


  Όταν υπάρχει: 

 

    Mυοκαρδιακή νέκρωση οφειλόμενη σε  οξεία 

μυοκαρδιακή ισχαιμία 

 



                                  ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΕΜ 

 

1) Άνοδος και/ή πτώση των μυοκαρδιακών ενζύμων (κατά 

προτίμηση της τροπονίνης) με τουλάχιστον μία τιμή 

πάνω από το όριο αναφοράς με τουλάχιστον ένα από 

τα κατώτερα: 

 Συμπτώματα ισχαιμίας 

 Νέες ή πιθανά νέες αλλαγές στο ΗΚΓ του ST-T 

διαστήματος ή πρωτοεμφανιζόμενο LBBB 

 Εμφάνιση παθολογικών κυμάτων Q 

 Απεικονιστικά απόδειξη νέας μυοκαρδιακής νέκρωσης ή 

νέας τμηματικής διαταραχής κινητικότητας 

 Απεικόνιση ενδαγγειακού θρόμβου στα στεφανιαία κατά 

την στεφανιογραφία ή την νεκροψία 
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                                 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΕΜ 

 

2)Ο θάνατος καρδιακής αιτιολογίας που συνοδεύεται: 

  με συμπτώματα συμβατά με ισχαιμία του 

μυοκαρδίου και  

 πιθανά νέες αλλαγές στο ΗΚΓ ή 

πρωτοεμφανιζόμενο LBBB,  

 αλλά ο θάνατος επήλθε πριν να καταγραφεί η 

άνοδος των μυοκαρδιακών ενζύμων ή πριν τα 

ένζυμα προλάβουν να αυξηθούν  
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                               ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΕΜ 

 

3) Η θρόμβωση του stent όταν επιβεβαιώνεται από: 

  την στεφανιογραφία ή  

 την νεκροψία  

    συνοδευόμενη από: 

 μυοκαρδιακή ισχαιμία και  

 άνοδο και/ή πτώση των τιμών των μυοκαρδιακών 
ενζύμων με τουλάχιστον μία τιμή πάνω από την 99η 
εκατοστιαία θέση 
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                                ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΕΜ 

 

4) Το ΟΕΜ που σχετίζεται με την αγγειοπλαστική 
ορίζεται αυθαίρετα από: 

 Την άνοδο των τιμών της τροπονίνης  (5 x 99η 
εκατοστιαία θέση) σε ασθενείς με φυσιολογικές 
τιμές πριν την παρέμβαση ή 

 Από αύξηση των τιμών της τροπονίνης >20% αν οι 
τιμές πριν την παρέμβαση ήταν αυξημένες και 
σταθερές ή μειούμενες 

Επίσης πρέπει να συνυπάρχουν: 

 Συμπτώματα συμβατά με ισχαιμία ή 

 Αλλαγές στο ΗΚΓ συμβατές με ισχαιμία ή 

 Αγγειογραφικά ευρήματα συμβατά με επιπλοκή 
κατά την παρέμβαση ή 

 Απεικονιστικά απόδειξη νέας τμηματικής διαταραχής 
κινητικότητας ή νέας νέκρωσης μυοκαρδίου  
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                               ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΕΜ 

 

5) Το ΟΕΜ που σχετίζεται με αορτοστεφανιαία παράκαμψη 

ορίζεται αυθαίρετα ως: 

 Αύξηση των τιμών της τροπονίνης (10 x 99η εκατοστιαία 

θέση) σε ασθενείς με φυσιολογικές τιμές πριν την 

επέμβαση 

 

Επίσης θα πρέπει να συνυπάρχουν: 

 Νέα παθολογικά κύματα Q ή πρωτοεμφανιζόμενο LBBB ή 

 Αγγειογραφικά αποδεδειγμένη νέα απόφραξη 

μοσχεύματος ή στεφανιαίου αγγείου ή 

 Απεικόνιση νέας τμηματικής διαταραχής κινητικότητας ή 

νέας νέκρωσης τμήματος μυοκαρδίου 
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 Τροπονίνη Τ και Ι (προτιμητέες) 

 CPK - MB  

 

  Απαραίτητη για τη διάγνωση ΟΕΜ είναι η άνοδος 

και/ή πτώση των τιμών των δεικτών με τουλάχιστον 

μία τιμή πάνω από την 99η  εκατοστιαία θέση 

ταυτόχρονα με ισχυρή κλινικά υποψία εμφράγματος 

 

 



 

 

 Τα δείγματα αίματος πρέπει να λαμβάνονται κατά 

την προσέλευση του ασθενούς και μετά από 3 -6 

ώρες (ευαισθησία εργαστηρίου) 

 

 Επανάληψη των μετρήσεων είναι απαραίτητη αν 

σημειωθούν νέα επεισόδια άλγους  



   

 

 

 Πολλές άλλες παθήσεις μπορούν επίσης να 

προκαλέσουν αύξηση των τιμών 

 

 Η άνοδος των τιμών μπορεί να είναι παρόμοια του 

ΟΕΜ, όμως οι τιμές τείνουν να παραμείνουν 

σταθερές και δεν αυξομειώνονται γρήγορα 

 



 Ο ασθενής με ΟΕΜ που προσέρχεται 

καθυστερημένα από την έναρξη της 

συμπτωματολογίας π.χ. στην κορυφή της 

καμπύλης χρόνου –συγκέντρωσης της τροπονίνης 

ή στη φάση της αργής καθόδου των τιμών της 

τροπονίνης 

 Σε αυτή την περίπτωση είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

τεκμηριωθεί γρήγορη άνοδος και/ή κάθοδος των 

τιμών  

 Η διάγνωση θα τεθεί από τις αυξημένες τιμές και την 

ισχυρή κλινική υποψία 

 Οι τιμές της τροπονίνης σε ΟΕΜ παραμένουν 

αυξημένες για 2 εβδομάδες ή και περισσότερο 



 ΟΕΜ 

 

 Άλλα αίτια μυοκαρδιακής βλάβης π.χ. μυοκαρδίτιδα, 

διαχωρισμός, πνευμονική εμβολή, καρδιακή 

ανεπάρκεια 

 

 Άλλες παθήσεις π.χ. νεφρική ανεπάρκεια 



 Η τιμή του αυξάνεται εντός 4 - 8 ωρών από την 

εμφάνιση ΟΕΜ και επανέρχεται στα φυσιολογικά 

επίπεδα εντός 2-3 ημερών  

 

 Ψευδώς θετικές τιμές παρουσιάζονται σε ασθενείς 

με: 

 Μυικές νόσους 

 Σακχαρώδη διαβήτη 

 Τραυματισμό σκελετικών μυών 

 Π.Ε. 

 Δηλητηρίαση από αλκοόλ 

 Έντονη άσκηση 



 Ένα από τα τρία ισοένζυμα του CPK 

 Υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό στο μυοκάρδιο και σε 
ποσοστό 1-3% στους σκελετικούς μύες 

 Σε ελάχιστες ποσότητες υπάρχει στο λεπτό έντερο, στη 
γλώσσα, στο διάφραγμα, στη μήτρα και στον προστάτη 

 Αύξηση του CPK-MB θεωρείται αποτέλεσμα ΟΕΜ, εκτός 
από την περίπτωση τραυματισμού ή χειρουργείου των 
οργάνων στα οποία υπάρχει ή εξαντλητικής άσκησης 
π.χ. δρομείς μεγάλων αποστάσεων 

 Στην περίπτωση αυτή οι τιμές τείνουν να παραμείνουν 
σταθερές και αυξημένες για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα από το ΟΕΜ 

 Αυξημένες τιμές παρατηρούνται και σε άλλα αίτια 
μυοκαρδιακής βλάβης π.χ. μυοκαρδίτιδα, 
καθετηριασμός 

 

 



 Πόνος: 

    Συνήθως έντονος και με μεγάλη διάρκεια. 

    Σπάνια (π.χ. ηλικιωμένοι, σοβαρά πάσχοντες) μπορεί να 
μην υπάρχει καθόλου 

 Περιγράφεται ως: 

     Οπισθοστερνικό συσφικτικό άλγος ή ως αίσθημα 
καύσου 

 Εντοπίζεται: 

     Στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα , κυρίως αριστερά 

 Εξαπλώνεται: 

     Στο αριστερό άνω άκρο, στους ώμους, στον τράχηλο, 
στην σιαγώνα και στην περιοχή ανάμεσα στις 
ωμοπλάτες 

 Καποιες φορές μπορεί να εντοπίζεται στο επιγάστριο  



 

 Συνοδά συμπτώματα: 

 Ναυτία, έμετοι 

 Αδυναμία, ζάλη 

 Αίσθημα παλμών 

 Εφίδρωση 

 Διάρροια 

 Τάση για αφόδευση 



 Άτυπα συμπτώματα: 
 Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 

 Άτυπη εντόπιση του άλγους 

 Εκδηλώσεις από το ΚΝΣ λόγω μειωμένης καρδιακής 

παροχής που παραπέμπουν σε ΑΕΕ 

 Συμπτώματα μανίας ή ψύχωσης 

 Έντονη αδυναμία 

 Συμπτώματα οξείας δυσπεψίας 

 Περιφερική εμβολή 

 Νευρικότητα 

 Άλγος όμοιο σε χαρακτήρα με στηθάγχη, μικρής 

όμως διάρκειας 

 

 



 

 Σε αμφίβολες περιπτώσεις βοηθά αναδεικνύοντας 

τμηματικές διαταραχές κινητικότητας 

 

 Αποκλείει άλλα αίτια που μπορεί να προκαλούν την 

συμπτωματολογία 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Χρειάζεται διαφορική διάγνωση ανάμεσα στην 

πρωτοεμφανιζόμενη διαταραχή κινητικότητας και 

στις προυπάρχουσες 

 



 

 Βοηθά στη διάγνωση σε αμφίβολες περιπτώσεις 

 

 Επιτρέπει την άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση των 

ασθενών 



 

 

 

 Χρήσιμη μόνο για περιπτώσεις όπου τίθεται η 

υποψία διαχωρισμού αορτής ή πνευμονικής 

εμβολής 



 Παρουσιάζεται στο ΗΚΓ: 

 

 Κατάσπαση του ST 

     Ιδιαιτέρως ενδεικτική ισχαιμίας αν είναι με οριζόντια 
ή κατιούσα φορά 

 

 Παροδική ανάσπαση του ST και/ή 

 

 Πρωτοεμφανιζόμενη αναστροφή των T  

     Συμμετρικά ανεστραμμένα Τ (>=2mm) στις 
προκάρδιες απαγωγές υποδηλώνουν σοβαρή 
απόφραξη του LAD  



 Σε ποσοστό 1-6% το ΗΚΓ δεν παρουσιάζει μεταβολές 

 

 Φυσιολογικό ΗΚΓ δεν αποκλείει την διάγνωση 

 

 Χρειάζονται επανειλημμένα ΗΚΓ, ιδίως επί πόνου 

 

 Π.χ. παθολογία της περισπωμένης ή της δεξιάς 

στεφανιαίας αρτηρίας μπορεί να μην μεταβάλλει το 

ΗΚΓ. Χρήσιμη η καταγραφή των V7-V8 



 Απαραίτητη η διαφορική διάγνωση από άλλες 
παθολογίες που επηρεάζουν το ST και τα Τ, όπως: 

 Περικαρδίτιδα 

 Μυοκαρδίτιδα 

 Μπλοκ σκέλους 

 Υπερτροφία της (αρ) κοιλίας 

 Υπερκαλιαιμία 

 Πρώιμη επαναπόλωση 

 Ανεύρυσμα της (αρ) κοιλίας 

 Παθήσεις του ΚΝΣ 

 Θεραπεία με τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά ή 
φαινοθειαζίνες 

 

 Σημαντικός ο ρόλος των μυοκαρδιακών ενζύμων και το 
υπερηχογράφημα καρδιάς 

 



 Διαγνωστικό είναι το ΗΚΓ όταν: 

    Παρουσιάζει ανάσπαση του SΤ στο σημείο J σε 
τουλάχιστον 2 συνεχόμενες απαγωγές και η οποία 
πρέπει να είναι: 

 

 Στις απαγωγές V2-V3: 

a. Στους άντρες <40 έτη >=2,5mm 

b. Στους άντρες >40 έτη >=2mm 

c. Στις γυναίκες >=1,5mm 

 

 Σε άλλες συνεχόμενες προκάρδιες απαγωγές ή σε 
απαγωγές των άκρων  >=1mm 

 

 

 



 Στο παρελθόν το πρωτοεμφανιζόμενο ή πιθανά 

πρωτοεμφανιζόμενο LBBB κατά την προσέλευση του 

ασθενούς ήταν ισοδύναμο με STEMI 

 

 ΄Ομως πλέον το LBBB δεν πρέπει να θεωρείται από 

μόνο του διαγνωστικό σημείο εμφράγματος 

 

 Έχουν δημοσιευθεί ειδικά κριτήρια για διάγνωση 

STEMI επί παρουσίας LBBB π.χ. η ανάσπαση του ST 

>=1mm σε απαγωγές όπου το QRS είναι θετικό 

αποτελεί έναν από τους καλύτερους δείκτες 



   1)Η παρουσία κατασπάσεων >=0.05mV σε πάνω 

από δύο προκάρδιες απαγωγές από V1-V4 μπορεί 

να υποδηλώνει αληθώς οπίσθιο ΟΕΜ  

  

 Συνιστάται η καταγραφή των απαγωγών V7-V9, 

όπου μπορεί να αναδειχθεί ανάσπαση του ST 

>0.05mV (0.1mV σε άντρες <40 ετών) 

 

 Ο ασθενής πρέπει να αντιμετωπιστεί ως STEMI 



 2)Η παρουσία κατασπάσεων σε πολλές απαγωγές 

με ταυτόχρονη ανάσπαση στην απαγωγή aVR 

συνήθως υποδηλώνει απόφραξη του στελέχους ή 

απόφραξη σε εγγύς τμήμα του προσθίου κατιόντα  

 

 Ο ασθενής πρέπει να αντιμετωπιστεί ως STEMI 



CLASS I συστάσεις: 

 

    Άμεση καταγραφή ΗΚΓ 

 

  Επαναιμάτωση γίνεται σε όλους τους ασθενείς 

που παρουσιάζονται με STEMI και έναρξη της 

συμπτωματολογίας εντός των προηγούμενων 12 

ωρών 

 

   Θεραπεία εκλογής: Πρωτογενής αγγειοπλαστική 

  



 

 Το ΕΚΑΒ οφείλει να μεταφέρει τα περιστατικά με 

STEMI σε νοσοκομεία που διαθέτουν αιμοδυναμικό 

εργαστήριο 

     (Χρόνος από την παραλαβή του ασθενούς  έως 

την έναρξη της αγγειοπλαστικής < 90 λεπτά) 

 

  Τα περιστατικά που μεταφέρονται σε νοσοκομείο 

χωρίς αιμοδυναμικό πρέπει να διακομίζονται σε 

νοσοκομείο με αιμοδυναμικό (Χρόνος από την 

παραλαβή του ασθενούς έως την έναρξη της 

αγγειοπλαστικής <120 λεπτά)  

 



 

 Θρομβόλυση γίνεται: 

    Σε περίπτωση που ο ασθενής μεταφερθεί σε 

νοσοκομείο χωρίς αιμοδυναμικό και ο χρόνος 

μεταφοράς σε αιμοδυναμικό εργαστήριο είναι >120 

λεπτά  

 

 Η θρομβόλυση πρέπει να χορηγηθεί εντός 30 

λεπτών από την άφιξη στο νοσοκομείο  



 

 

    CLASS IIa σύσταση: 

 

 Ασθενείς με STEMI και έναρξη της 

συμπτωματολογίας πριν από 12-24 ώρες έχουν 

ένδειξη για επαναιμάτωση αν παρουσιάζουν 

συνεχιζόμενη ισχαιμία κλινικά και  ΗΚΓφικά 

 



CLASS I συστάσεις: 

    Πρωτογενής αγγειοπλαστική ενδείκνυται για τους 

ασθενείς που προσέρχονται με STEMI αν: 

 

  Το χρονικό διάστημα από την έναρξη των 

συμπτωμάτων είναι μικρότερο από 12  ώρες 

 

  Παρουσιάζουν καρδιογενές σοκ ή οξεία σοβαρή 

καρδιακή ανεπάρκεια ανεξάρτητα από το χρονικό 

διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την έναρξη των 

συμπτωμάτων 



CLASS IΙα συστάσεις: 

 Πρωτογενής αγγειοπλαστική είναι λογικό να γίνει αν 

υπάρχει κλινική ή ΗΚΓφική ένδειξη συνεχιζόμενης 

ισχαιμίας 12 – 24 ώρες μετά την έναρξη των 

συμπτωμάτων 

 

CLASS III συστάσεις: 

 Κατά την πρωτογενή αγγειοπλαστική σε ασθενείς 

αιμοδυναμικά σταθερούς η παρέμβαση γίνεται 

μόνο στην βλάβη  που προκαλεί το STEMI  

 

 



 

 Αν ο χρόνος μεταφοράς του ασθενούς για 

πρωτογενή αγγειοπλαστική υπερβαίνει τα 120 λεπτά 

από την πρώτη επαφή του με τους διασώστες τότε: 

 

CLASS I σύσταση: 

 Ο ασθενής επί απουσίας αντενδείξεων θα λάβει 

θρομβόλυση αν το χρονικό διάστημα από την 

έναρξη των συμπτωμάτων είναι μικρότερο από 12 

ώρες 



CLASS IIa: 

 Σε απουσία αντενδείξεων και όταν η αγγειοπλαστική 

δεν είναι εφικτή είναι λογικό να χορηγηθεί 

θρομβόλυση σε ασθενείς που παρουσιάζουν 

ενδείξεις συνεχιζόμενης ισχαιμίας, κλινικά ή ΗΚΓφικά, 

12 -24 ώρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων και 

έχουν μία μεγάλη περιοχή του μυοκαρδίου σε 

κίνδυνο ή παρουσιάζουν αιμοδυναμική αστάθεια 



CLASS III σύσταση: 

 Δεν χορηγείται θρομβόλυση σε ασθενείς με 

κατάσπαση του διαστήματος ST 

 

 ΕΞΑΙΡΕΣΗ 

 Τα αληθώς οπίσθια ΟΕΜ που παρουσιάζονται με 

κατάσπαση σε περισσότερες από 2 απαγωγές από 

V1-V4 

 Οι κατασπάσεις σε πολλές απαγωγές που 

συνδυάζονται με ανάσπαση στην απαγωγή aVR 

και μπορεί να σημαίνουν απόφραξη του στελέχους 

ή εγγύς απόφραξη του προσθίου κατιόντα 



 

 

 Προτιμώνται τα νεότερα θρομβολυτικά 

(tenecteplase, reteplase, alteplase) έναντι της 

στρεπτοκινάσης  

 

 Η στρεπτοκινάση απαγορεύεται αν έχει 

ξαναχορηγηθεί στον ασθενή σε διάστημα 

μικρότερο των 6 μηνών, γιατί μπορεί να προκαλέσει 

σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις 



  

  
 Όλοι οι ασθενείς μετά την θρομβόλυση πρέπει να 

μεταφερθούν σε νοσοκομείο με αιμοδυναμικό 

εργαστήριο ανεξάρτητα από την επιτυχία ή όχι της 

θρομβόλυσης για να υποβληθούν σε 

στεφανιογραφία και πιθανά αγγειοπλαστική 



 

 CLASS I: 
1) Άμεση μεταφορά επιβάλλεται για ασθενείς που 

παρουσιάζουν καρδιογενές σοκ ή οξεία σοβαρή 

καρδιακή ανεπάρκεια, ανεξάρτητα από τον χρόνο 

που έχει μεσολαβήσει από την έναρξη των 

συμπτωμάτων 



 CLASS II a: 
1) Επείγουσα μεταφορά γίνεται αν  η θρομβόλυση 

έχει αποτύχει ή υπάρχουν ενδείξεις επαναπόφραξης 

 

2) Μεταφορά γίνεται και σε ασθενείς αιμοδυναμικά 
σταθερούς μετά από  επιτυχημένη θρομβόλυση.  

 

 Ο στόχος είναι να υποβληθεί ο ασθενής σε 
στεφανιογραφία  ιδανικά εντός των πρώτων 24 
ωρών 

 

  Σε ασθενείς στους οποίους η θρομβόλυση ήταν 
επιτυχής δεν θα πρέπει να ακολουθεί 
στεφανιογραφία εντός των 2 – 3 ωρών για να 
αποφευχθούν πιθανές αιμορραγικές επιπλοκές 

 



 

 Περιλαμβάνει ασθενείς που: 

 

1) Δεν μεταφέρθηκαν άμεσα για στεφανιογραφία μετά 

την θρομβόλυση 

2) Δεν υποβλήθηκαν σε θρομβόλυση 

 

 



 CLASS I: 
     Θα υποβληθούν σε στεφανιογραφία με στόχο την 

αγγειοπλαστική σημαντικής στένωσης ένοχου 
αγγείου οι ασθενείς που παρουσιάζουν: 

 

1) Καρδιογενές σοκ ή οξεία σοβαρή καρδιακή 
ανεπάρκεια 

 

2)  Μέτριο ή σοβαρό κίνδυνο για ισχαιμία από τον μη 
επεμβατικό έλεγχο πριν το εξιτήριο 

 

3) Μυοκαρδιακή ισχαιμία αυτόματη ή στην ελάχιστη 
κόπωση κατά την νοσηλεία 



 

 

 
 Χρησιμοποιείται σπάνια σε ασθενείς κατά την οξεία 

φάση του ΟΕΜ 

 



 CLASS I: 
 Ενδείκνυται σε ασθενείς με ΟΕΜ και ανατομία των 

στεφανιαίων που δεν επιδέχεται αγγειοπλαστική και: 

 Συνεχιζόμενη ή επαναλαμβανόμενη ισχαιμία 

 Καρδιογενές σοκ 

 Σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια 

 

 Σε περίπτωση χειρουργείου για μηχανικές επιπλοκές 



 Το ΟΕΜ χρήζει άμεσης αντιμετώπισης 

 

 Θεραπεία επίλογης: Πρωτογενής αγγειοπλαστική 

 

 Θρομβόλυση: Λύση ανάγκης 

 

 Αορτοστεφανιαία παράκαμψη: Περιορισμένη χρήση 

στην οξεία φάση 



 Από το 2009 η Ελλάδα συμμετέχει στην 

πρωτοβουλία της ESC “Stent for Life” 

 

 Στόχοι: 

1) PPCI σε ποσοστό >70% των ασθενών 

2) PPCI >600/1.000.000 πληθυσμού/έτος 

3) Λειτουργία κέντρων που προσφέρουν PPCI 24 

ώρες / 7 ημέρες  

 

 

www.stentforlife.com 



REGISTRY “STENT FOR LIFE” 2011 - 2012 

 Η PPCI αποτελεί την επικρατούσα θεραπεία στην 
Αττική και στην Ν.Δ. Πελοπόννησο (Π.Γ.Ν. Πατρών ), 
όπου υπάρχουν καλά οργανωμένα δίκτυα PPCI 

 

 H εφαρμογή προγράμματος PPCI οδήγησε σε 
ελάττωση της θνητότητας 

 

 Το ΕΚΑΒ συνεισφέρει μεταφέροντας το 37% των 
ασθενών με STEMI στα νοσοκομεία 

  

 Σκοπός είναι το ΕΚΑΒ να μεταφέρει την πλειοψηφία 
των ασθενών για να επιτυγχάνεται ασφαλής και 
γρήγορη μεταφορά 



REGISTRY “STENT FOR LIFE” 2011-2012 

 

 Καθυστέρηση στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας 

από τον ασθενή (patient delay), ιδιαίτερα στους 

ηλικιωμένους, στους διαβητικούς και στις γυναίκες 

 Ο χρόνος από την πρώτη ιατρική επαφή μέχρι την 

τοποθέτηση του stent υπερβαίνει τις 2 ώρες (system 

delay). Οφείλεται κυρίως στην μεταφορά των 

ασθενών με STEMI από non-PCI κέντρα σε 

νοσοκομεία που διενεργούν pPCI 

 Ο χρόνος από την είσοδο του ασθενή σε PCI-

νοσοκομεία μέχρι την διενέργεια PCI είναι άριστος 

(<60 λεπτά) 

 

 



 Καμπάνια ενημέρωσης του κοινού για τα 
συμπτώματα του ΟΕΜ και του τρόπου αντίδρασης 

 

 Πιλοτικό πρόγραμμα προνοσοκομειακής 
διάγνωσης των STEMI με ΗΚΓ 12 απαγωγών με 
δυνατότητα τηλεμεταφοράς του ΗΚΓ στο δίκτυο της 
Αθήνας.                                                                
Στόχος: η παράκαμψη των non-PCI νοσοκομείων. 
Αποτέλεσμα: μείωση του χρόνου μέχρι την 
επαναιμάτωση, μείωση της θνητότητας και της 
καρδιακής ανεπάρκειας 
 

 Επέκταση των δικτύων σε όλες τις περιφέρειες της 
χώρας, συνεχής εκπαίδευση του κοινού και  
προνοσοκομειακή διάγνωση σε όλη τη χώρα 



Ευχαριστώ Πολύ 


