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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
 

Συντάχθηκε από ομάδα εργασίας 
Αποστολίδου Σταυρούλα. Καζαντζίδου 
Βασιλική. Νίκου Ιωάννα. 

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  Γιαννοπούλου Ευδοξία. 

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής – 
Στεφανιαίας Μονάδας 

Ελευθεριάδης Δαμιανός.  

Ιατρική ομάδα Καρδιολογικής Κλινικής – 
Στεφανιαίας Μονάδας 

Βλάχου Ιωάννης. Ελευθεριάδης Νεοκλής . 
Τσιλιγκαρίδης Βλαδίμηρος. 

Διοικητής Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» Παπασωτηρίου Σταύρος 

 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
1. Εκτίμηση της παρούσας κατάστασης 

 
2. Λήψη ιστορικού 
 
3. Λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος 

 
4. Βιοχημικοί δείκτες 

 
5. Ηχοκαρδιογραφία 

 
6. Μαγνητική αντήχηση 

7. Ραδιοϊσοτοπική απεικόνιση της καρδιάς               Σύσταση για στεφανιογραφία 

8. Στεφανιογραφία 

 

 



 

 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 

• Ταυτοποίηση στοιχείων , ερώτηση για τυχόν αλλεργίες  

• Τοποθέτηση του ασθενή σε ημικλινή θέση ώστε να μπορεί γρήγορα να 
τεθεί σε θέση ανάνηψης 

• Μείωση του άγχους και της αγωνίας του ασθενούς ώστε να επιτευχθεί η 
συνεργασία μαζί του 

• Χαλάρωση του ιματισμού του, απελευθέρωση του θώρακα για πιθανή 
απινίδωση 

• Σύνδεση με μόνιτορ αποφεύγοντας τα σημεία κάτω από την δεξιά κλείδα 
και κάτω από τον αριστερό μαστό για πιθανή απινίδωση, 
ηλεκτροκαρδιογράφημα, πιεσόμετρο, οξύμετρο, απινιδωτή 

• Τοποθέτηση Folley και δύο περιφερικών φλεβών και χορήγηση οξυγόνου 
επί ενδείξεων δύσπνοιας – χαμηλού κορεσμού 

• Αιμοληψία με σκοπό την διασταύρωση αίματος  

• Έναρξη φαρμακευτικής αγωγής με :  

• έναρξη αντιλιπιδαιμικής αγωγής σε υψηλές δόσεις και πιθανή 
χορήγηση ενδοφλέβιας αντιπηκτικής αγωγής ενόψει 
θρομβόλυσης κατόπιν ιατρικών οδηγιών 

• Ακετυλοσαλικυλικό οξύ 325 mg  

• Κλοπιδογρέλη 300 mg 

• Ομεπραζόλη 40mg 

• Ατορβαστατίνη 80mg 

• Αντιπηκτική υποδόρια ένεση  

• Τρινιτρική γλυκερίνη ενδοφλεβίως βάση ιατρικών οδηγιών 

• Β – αποκλειστές είτε per os είτε ενδοφλεβίως βάση ιατρικών 
οδηγιών 

• Ναρκωτικά αναλγητικά π.χ. μορφίνη ή πεθιδίνη βάση ιατρικών 
οδηγιών  

• Μετοκλοπραμίδη ενδοφλεβίως βάση ιατρικών οδηγιών 

• Ασπαρτικό μαγνήσιο ενδοφλεβίως σε κοιλιακές αρρυθμίες 

• Χορήγηση θρομβόλυσης βάση ιατρικών οδηγιών με σκοπό την 
φαρμακευτική επανεμάτωση του μυοκαρδίου 

• Ξυλοκαΐνη ενδοφλεβίως βάση ιατρικών οδηγιών 

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ 
1. Χορήγηση αμιοδαρόνης Επί εμφανίσεως κοιλιακής ταχυκαρδίας 

2. Χορήγηση ατροπίνης Σε φλεβοκομβική βραδυκαρδία 

3. Χορήγηση αντιεμετικών 
Μετά από χορήγηση πεθιδίνης για 
μείωση των συμπτωμάτων 

4. Χορήγηση οξυγόνου , 
διουρητικών, μορφίνης, 
νιτρογλυκερίνης  

Σε συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 
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