátý respondent se poranil jehlou v souvislosti s odběrem 
krve. Během pracovních činností došlo k poranění i jinými ostrými předměty. Významné jsou skleněné ostré 
předměty (ampule), tento úraz se vyskytoval u 70,2 % respondentů. Třetím nejfrekventovanějším předmětem byl 
skalpel, kterým se poranilo 16 % (z 382) respondentů. 
Závěr: Z uvedené ankety ve zdravotnických zařízeních vyplývá, že jsou stále ještě nevyčerpané možnosti v prevenci 
bezpečnosti zdravotnického personálu, a že stále myslíme více na bezpečnost pacientů. Nejčastějším pracovním 
rizikem je přenos infekčního onemocnění při bodném poranění. Ne zcela automaticky rovněž dosud probíhá 
zaznamenávání pracovních úrazů, s čímž je spjata i potřeba rozšiřování informací a pokynů prostřednictvím 
edukačních metod, ale i pomocí pracovních standardů. Přínosné pro pochopení vážnosti situace mohou být 
kazuistické semináře přinášející zkušenosti s náročnou situací – pracovním úrazem. V některých zdravotnických 
zařízeních je již dnes zaznamenávání pracovních úrazů převedeno do elektronické formy, která je zároveň 
přehledná a dostupná. Zajištění bezpečí personálu ve zdravotnických zařízeních by mělo být prioritou řídících 
složek, ale i každého jedince při péči o zdraví.  

Druhy ran a faktory determinující proces hojení – úskalí v ošetřovatelské péči
Škochová D, Čurdová K
I. chirurgická klinika VFN v Praze

Úvod
Na chirurgické klinice ošetřujeme rány akutní i chronické. Závažný zdravotní problém představují v současné době 
rány chronické, a to ve všech věkových kategoriích. Často bývá nehojící se rána důsledkem jiného onemocnění 
(diabetes mellitus, chronická žilní nedostatečnost, zhoubné nádory aj.)

Proces hojení rány může být ovlivněn v kterékoliv fázi, a to jak lokálními faktory, tak celkovým stavem organismu. 
Při léčbě rány je nutné myslet na zmírnění či odstranění bolesti, schopnost sebepéče, ale i dostatečnou motivaci 
pacienta. Sestra ošetřující chronickou ránu by měla znát vlastnosti zvoleného terapeutického krytí i techniku 
správného použití, a proto je důležité soustavné vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí např. 
formou certifikovaných kurzů.

Závěr
V prezentaci upozorňujeme na nutnost komplexního přístupu k hojení ran s přihlédnutím na všechny důležité 
faktory, které ovlivňují proces hojení a efektivní využití moderních metod pro jejich léčbu a ošetřování. 



NovoSeven®

Správná volba při kontrole krvácení

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU NOVOSEVEN® 1 mg (50 KIU); 2 mg (100 KIU); 5 mg (250 KIU)
Složení: Eptacogum alfa (activatum) 1 mg (50 KIU); 2 mg (100 KIU); 5 mg (250 KIU) v prášku pro přípravu injekčního roztoku v 1 injekční lahvičce. 
PL: chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, glycylglycin, polysorbát 80, mannitol, sacharóza, methionin, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný 
(k úpravě pH). Rozpouštědlo: Histidin, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (k úpravě pH), voda na injekci DI: rekombinantní biosyntetický aktivova-
ný koagulační faktor VII. PP: bílý lyofilizát, čirý, bezbarvý roztok. Indikační skupina: Koagulační faktor. Indikace: Léčba krvácivých příhod a pro prevenci 
krvácení při operacích nebo invazivních procedurách u následujících skupin pacientů: s vrozenou hemofilií s inhibitory koagulačních faktorů VIII nebo IX 
> 5 BU, s vrozenou hemofilií, u kterých se očekává vysoká anamnestická odpověď na faktor VIII nebo IX, u pacientů se získaným inhibitorem, s vrozeným 
nedostatkem faktoru VII a u pacientů s Glanzmannovou trombastenií s protilátkami proti GP IIb-IIIa a/nebo HLA a s předchozí nebo přítomnou refrakteritou 
k transfuzi krevních destiček. Kontraindikace: Známá přecitlivělost na aktivní látku, pomocné látky nebo na myší, křeččí nebo hovězí proteiny. Dávka: 
Podává se pouze jako i.v. bolus okamžitě po začátku krvácivé příhody a to 90 μg na kilogram tělesné hmotnosti. Následné injekce mohou být opakovány 
ve stejné dávce jako počáteční dávka přípravku NovoSeven®. Trvání léčby a interval mezi injekcemi může být četný podle závažnosti krvácení nebo invaziv-
ních procedur nebo chirurgických operací. V případě mírných až středně závažných krvácivých příhod (včetně domácí léčby) u pacientů s hemofilií A nebo 
B s inhibitory je rovněž možno podat jednu jednorázovou injekci o dávce 270 μg na kilogram tělesné hmotnosti. Nežádoucí účinky: informaci poskytne 
podrobný souhrn údajů o přípravku. Balení: 1 injekční lahvička s bílým práškem pro přípravu injekčního roztoku, 1 injekční lahvička s rozpouštědlem k na-
ředění. Doba použitelnosti: 3 roky, po rozpuštění 6 hodin při 25°C či 24 hodin při teplotě 5°C. Uchovávání: Při teplotě  do 25°C, chránit před mrazem 
a přímým slunečním světlem. Datum schválení/Prodloužení: 23.2.2006/23.2.2006 Datum poslední revize textu leden  2012. Držitel rozhodnutí 
o registraci: Novo Nordisk A/S, DK-2880 Bagsvaerd, Dánsko Registrační čísla: EU/1/96/006/004, EU/1/96/006/005, EU/1/96/006/006. Způsob hraze-
ní: Přípravek je hrazen z prostředků všeobecného zdravotního pojištění, jako B/P. Způsob výdeje: výdej přípravku je vázán na lékařský předpis Adresa 
obchodního zastoupení Novo Nordisk s.r.o., Evropská 33c, Praha 6, 160 00.
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Nový „Single drug“ princip

První perorální přímý inhibitor faktoru Xa

Jednoduše ochrání více pacientů
ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU XARELTO 15 MG A 20 MG
SLOŽENÍ A LÉKOVÁ FORMA: RIVAROXABAN 15 A 20 MG, POTAHOVANÉ TABLETY. INDIKACE: PREVENCE CMP A SYSTÉMOVÉ EMBOLIZACE U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ S NEVALVULÁRNÍ FIBRILACÍ 
SÍNÍ S JEDNÍM NEBO VÍCE RIZIKOVÝMI FAKTORY, JAKO JSOU MĚSTNAVÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ, HYPERTENZE, VĚK ≥ 75 LET, DIABETES MELLITUS, ANAMNÉZA CMP NEBO TIA. LÉČBA HLUBOKÉ ŽILNÍ 
TROMBÓZY HŽT A PREVENCE RECIDIVUJÍCÍ HŽT A PLICNÍ EMBOLIE PE PO AKUTNÍ HŽT U DOSPĚLÝCH. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: TABLETY SE MAJÍ UŽÍVAT S JÍDLEM. VŽDY JE NUTNÉ 
ZVAŽOVAT PŘÍNOS A POTENCIÁLNÍ RIZIKA. PREVENCE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY A SYSTÉMOVÉ EMBOLIZACE (SPAF): 20 MG JEDNOU DENNĚ. LÉČBA HŽT: PRVNÍ TŘI TÝDNY SE PODÁVÁ 
15 MG DVAKRÁT DENNĚ A DÁLE 20 MG JEDNOU DENNĚ. KRÁTKODOBÁ LÉČBA 3 MĚSÍCE JE INDIKOVÁNA PŘI PŘECHODNÝCH RIZIKOVÝCH FAKTORECH A DLOUHODOBÁ LÉČBA PŘI TRVALÝCH 
RIZIKOVÝCH FAKTORECH NEBO IDIOPATICKÉ HŽT. DÉLKA LÉČBY JE INDIVIDUÁLNÍ PO ZVÁŽENÍ PŘÍNOSU A RIZIKA. S PODÁVÁNÍM NAD 12 MĚSÍCŮ JSOU ZKUŠENOSTI OMEZENÉ. VYNECHÁNÍ 
DÁVKY: PŘI VYNECHÁNÍ DÁVKY PŘI PODÁVÁNÍ 15 MG DVAKRÁT DENNĚ BY MĚL PACIENT UŽÍT DÁVKU CO NEJDŘÍVE, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA DENNÍ DÁVKA 30 MG DENNĚ. PŘI VYNECHÁNÍ 
DÁVKY PŘI PODÁVÁNÍ JEDNOU DENNĚ BY DÁVKA NEMĚLA BÝT TENTÝŽ DEN ZDVOJNÁSOBENA, VYNECHANÁ DÁVKA BY MĚLA BÝT UŽITA CO NEJDŘÍVE A DÁLE SE POKRAČUJE JEDNOU DENNĚ. 
LEDVINOVÁ NEDOSTATEČNOST: CLEARANCE KREATININU 5080 ML/MIN: DÁVKA SE NEUPRAVUJE. CLEARANCE KREATININU 1549 ML/MIN: PŘI POKRAČOVÁNÍ LÉČBY HŽT A SPAF: DÁVKA SE 
SNIŽUJE NA 15 MG JEDNOU DENNĚ. ÚVODNÍ LÉČBA HŽT SE NEMĚNÍ 15 MG 2X DENNĚ. PŘI CLEARANCE KREATININU 1529 ML/MIN SE DOPORUČUJE OPATRNOST. CLEARANCE KREATININU 
< 15 ML/MIN JE KONTRAINDIKACÍ. KONTRAINDIKACE: HYPERSENZITIVITA NA LÉČIVOU NEBO POMOCNOU LÁTKU. KLINICKY VÝZNAMNÉ AKTIVNÍ KRVÁCENÍ. JATERNÍ ONEMOCNĚNÍ 
SPOJENÉ S KOAGULOPATIÍ A KLINICKY RELEVANTNÍM RIZIKEM KRVÁCENÍ VČETNĚ CIRHOTIKŮ STUPNĚ CHILD PUGH B A C. TĚHOTENSTÍ A KOJENÍ. VĚK DO 18 LET. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 
A OPATŘENÍ: PACIENTI, KTEŘÍ PŘI LÉČBĚ TRPÍ ZÁVRATĚMI ČI PRODĚLALI SYNKOPU, BY NEMĚLI ŘÍDIT A OBSLUHOVAT STROJE. ČASTĚJI BYLO POZOROVÁNO SLIZNIČNÍ KRVÁCENÍ A ANÉMIE. 
DOPORUČUJE SE SLEDOVÁNÍ A EVENT. VYŠETŘENÍ HEMOGLOBINU/HEMATOKRITU, ZVLÁŠTĚ U RIZIKOVÝCH SKUPIN PACIENTŮ. PODÁVÁNÍ S OPATRNOSTÍ: PACIENTI S RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ, 
ZVLÁŠTĚ PŘI SOUČASNÉM PODÁVÁNÍ SILNÝCH INHIBITORŮ CYP 3A4 KLARITROMYCIN, TELITROMYCIN, PŘI SOUČASNÉM PODÁVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ OVLIVŇUJÍCÍCH KREVNÍ SRÁŽLIVOST 
NAPŘ. NSA, ASA, ANTITROMBOTIKA PŘI VROZENÉ NEBO ZÍSKANÉ PORUŠE KRVÁCENÍ, DEKOMPENZOVANÉ HYPERTENZI, AKTIVNÍM GASTROINTESTINÁLNÍM VŘEDU NEBO JEHO NEDÁVNÉ 
ANAMNÉZE, RETINOPATII, NEDÁVNÉM NITROLEBNÍM NEBO MOZKOVÉM KRVÁCENÍ, INTRASPINÁLNÍ NEBO INTRACEREBRÁLNÍ CÉVNÍ ABNORMITĚ, NEDÁVNÉ OPERACI MOZKU, PÁTEŘE NEBO 
OFTALMOLOGICKÉM ZÁKROKU, BRONCHIEKTÁZIÍCH NEBO PLICNÍM KRVÁCENÍ V ANAMNÉZE. PŘI RIZIKU VŘEDOVÉ CHOROBY GASTRODUODENA LZE ZVÁŽIT PROFYLAKTICKOU LÉČBU. PODÁVÁNÍ 
SE NEDOPORUČUJE: PŘI PODÁVÁNÍ AZOLOVÝCH ANTIMYKOTIK, NEBO INHIBITORŮ PROTEÁZ HIV, PACIENTŮM S CHLOPENNÍMI NÁHRADAMI, PACIENTŮM S AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIÍ, PACIENTŮM 
LÉČENÝM DRONEDARONEM A PŘI INTOLERANCI NEBO MALABSOPRCI GLUKÓZY A GALAKTÓZY. INVAZIVNÍ PROCEDURA A CHIRURGICKÝ VÝKON: XARELTO SE VYSAZUJE NEJMÉNĚ 24 HODIN 
PŘEDEM. POKUD NENÍ VÝKON MOŽNÉ ODLOŽIT, MUSÍ SE ZVÁŽIT ZVÝŠENÉ RIZIKO KRVÁCENÍ. LÉČBA MÁ BÝT ZNOVU ZAHÁJENA POKUD TO SITUACE UMOŽNÍ A JE NASTOLENA HEMOSTÁZA. 
INTERAKCE S JINÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY A JINÉ FORMY INTERAKCE: SOUČASNÉ PODÁNÍ SE SILNÝMI INHIBITORY CYP3A4 A SOUČASNĚ PGP NAPŘ. AZOLOVÁ ANTIMYKOTIKA 
A INHIBITORY PROTEÁZ HIV SE NEDOPORUČUJE. OPATRNOST JE NUTNÁ PŘI PODÁNÍ JINÝCH PŘÍPRAVKŮ OVLIVŇUJÍCÍCH KREVNÍ SRÁŽLIVOST A PŘI UŽÍVÁNÍ INDUKTORŮ CYP3A4 NAPŘ. 
RIFAMPICIN. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: ČASTÉ: ANEMIE, ZÁVRATĚ, CEFALEA, SYNKOPA, OČNÍ KRVÁCENÍ VČ. SPOJIVKOVÉHO, TACHYKARDIE, HYPOTENZE, HEMATOM, EPISTAXE, KRVÁCENÍ DO GIT, 
BOLESTI BŘICHA, DYSPEPSIE, NAUZEA, ZVRACENÍ, ZÁCPA, PRŮJEM, PRURITUS, RASH, EKCHYMÓZA, UROGENITÁLNÍ KRVÁCENÍ, HOREČKA, PERIFERNÍ EDÉM, SLABOST, ZVÝŠENÍ TRANSAMINÁZ, 
POOPERAČNÍ KRVÁCENÍ, KONTUZE. MÉNĚ ČASTÉ: TROMBOCYTÉMIE, ALERGIE, KRVÁCENÍ DO CNS, HEMOPTÝZA, SUCHO V ÚSTECH, ABNORMITY JATERNÍ FUNKCE, KOŽNÍ A PODKOŽNÍ KRVÁCENÍ, 
HEMARTRÓZA, POŠKOZENÍ LEDVIN, POCIT INDISPOZICE, LOKALIZOVANÝ EDÉM, ZVÝŠENÁ HLADINA BILIRUBINU, ALP, LDH, LIPÁZY, AMYLÁZY, GMT, SEKRECE Z RAN. VZÁCNÉ: ŽLOUTENKA, 
KRVÁCENÍ DO SVALŮ. NENÍ ZNÁMO: PSEUDOANEURYZMA PO PERKUTÁNNÍ INTERVENCI, KOMPÁRTMENT SYNDROM, AKUTNÍ RENÁLNÍ SELHÁNÍ SEKUNDÁRNĚ PO KRVÁCENÍ. ZVLÁŠTNÍ 
OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ: ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY. DRŽITEL ROZNODNUTÍ O REGISTRACI: BAYER PHARMA AG, 13342 BERLÍN, NĚMECKO. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: XARELTO 15 MG: 
EU/1/08/472/011016, XARELTO 20 MG: EU/1/08/472/017021. DATUM REVIZE TEXTU: KVĚTEN 2012. PŘED POUŽITÍM PŘÍPRAVKU SE SEZNAMTE S ÚPLNOU INFORMACÍ O PŘÍPRAVKU. POUZE 
NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS. PŘÍPRAVEK JE HRAZEN Z PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU OBDRŽÍTE NA ADRESE BAYER S.R.O., SIEMENSOVA 2717/4, 
155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA, WWW.BAYER.CZ
Literatura: 1. Xarelto SPC květen 2012, 2. Patel, N Engl J Med. 2011;365(10):883-891. © Bayer Pharma květen 2012  L.CZ.GM.08.2012.0076
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