CZĘST
TO ZADAWA
ANE PYTA
ANIA O SER
RVE-HF

Partne
erzy handlowi:
1. Czym
m jest SERV
VE-HF?
 SERVE-HF
F to międzyn
narodowe, w
wieloośrodk
kowe, rando
omizowanee i kontrolow
wane
badanie fazzy III, zapro
ojektowane, aby ocenić
ć, czy leczenie umiarkoowanego i
ciężkiego, przeważają
p
ąco centraln
nego bezdec
chu senneg
go przy zasttosowaniu le
eczenia
metodą serrwowentylac
cji adaptacyyjnej (ASV) jako uzupe
ełnienia zopptymalizowa
anej
ać umieraln
opieki medycznej moż
że zmniejsza
ność i zacho
orowalność pacjentów z
objawową przewlekłą
p
niewydolno
ością serca i zmniejszoną frakcją w
wyrzutową (frakcja
(
wyrzutowa lewej komo
ory [LVEF] ≤ 45%).
2. Co s
stwierdzono
o w trakcie
e tego bada
ania?
 SERVE-HF
F nie osiągn
nęło swojeg o pierwszorrzędowego punktu końńcowego, po
onieważ
nie wystąpiiła statystyc
cznie istotna
a różnica w pierwszorz
zędowym puunkcie końc
cowym
między paccjentami z objawową
o
p rzewlekłą niewydolnoś
n
ścią serca i zmniejszon
ną
frakcją wyrzzutową, któ
órzy zostali zzrandomizo
owani do lec
czenia metoodą ASV i
pacjentami z grupy kontrolnej.
 Jednak w trakcie bada
ania SERVE
E-HF stwierrdzono sygn
nał dotycząccy bezpiecz
zeństwa
polegający na statysty
ycznie istotn
nym zwiększ
zeniu ryzyk
ka zgonu z pprzyczyn se
ercowonaczyniowyych u osób z objawową
ą przewlekłą niewydoln
nością sercaa i zmniejsz
zoną
frakcją wyrzzutową, któ
órzy zostali zzrandomizo
owani do lec
czenia metoodą ASV w
porównaniu
u z pacjenta
ami z grupyy kontrolnej z tym samy
ym schorzenniem.
 Nie stwierd
dzono żadny
ych problem
mów z działa
aniem urząd
dzenia do teerapii ASV.

3. Którrzy z moich
h pacjentó
ów mogą b
być narażeni na ryzyk
ko?
 Powody do
o niepokoju mają tylko o
osoby z okrreślonym ty
ypem niewyddolności se
erca,
które są lecczone metodą ASV. Są
ą to osoby z przeważajjąco centrallnym bezde
echem
sennym i ta
ak zwaną ob
bjawową prrzewlekłą niiewydolnośc
cią serca i zzmniejszoną
ą
frakcją wyrzzutową lewej komory n
na poziomie
e 45% lub poniżej. Zaleecamy, aby te
osoby niezw
włocznie sk
kontaktowałły się ze sw
woim lekarze
em, aby sprrawdzić, czy
y są
narażone na
n ryzyko, i omówić sw
woje leczenie
e.
4. Czy urządzenie działa niieprawidło
owo?
 Nie stwierd
dzono żadne
ej usterki te
echnicznej ani
a nieprawidłowości w działaniu te
ego
urządzenia
a; jego działa
anie w leczzeniu centra
alnego bezdechu senneego jest
prawidłowe
e.
5. Czy dotyczy to
o każdego leczenia P
PAP (np. CPAP
C
i APA
AP)?
 To konkretn
ne ostrzeże
enie dotyczyy tylko określonych urz
ządzeń firmyy ResMed o
nazwie ASV
V i wyłącznie osób z okkreślonym typem
t
niew
wydolności sserca i okreś
ślonym
typem bezd
dechu sennego. Możem
my Panu/Pa
ani dostarcz
zyć wykaz uurządzeń z ich
numerami seryjnymi.
s
enie nie dottyczy urząd zeń CPAP ani APAP firmy ResMeed.
 To ostrzeże

6. Czy chcą Państwo, abym powiadomił(-a) swoich pacjentów lub lekarzy?
 Komunikat dotyczący bezpieczeństwa zawiera wymóg powiadomienia przez
Pana/Panią lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, którzy zapisali leczenie
metodą ASV lub nabyli urządzenia, z którymi jest związane ryzyko.
 Na tym etapie nie wymagamy od Pana/Pani kontaktowania się w tej sprawie z
pacjenta, ponieważ spodziewamy się, że nasze wysiłki zmierzające do
przekazania odpowiednich informacji lekarzom, a także nasze ogłoszenia
publiczne spowodują ostrzeżenie pacjentów. Jednak ze względu na to, że
najważniejszym celem tego komunikatu dotyczącego bezpieczeństwa jest
zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, może Pan/Pani samodzielnie
zadecydować o skontaktowaniu się w tej sprawie z pacjentami z niewydolnością
serca, leczonymi metodą ASV, którzy Pana/Pani zdaniem mogą być narażeni na
ryzyko. Należy wówczas poinformować pacjentów, że najlepszym sposobem
postępowania jest skontaktowanie się z własnym lekarzem w celu omówienia
indywidualnych planów opieki.
Hotline : +48 22 121 6423

