
Proč je pro pacienty 
s fibrilací síní 
důležité diskutovat 
o možnostech 
zvrácení 
antikoagulace?

Nedávný průzkum mezi 902 respondenty s 
fibrilací síní, kteří užívají antikoagulační 
přípravky (léky na ředění krve) ukazuje, jak 
důležité je, aby lékaři s pacienty hovořili o 
případném zvrácení antikoagulačních 
účinků léčby.



Pacienti užívající antikoagulační přípravky se mohou obávat 
negativních dopadů této léčby v akutních situacích:

dotázaných má obavy
ohledně možných komplikací 

v akutní situaci

pacientů si nevybavuje, že by 
s lékařem hovořilo o tom, jak

v případě nouze zastavit účinky 
léků na ředění krve

89 % 34 % 51%
respondentů ví, že 

antikoagulační léčba spojená s 
naředěním krve s sebou nese 
riziko možných komplikací v 

akutních situacích



Podle pacientů s fibrilací síní je důležité s lékařem probrat 
možnost zvrátit protisrážlivé účinky léčby v případě nouze:

pacientů tvrdí, že je pro ně 
(velmi) důležité si s lékařem 

otevřeně promluvit

respondentů tvrdí, že je důležité 
znát léky, které v případě nouze 

dovedou protisrážlivý efekt 
medikace potlačit

dotázaných by informace o 
možnostech potlačení 

negativních účinků léčby rádo 
slyšelo při diskuzi s lékařem

80% 83% 78%



dotázaných tvrdí, že by 
je informace o 

možnosti zvrátit efekt 
léků na ředění krve v 

případě nouze 
uklidnila, a o své 

zdraví by se pak báli 
méně

64 % 42 %
zmiňuje, že by díky 

možnosti zvrátit efekt 
léků na ředění krve 

žili aktivněji

31%
uvádí, že by jim 

možnost zvrácení 
účinků léků na ředění 

krve dodala 
větší odvahu cestovat 

a užívat si života

18 %
by si hrálo se svými 
dětmi či vnoučaty s 

menšími obavami

14 %

Dostatek informací dodává lidem s fibrilací síní větší jistotu pro 
jejich každodenní život:

si myslí, že by se o ně 
jejich rodina a přátelé 

strachovali méně

O průzkumu
Zmíněný průzkum vypracovala pro společnost Boehringer Ingelheim nezávislá agentura pro marketingový výzkum Branding Science v říjnu/listopadu 2017. Výzkum byl proveden 
formou online dotazování mezi respondenty z řad pacientů s fibrilací síní, kterým byla předepsána léčba antikoagulanty coby prevence cévní mozkové příhody. Účelem průzkumu 
bylo zhodnotit postoje pacientů k léčbě antikoagulanty a případné možnosti zvrátit jejich efekt v nouzové situaci. Data vycházejí z odpovědí 902 pacientů z pěti různých zemí (USA, 
Rusko, Německo, Itálie a Belgie). Celkem 63 % dotázaných tvořili muži a 37 % ženy, z toho 39 % ve věkové skupině 56–70 let.
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