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Οξύ τεφανιαίο ύνδρομο

Ο  όξνο Οξέα Σηεθανιαία Σύνδπομα (ΟΣΣ)

ρξεζηκνπνηείηε γηα ην θάζκα ησλ θιηληθώλ δηαηαξαρώλ

πνπ πξνθαινύληαη από ηελ νμεία ηζραηκηθή θαξδηαθή

λόζν θαη πεξηιακβάλεη:

Σελ αζηαζή ζηεζάγρε

Το έμθπαγμα ηος μςοκαπδίος με ανάζπαζη SΤ

Το έμθπαγμα ηος μςοκαπδίος σωπίρ ανάζπαζη 

SΤ

Καη ν αηθλίδηνο ζάλαηνο



Οφείλεται ςε απόφραξη μιασ ςτεφανιαίασ 
αρτηρίασ ή κλάδου αυτήσ, από 

αθηροςκλήρωςη και ςπανιότερα ςε 
θρόμβωςη ή ςπαςμό. 



Δάλ δελ απνθαηαζηαζεί άκεζα ε 

θπθινθνξία ηνπ

αίκαηνο πξνο ην πξνζβεβιεκέλν 

κπνθάξδην, ε απώιεηα ιεηηνπξγηθνύ 

κπνθαξδηαθνύ ηζηνύ επεξεάδεη ηελ

ηθαλόηεηα ηεο θαξδηάο λα δηαηεξεί 

επαξθή θαξδηαθή παξνρή



Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΑΘΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ Η 
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΚΥΡΑΗ ΣΗ ΣΕΥΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ



Μηχανιςμόσ Δράςησ
1. Απόθξαμε κηαο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο ζπλήζσο 

έρνπκε ζε ξήμε αζεξνζθιεξσηηθήο πιάθαο  

2. Δθιύνληαη νπζίεο πνπ πξνάγνπλ ηε ζπγθόιιεζε ησλ 
αηκνπεηαιίσλ

3. ρεκαηηζκό ζξόκβνπ πνπ απνθξάζζεη ην αγγείν θαη 
δηαθόπηεη ηε ξνή αίκαηνο πξνο ην κπνθάξδην 

4. Δάλ ηα θύηηαξα ζηεξεζνύλ επαξθή πνζόηεηα 
νμπγόλνπ θαη ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζα πξνθιεζεί 
θπηηαξηθή βιάβε 

5. Δάλ ε ηζραηκία παξαηαζεί πάλσ από 20 έσο 45΄, ε 
ππνμαηκηθή βιάβε θαζίζηαηαη κε αλαζηξέςηκε θαη 
επηθέξεη ηνλ θπηηαξηθό ζάλαην θαη ηε λέθξσζε ηνπ 
ηζηνύ

6. Ο θίλδπλνο αξξπζκηώλ απμάλεη θαη ε ζπζηαιηηθόηεηα 
κεηώλεηαη, ειαηηώλνληαο ηνλ όγθν παικνύ, ηελ 
θαξδηαθή παξνρή, ηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη ηελ 
άξδεπζε ησλ ηζηώλ



AITIOΛΟΓΙΑ  

Απμεκέλε ηηκή ρνιεζηεξόιεο >200mg/dl

Απμεκέλε ηηκή LDL >130mg/dl

Μεησκέλε ηηκή HDL <35mg/dl

Σν θάπληζκα

Ζ ππέξηαζε

Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο

Σν νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό

Ζ παρπζαξθία 

Ζ έιιεηςε άζθεζεο 



ΚΛΙΝΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΟΕΜ
Θσξαθηθό ή πξνθάξδην άιγνο

Δπηγαζηξαιγία, Αηκσδία θάησ γλάζνπ

Αηκσδίεο ΑΡ Ώκνπ- ΑΡ Ωκνπιάηεο 

Σαρπθαξδία 

Γύζπλνηα ή ηαρύπλνηα

Ναπηία - έκεηνο

Άγρνο, αίζζεζε επηθείκελνπ ζαλάηνπ

Δθίδξσζε

Μεησκέλεο πεξηθεξηθέο ζθύμεηο

Τπόηαζε ή ππέξηαζε

Αίζζεκα παικώλ, αξξπζκίεο

Μεησκέλν επίπεδν ζπλείδεζεο



ηελ Διιάδα 400.000 άλζξσπνη 

πξνζβάιινληαη θάζε ρξόλν από 

αζεξνζθιεξσηηθή λόζν ησλ 

ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ. Οη πεξηζζόηεξνη 

ζάλαηνη από OΔΜ ζπκβαίλνπλ ην 

πξώην δηάζηεκα κεηά ηελ έλαξμε ησλ 

ζπκπησκάησλ: 60% ησλ αζζελώλ 

πεζαίλνπλ κέζα ζηελ πξώηε ώξα θαη 

40% πξηλ πξνιάβνπλ λα εηζαρζνύλ ζην 

λνζνθνκείν



Αξιολόγηςη ςτο ςημείο 
διαλογήσ

Γηαινγή πεξηζηαηηθνύ – triage

Λήςε απόθαζεο

Δηζαγσγή ζην ΣΔΠ θαξδηνινγηθνύ

ΖΚΓ

Λήςε Ε..

ύληνκε αμηνιόγεζε αζζελή

Κιήζε ηαηξνύ



ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Ιζηοπικό ςγείαρ

Φςζική εξέηαζη

Γεληθή εκθάληζε

εκεία δπζθνξίαο

Εσηηθά ζεκεία

Πεξηθεξηθέο ζθύμεηο

Υξώκα δέξκαηνο

Θεξκνθξαζία

Δθύγξαλζε

Δπίπεδν ζπλείδεζεο

Καξδηαθόο ξπζκόο – ΖΚΓ, monitoring



Αζζελήο ζε αλαπαπηηθή ζέζε

Αλ παξνπζηάδεη δύζπλνηα ηνπνζεηείηε 

ζε εκηθαζηζηή ζέζε 

θαη αλ παξνπζηάδεη ζεκεία shock ζε 

εληειώο ύπηηα ζέζε

Σνπνζέηεζε 2 θιεβηθώλ γξακκώλ κε 

θαζεηήξα κεγάινπ απινύ(18G)

σζηή επηινγή ζεκείνπ ηνπνζέηεζεο

Καιή ζηαζεξνπνίεζε θιεβνθαζεηήξσλ

Αηκνιεςία γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο

πγθέληξσζε Δμνπιηζκνύ έθηαθηεο 

αλάγθεο 



Εξοπλιςμόσ έκτακτησ ανάγκησ
Πξνζσξηλό βεκαηνδόηε - Ζιεθηξόδηα  

Απiληδσηή - Πξνζηαηεπηηθή θξέκα

Σξνρήιαην θαξδηνπλεπκνληθήο 
αλαδσνγόλεζεο

Γίζθνο δηαζσιήλσζεο ηξαρείαο

πζθεπή ηερλεηήο αλαπλνήο AMBU

Βειόλεο ελδνθαξδηαθήο παξαθέληεζεο

ύξηγγεο, βειόλεο

Καζεηήξεο αλαξξόθεζεο  

Αεξαγσγό 

Kαηάινγνο θαξκάθσλ



ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ

ΗΚΓ 12 απαγωγών 

Έλεγχορ Τποπονίνηρ

Έλεγχορ Καπδιακών Ενζύμων



ημεία εφαρμογήσ ηλεκτροδίων V1–V6

V1: 4νκεζνπιεύξην, 

δεμηά ηνπ ζηέξλνπ

V2: 4νκεζνπιεύξην, 

αξηζηεξά ηνπ ζηέξλνπ

V3:κεηαμύ V2 θαη V4

V4: 5νκεζνπιεύξην,

κεζνθιεηδηθή γξακκή 

V5:πξόζζηα καζραιηαία,

ζην ύςνο ηεο V4

V6:κέζε καζραιηαία γξακκή, ζην ύςνο ηεο V4. 



Άκρα – Περιφέρεια

AVL(θίηξηλν ρξώκα)

ζηνλ αξηζηεξό θαξπό  

AVR(θόθθηλν ρξώκα) 

ζηνλ δεμηό θαξπό

AVF(πξάζηλν ρξώκα) 

ζηνλ αξηζηεξό ζθπξό

N(καύξν ρξώκα)

ζηνλ δεμηό ζθπξό (γείσζε)



http://en.wikipedia.org/wiki/Image:SinusRhythmLabels.png


ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ

Μεηαβνιέο ζηε δηάξθεηα ΟΔΜ

Γείθηεο Φπζηνινγηθέο 

Σηκέο

ηζηόο πνπ 

εληνπίδεηαη

εκαζία ηεο 

αύμεζεο

Έλαξμε Μέγηζηε ηηκή Γηάξθεηα 

Αύμεζεο

CK

CPK

Άλδξεο 12-80 

U/L

Γπλαίθεο 10-70 

U/L

Καξδηαθόο 

κύο, 

ζθειεηηθνί 

κύεο, 

εγθέθαινο

Βιάβε κπηθώλ 

θπηηάξσλ

3-6 

ώξεο

12-24 ώξεο 24-48    

ώξεο

CK-MB 0%-3% νιηθήο 

CK

Καξδηαθόο 

κπο

ΟΔΜ          

θαξδηαθή ηζραηκία 

κπνθαξδίηηδα 

ζιάζε κπνθαξδίνπ, 

απηλίδσζε 

4-8 

ώξεο

18-24 ώξεο 72 ώξεο

Tr T <0,2 mcg/L Καξδηαθόο 

κπο

ΟΔΜ, αζηαζήο 

ζηεζάγρε

2-4 

ώξεο

24-36 ώξεο 10-14 

εκέξεο

Tr I <3,1mcg/L Καξδηαθόο 

κπο

ΟΔΜ, αζηαζήο 

ζηεζάγρε

2-4 

ώξεο

24-36 ώξεο 7-10 

εκέξεο



Επιβεβαίωςη Οξέωσ 
τεφανιαίου υνδρόμου

Προςδιοριςμόσ του βαθμού 
κινδύνου του αςθενή



ΗΚΓ Nonstemi



ΗΚΓ Stemi



Εκτέλεςη Ιατρικών Οδηγιών
Καζνξηζκό ηνπ ηύπνπ ηνπ εκθξάγκαηνο, 
ρνξεγήζε αλάινγα κε ηελ ηαηξηθή νδεγία 
θαξκαθεπηηθή αγσγή.

Έιιεηςε αηκνδπλακηθνύ ηκήκαηνο θαη 
αδπλακία  κεηαθνξάο αζζελήο ζε θέληξν 
αγγεηνπιαζηηθήο εληόο 90΄ ρνξεγείηαη 
θπομβόλςζη εληόο 30 ιεπηώλ από ηελ 
εηζαγσγή ηνπ ζην λνζνθνκείν. ηόρνο ε 
δηαηήξεζε ηνπ ρξόλνπ ηζραηκίαο ηνπ 
κπνθαξδίνπ, εληόο 120 ιεπηώλ από ηελ 
έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ έσο ηελ έλαξμε ηεο 
επαλαηκάησζεο.



ΘΡΟΜΒΟΛΤΗ

Απνηειεί ηε ηαρύηεξε κέζνδν

απνθαηάζηαζεο ηεο επαλαηκάησζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νμένο

εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ 

Υνξεγείηε ζε έκθξαγκα stemi(εληόο 

6h από ηελ έλαξμε ηνπ πόλνπ)



Αντενδείξεισ Θρομβόλυςησ
Αλζεθηηθή ΑΤ >180, Γ>110mmHg

Δλδνθξάληα αηκνξξαγία

Ηζραηκηθό ΑΔΔ ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο  

Δλεξγό πεπηηθό έιθνο

Ζπαηνπάζεηα

Νεπξνρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

Παξαθέληεζε ην ηειεπηαίν 24σξν 

Πξόζθαην ηξαύκα/ρεηξνπξγείν/  
θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε ηηο ηειεπηαίεο 3βδ

Δλδνθξαληαθό λεόπιαζκα ή αλεύξπζκα



Νοςηλευτικέσ παρεµβάςεισ κατά 
τη θροµβόλυςη 

Σνπνζέηεζε αζζελή ζε άλεηε ζέζε

Έιεγρνο ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

αξξώζηνπ

Θέηνπκε 3ε θιεβηθή γξαµµή 

Αηµνιεςία γηα εξγαζηεξηαθό έιεγρν & 

θαζνξηζκό Οκάδαο Αίκαηνο

Λήςε ΑΠ θαη ΖΚΓ 

Ζ ΑΠ  > ή ίζε 90 mmHg 

Απνθπγή επηπινθώλ



Επιπλοκέσ θροµβόλυςη

Τπόηαζε

Αξξπζκίεο

Αηκνξξαγία 

Αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο 

Γεξκαηηθό εμάλζεκα 

Οίδεκα ζηα ρείιε 



υμπληρωματική Αγωγή

Κινπηδνγξέιε Φόξηεζε 600mg 

peros

Ζπαξίλε ρακεινύ κνξηαθνύ 

βάξνπο

Ζπαξίλε (iv) bolus

ηαηίλεο

Αζπηξίλε 165-325 mg καζώκελε 



ΣΟΦΟΙ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ 
ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ 

ΕΝΔΟΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΥΑΗ

Γηελέξγεηα απηόλνκσλ θαη ζπλεξγαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ εκθξάγκαηνο

Γηαρείξηζε ηνπ ζηεζαγρηθνύ πόλνπ 

Αλαγλώξηζε θαη πξόιεςε επηπινθώλ

πλερήο ππνζηήξημε ηνπ αζζελνύο θαη 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ



ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΓΝΩΕΙ Ι

Οξύρ Πόνορ



Φάξκαθν Γόζε Ννζειεπηηθή Δπζύλε

Αζπηξίλε 165-325 mg

καζώκελε

Αληέλδεημε ζε:

ελεξγό έιθνο πεπηηθνύ

επαηηθή λόζν

αηκνξξαγηθέο δηαηαξαρέο

αιιεξγία ζηελ αζπηξίλε

Ομπγόλν 2-4 L κε ξηληθή

θάλνπια

Γηαηήξεζε ηνπ θνξεζκνύ ηεο

αηκνζθαηξίλεο >90%

Νηηξνγιπ-

θεξίλε

10 κg/min ελδνθιέβηα

(επαλεθηίκεζε θάζε 3-5΄ 

βάζε ηεο έληαζεο ηνπ

πόλνπ θαη ηεο ΑΠ)

Παξαθνινύζεζε ηεο ΑΠ

Γηαθνπή ρνξήγεζεο άλ ΑΠ<90mmHg

Μέγηζηε δόζε 200 κg/min

Θεητθή 

Μνξθίλε

2-4 mg ελδνθιέβηα

(επαλάιεςε θάζε 5-15 

ιεπηά έσο ηελ ύθεζε 

ηνπ πόλνπ)

Όηαλ δελ πθεζεί κε NTG

πλερήο εθηίκεζε ηνπ πόλνπ

Καηαγξαθή ΑΠ θαη                                                   

ηεο αλαπλεπζηηθήο θαηάζηαζεο



Παρενέργειεσ μορφίνησ 

Βξαδπθαξδία θαη πηώζε ηεο ΑΠ

Καηαζηέιιεη ην θέληξν ηεο αλαπλνήο 
κέζσ ηνπ ΚΝ, απμάλεη ην εύξνο ησλ 
αλαπλνώλ θαη κεηώλεη ηε ζπρλόηεηα, 
απμάλεη ην PaCO2 θαη κεηώλεη ην PaO2

Ναπηία, έκεηνο, δάιε



Αντιμετώπιςη Επιπλοκών

πλερή παξαθνινύζεζε ησλ 

δσηηθώλ ζεκείσλ θαη ηεο γεληθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ 

Βξαδπθαξδία: ρνξήγεζε  αηξνπίλεο 

Ναπηία: ρνξήγεζε αληηεκεηηθνύ  

Σνπνζέηεζε ηνπ αζζελή ζε ζέζε 

Trendelenburg 



ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΓΝΩΕΙ ΙΙ

Αλαπνηειεζκαηηθή ηζηηθή αηκάησζε, 

πνπ νθείιεηαη ζηελ επεξεαζκέλε 

ελδνηηθόηεηα θαη ζπζηαιηηθόηεηα ηνπ 

κπνθαξδίνπ θαη ηε κεησκέλε θαξδηαθή 

παξνρή



ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ

1.πρλή θαηαγξαθή Ε.,SpO2 & ΖΚΓ

2.Έιεγρνο γηα κεηαβνιέο ηνπ επηπέδνπ 
ζπλείδεζεο

3.Μείσζε ηεο παξαγσγήο νύξσλ

4.Μεηαβνιέο ζην ρξώκα ηνπ δέξκαηνο

5.Έιεγρνο πεξηθεξηθώλ ζθύμεσλ

6. Υνξήγεζε αληηαξξπζκηθώλ θαξκάθσλ

7.Γηαδνρηθέο εμεηάζεηο θαξδηαθώλ 
ελδύκσλ 



ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΓΝΩΕΙ ΙΙΙ

Άγσορ

Αναποηελεζμαηική εκπλήπωζη πόλος



ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ

Ο νοζηλεςηήρ πιεζηάδεη κε θαινζύλε, 

ήξεκν θαη γαιήλην πξόζσπν ηνλ 

αζζελή, έηζη ώζηε λα θεξδίζεη ηελ 

εκπηζηνζύλε ηνπ θαη λα ηνλ 

θαζεζπράζεη 

Σαθηνπνίεζε αζζελή ήζπρα θαη 

αζόξπβα, ρσξίο πεξηηηέο θηλήζεηο

πλερή ελεκέξσζή ηνπ θαη δηεπθξίληζε  

ησλ εξσηεκάησλ  – απνξηώλ ηνπ



ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΓΝΩΕΙ ΙV

Έλλειμα γνώζηρ

Θεξαπεπηηθό πιαίζην- ζπκκόξθσζε, 
δηαθνπή θαπλίζκαηνο

 Γηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο

 Απηνθξνληίδα

 Αλεζπρία/Άγρνο

 Αζθάιεηα

 Γξαζηεξηόηεηα/Αλάπαπζε



ΡΟΛΟΙ ΖΩΣΙΚΗ ΗΜΑΙΑ

1. Τπνκνλεηηθή αμηνιόγεζε θαη δηαρείξηζε 
αλαγθώλ ηνπ αζζελή

2. Παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη εθπαίδεπζεο

3. Φπζηθή πξνζνρή

4. Σερληθή πξνζνρή 

5. Αλάπηπμε ζρέζεηο θαη πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο 
ηνπ αζζελή

6. πδήηεζε
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