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ΟΜΙΛΙΑ...



 Η ςτφνόσεπη αισία θανάσοτ ςσιρ
αναπστγμένερ κοινψνίερ

 2020 : οι θάνασοι από Ν θα είναι 11,1 εκ.
παγκοςμίψρ ( 7,1 εκ. σο 2002!!!)

 Ελλάδα: 100 STEMI ανά 100.000 άσομα
εσηςίψρ σο 2015

 Νοςοκομειακή θνησόσησα 4-12%

Reperfusion therapy for ST elevation acute myocardial infarction 2010/2011: current status in 37 ESC countries.
European Heart Journal(2014) 35, 1957-1970



 Φπόνιο ςσευανιαίο ςύνδπομο(ESC 2019)

Οξύ ςσευανιαίο ςύνδπομο
1.Έμυπαγμα μτοκαπδίοτ με ανάςπαςη

σοτ ST διαςσήμασορ (STEMI)

2.Έμυπαγμα μτοκαπδίοτ φψπίρ
ανάςπαςη σοτ ST διαςσήμασορ (ΝSTEMI)

3.Αςσαθή ςσηθάγφη (UA) 

4.Αιυνίδιο καπδιακό θάνασο 

2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes
2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial  revascularization



Ππψσογενέρ (αθηπψμάσψςη, πήξη πλάκαρ, 
διάβπψςη, εξέλκψςη, διαφψπιςμόρ)

 Άλληρ αισίαρ, με διασαπαφέρ μεσαξύ 
πποςυοπάρ/ζήσηςηρ Ο2 από σο μτοκάπδιο

Θάνασορ, σοτ οποίοτ πποηγήθηκαν.
ςτμπσώμασα ύποπσα .Ν. (φψπίρ, όμψρ, 
βιοδείκσερ).

 Ιασπογενέρ μεσά από PCI (αύξηςη ή 
μεσαβολή cTn + κλινικά/ΗΚΓ/echo κπισήπια

 Ιασπογενέρ μεσά από CABG (cTn > 10x) 







Αγγειοπλαςσική

Θπομβόλτςη

Ο φπόνορ είναι μτοκάπδιο.













Impact of diagnostic ECG-to-wire delay in STEMI patients
treated with primary PCI: a DANAMI-3 substudy

EuroIntervention 2018;14:700-707 published online December 2017



Impact of diagnostic ECG-to-wire delay in STEMI patients
treated with primary PCI: a DANAMI-3 substudy

EuroIntervention 2018;14:700-707 published online December 2017



 Απόλτση ένδειξη



Bellemain-Appaix A et al. EuroIntervention 2018.













 Ενεπγοποίηςηρ σοτ πλαςμινογόνοτ και
μεσασποπήρ σοτ ςε ςσο ενεπγό πλαςμίνη
η οποία διαςπά σο ινώδερ σοτ θπόμβοτ.

Ενδείξειρ θπομβόλςζηρ

1)Κλινική εικόνα εμθράγμαηος ηις προηγούμενες 12 ώρες και

 Ανάζπαζη ηοσ ST διαζηήμαηος ≥1mm ζε δσο παρακείμενες απαγωγές.

 Νέο αποκλειζμό αριζηερού ζκέλοσς.

 Αληθώς οπίζθιο έμθραγμα.



•Ιςφαιμικό ΑΕΕ σοτρ 
σελετσαίοτρ 6 μήνερ

•Ενδοκπάνια αιμοππαγία

•Βλάβη ΚΝ ( νεόπλαςμα 
ή κολποκοιλιακή 
δτςπλαςία)

•Ππόςυασο μεγάλο 
σπαύμα/φειποτπγείο
/κπανιοεγκευαλική
κάκψςη σιρ σελετσαίερ 
3βδ.

• Αιμοππαγία ΓΕ σο 
σελετσαίο μήνα
• Γνψςσή αιμοππαγική 
διάθεςη (όφι η έμμηνορ 
πύςη)
• Διαφψπιςσικό 
ανεύπτςμα: 1/3 με εικόνα 
Ο
• Παπακένσηςη ςσο 
σελετσαίο 24ψπο ςε θέςη 
ποτ δεν μποπεί να 
ελεφθεί με πίεςη (βιοχία 
ήπασορ,Οςυτονψσιαία)

European Heart Journal (2012) 33, 
2569-2619 guidelines



• Παποδικό ΑΕΕ σοτρ σελετσαίοτρ 6 μήνερ
• Λήχη από σοτ ςσόμασορ ανσιπηκσικών
• Εγκτμοςύνη και η 1η βδ σηρ λοφείαρ
• Ανθεκσική ΑΤ ςτςσ>180, διαςσ>110 mmHg
• Πποφψπημένη ηπασοπάθεια
• Λοιμώδηρ ενδοκαπδίσιδα (ςτνύπαπξη με Ν)
• Ενεπγό πεπσικό έλκορ
• Παπασεσαμένη και σπατμασική
καπδιοπνετμονική αναζψογόνιςη

European Heart Journal (2012) 33, 2569-2619 
guidelines











http://www.outcomesumassmed.org/grace/acs_risk/acs_risk_content.html



• 25% θανάσψν ππιν σην άυιξη ςσο γιασπό
• Κτπιόσεπη αισία θανάσοτ ςσην οξεία υάςη:
κοιλιακή μαπμαπτγή
• Επιβίψςη: 80-90% ςσο 1 έσορ, 75% ςσα 5 
έση,
50% ςσα 10 έση, 25% ςσα 20 έση 

 ενδονοςοκομειακή θνησόσησα: 7-10%

 50% θανάσψν σιρ ππώσερ 2 ώπερ



 Ο φπόνορ είναι μτοκάπδιο.

 H ππψσογενήρ αγγειοπλαςσική είναι η
θεπαπεία εκλογήρ ςσο STEMI.

 Η θπομβολτσική θεπαπεία αποσελεί
εναλλακσική επιλογή.





ΕΤΦΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΟΦΗ Α


