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1. პროტოკოლის დასახელება
ST-სეგმენტის ელევაციით მიმდინარე მიოკარდიუმის ინფარქტის (STEMI) ჰოსპიტალური
მართვა

2. პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და
ჩარევები
ცხრილი № 1. პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები
დაავადების დასახელება

კოდი

მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი

K75 (ICPC2)

ST-სეგმენტის ელევაციით მიმდინარე მიოკარდიუმის ინფარქტი

I21 (ICD-10)

შემდგომი ST-სეგმენტის ელევაციით მიმდინარე მიოკარდიუმის ინფარქტი

I22 (ICD-10)

მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი, დაუზუსტებელი (ST-სეგმენტის
ელევაციით მიმდინარე მწვავე კორონარული სინდრომი)

I24 (ICD-10)

3. პროტოკოლის მოქმედების არეალი
პროტოკოლი მოიცავს ST-სეგმენტის ელევაციით მიმდინარე მწვავე კორონარული სინდრომის
(STE-ACS) და მიოკარდიუმის ინფარქტის (STEMI) დიაგნოზის

მქონე პაციენტების მართვას

ჰოსპიტალური სამედიცინო დახმარების ძირითად ფაზებში (იხილეთ ცხრილი № 2).
პროტოკოლი წარმოადგენს STEMI-ით (STE-ACS) პაციენტების ჰოსპიტალური დახმარების
ესენციურ ღონისძიებებს, კლინიკურ ჩვენებებსა და პირობებს დაავადების ჰოსპიტალური
მართვის

ცალკეული

ღონისძიებების

გამოყენებისათვის.

პროტოკილი

გულმკერდში ტკივილის და მწვავე კორონარული სინდრომის (ACS)

არ

მოიცავს

პრეჰოსპიტალური,

ჰოსპიტალიზაციის შემდგომი (მ.შ. რეაბილიტაციის) და STEMI-ის გართულებების მართვის,
ისევე როგორც, რეპერფუზიულ და ინვაზიურ (მ.შ. ქირურგიული) ღონისძიებებს.

ცხრილი № 2. პროტოკოლით მოცული ღონისძიებები ჰოსპიტალური დახმარების სხვადასხვა
ფაზაში
STEMI-ის
ჰოსპიტალური
დახმარების ფაზები

საწყისი შეფასება

პროტოკოლით მოცული
ღონისძიებები
ჰოსპიტალური ტრიაჟი მთავარი სიმპტომის
მიხედვით:
შემთხვევის კვალიფიკაცია;
o სიმპტომი/კლინიკური ნიშნები;
o ეკგ;
o კარდიული მარკერები, (მ.შ. hs-TnT);
o რისკისა და სიმძიმის შეფასება

სხვა ღონისძიებები,
რომლებიც გაშუქებული
უნდა იყოს სპეციალური
პროტოკოლით

პრეჰოსპიტალური შეფასება
და მართვა
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საწყისი მკურნალობა

მიმდინარე
ჰოსპიტალური
შეფასებები და
მონიტორირება

მიმდინარე
ჰოსპიტალური
მკურნალობა

გაწერის დაგეგმვა

იშემიის საწინააღმდეგო მკურნალობა საწყისი მკურნალობის მედიკამენტური
ნაკრები;
 ოპიოიდური ანალგეზიური საშუალება
o ჟანგბადი - ოქსიგენაციისათვის;
o ნიტრატის მიწოდება ტიტრაციით;
o ასპირინით მკურნალობის დაწყება;
საწყისი ანტიკოაგულაციური და
ანტითრომბოციტული მკურნალობა

რეპერფუზიის
ღონისძიებები
 PCI;
 CABG

არითმიების შეფსება;
გულის უკმარისობის
შეფასება;
სხვა გართულებების
შეფასება;
არითმიის მედიკამენტური
და არამედიკამენტური
კონტროლი;
გულის უკმარისობის
კონტროლი;
სხვა გართულებების
კონტროლი;
ქირურგიული მკურნალობა

რისკის/გართულებების დეტექცია;
სტაბილიზაციის განსაზღვრა;
ძირითადი მედიკამენტური ნაკრები
 ასპირინი;
 თიენოპირიდინი;
 β-ბლოკერი;
 ACE-I/ARB;
 სტატინი
ანტიკოაგულაციური მკურნალობის
გაგრძელება საავადმყოფოდან გაწერამდე
გსდ რისკ-ფაქტორების შეფასება;
ადრეული და ხანგრძლივი დაკვირვების
მიზნების შეფასება;
ძლიერი ზემოქმედების მედიკამენტური
ნაკრები:
o ასპირინი;
o სტატინი;

რეაბილიტაციის
ღონიძიებები

o β-ბლოკერი;
გაწერა

o ACE-I/ARB;
თიენოპირიდინით მკურნალობის გაგრძელება
საავადმყოფოდან გაწერის შემდეგ;
ანტიკოაგულაციური მკურნალობის
გაგრძელება;
კონსულტირება გსდ რისკ-ფაქტორების
კონტროლისთვის

ნომენკლატურა და ძირითადი განსაზღვრებები
მოცემულ პროტოკოლში ST-სეგმენტის ელევაციით მიმდინარე მიოკარდიუმის ინფარქტად
(STEMI) განიხილება კლინიკური მწვავე კორონარული სინდრომის (ACS) სუბკატეგორია,
რომელიც ჩვეულებრივ, მაგრამ არა ყოველთვის, გამოწვეულია კორონარული არტერიების
ათეროსკლეროზული დაავადებით და დაკავშირებულია შემდგომი მიოკარდიუმის ინფარქტის
ან/და კარდიული სიკვდილობის განვითარების მაღალ რისკთან.

ცხრილი №3. ST-სეგმენტის
მდგომარეობების კვალიფიკაცია

ელევაციით

მიმდინარე

მიოკარდიუმის

ინფარქტის
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ST-სეგმენტის ელევაციით მიმდინარე მწვავე
კორონარული სინდრომი

ST-სეგმენტის ელევაციით მიმდინარე
მიოკარდიუმის ინფარქტი

 კარდიული მარკერების (hs-TnT ან სხვა
 კარდიული მარკერების (hs-TnT ან სხვა
ბიომარკერი) დონის მომატება
ბიომარკერი) მომატებული დონე;
დადგენილი არ არის;
 მიოკარდიუმის იშემიის შესაბამისი კლინიკური სურათი გულმკერდში მწვავე ტკივილით
და/ან ანგინალური (სტენოკარდიული) ექვივალენტით;
 ეკგ ST-სეგმენტის მდგრადი ელევაციით ან დეპრესიით, ST-სეგმენტის დეპრესიით V1-V3
განხრებში, ან ჰისის კონის მარცხენა ფეხის სრული ბლოკადა;
პროტოკოლით გათვალისწინებული საწყისი შეფასების და მკურნალობის ღონისძიებების
გამოყენება რეკომენდებულია
კორონარული

სინდრომით

ST-სეგმენტის მდგრადი ელევაციით მიმდინარე მწვავე
(STE-ACS),

როგორც

საწყისი

(ე.წ.

სამუშაო)

დიაგნოზით,

ჰოსპიტალიზირებული პაციენტების მართვისათვის.
პროტოკოლი არ გამოიყენება ST-სეგმენტის ელავაციის გარეშე მიმდინარე მწვავე კორონარული
სინდრომის, ST-სეგმენტის ელევაციის გარეშე მიმდინარე მიოკარდიუმის ინფარქტის და
არასტებილური სტენოკარდიის შემთხვევების ჰოსპიტალური მართვისათვის. სურათი №1-ზე
შეჯამებულია STE-ACS პაციენტების შეფასებისა და მართვის ძირითადი ეტაპები.

სურათი № 1. STEMI-ის შეფასების და მართვის ნიშანსვეტები
კლინიკური

იშემიური დისკომფორტი -

სურათი

მწვავე ტკივილი გულმკერდში ან ანგინური ექვივალენტი

საწყისი

მწვავე კორონარული სინდრომი

დიაგნოზი

ეკგ ცვლილებები

ST-სეგმენტის
ელევაცია

[ - ST-სეგმენტის ელევაციის გარეშე - ]
NSTE-ACS
ST-სეგმენტის დეპრესია T
კბილის ცვლილებები

მომატებული
მაჩვენებელი

ბიომარკერები

დიაგნოზი

რისკი

მკურნალობა

NSTEMI

STEMI

ცვლილების
გარეშე

მაჩვენებელი ნორმის
ფარგლებში
[სერიული გაზომვით]

UA

მაღალი

დაბალი

რევასკულარიზაცია
მედიკამენტური რეპერფუზია

მედიკამენტური
მკურნალობა
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4. პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია
პროტოკოლის განახლების საფუძველი გახდა ACC და AHA სამუშაო ჯგუფების მიერ 2004, 2007,
2009 და 2013 წლებში განხორციელებული ST-სეგმენტის ელევაციით მიმდინარე მიოკარდიუმის
ინფარქტის გაიდლაინების ფოკუსირებული გადახედვები და განახლებები და ევროპის
კარდიოლოგთა საზოგადოების 2012 წლის ახალი გაიდლაინი მიოკარდიუმის ინფარქტის
მართვისათვის პაციენტებში, რომლებსაც უვლინდებათ ST სეგმენტის ელევაცია.
წარმოდგენილი ფორმატით პროტოკოლი შემუშავებული იქნა USAID-ის ჯანდაცვის
გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში, პროექტის გუნდის და შესაბამისი დარგობრივი
ასოციაციების მიერ, საქართველოს კარდიოლოგთა კოლეჯის და საქართველოს კარდიოლოგთა
საზოგადოების მიერ 2006 წელს მიღებული კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო
სტანდარტის (პროტოკოლის): მიოკარდიუმის ინფარქტი ST ელევაციით STEMI და კლინიკური
პრაქტიკის შესაბამისი ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის): მიოკარდიუმის ინფარქტი ST
ელევაციით STEMI განახლების შედეგად. კერძოდ, პროტოკოლის რეკომენდაციების განხილვა,
ადაპტაცია და ძირითადი კლინიკური შეკითხვების ჩამოყალიბება/გადახედვა, უფროსი
ტექნიკური

მრჩეველის

და

პროტოკოლის

შემფასებლების

კომპეტენციის

ფარგლებში,

განხორციელდა საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების და საქართველოს ჰიპერტენზიის
ასოციაციების ექსპერტების მიერ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური
დაცვის სამინისტორ მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად (იხ. დანართი №6).
USAID-ის ჯანდაცვის გაუმჯობესების პროექტის შესაბამისმა კლინიკურმა ექსპერტმა კი
განახორციელა მტკიცებითი სამედიცინო ინფორმაციის ძიება, ანალიზი და რეკომენდაციების
ფორმირება

სისტემური

მიმომხილველის

კომპეტენციის

ფარგლებში.

პროტოკოლის

შემუშავების პროცესის ორგანიზება, ფასილიტაცია და ლოგისტიკური დახმარება ასევე
განხორციელდა USAID-ის ჯანდაცვის გაუმჯობესების პროექტის მიერ.
პროტოკოლი შემუშავებულია არსებული ეროვნული და თანამედროვე საერთაშორისო
რეკომენდაციების საფუძველზე. კერძოდ, გამოყენებულ იქნა შემდეგი ძირითადი და
დამატებითი წყაროები:
ძირითადი წყაროები:
1. კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტი (პროტოკოლი): მიოკარდიუმის
ინფარქტი ST სეგმენტის ელევაციით. http://www.moh.gov.ge/files/gaidline/protokoli/11.2.pdf
2. კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი): მიოკარდიუმის ინფარქტი ST
სეგმენტის ელევაციით. საქართველოს კარდიოლოგთა კოლეჯი და საქართველოს კარდიოლოგთა
საზოგადოება. 2006. http://www.moh.gov.ge/files/gaidline/protokoli/11.1.pdf
3. O’Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, Casey DE Jr, Chung MK, de Lemos JA, Ettinger SM, Fang JC, Fesmire
FM, Franklin BA, Granger CB, Krumholz HM, Linderbaum JA, Morrow DA, Newby LK, Ornato JP, Ou N,
Radford MJ, Tamis-Holland JE, Tommaso CL, Tracy CM, Woo YJ, Zhao DX. 2013 ACCF/AHA guideline for the
management of ST-elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology
Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2013;61:e78 –
140;
4. Steg PG., James SK., Atar D., Badano LP., Blo¨mstrom-Lundqvist C., Borger MA., Di Mario C., Kenneth
Dickstein K., Ducrocq G., Fernandez-Aviles F., Gershlick AH., Giannuzzi P., Halvorsen S., Huber K., Juni P.,
Kastrati A., Knuuti J., Lenzen MJ., Mahaffey KW., Valgimigli M., van ’t Hof A., Widimsky P., Zahger D. ESC
Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment
elevation. The Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the
European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal. 2012, 33:2569–2619.
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5. Kushner FG, Hand M, Smith SC Jr, King SB 3rd, Anderson JL, Antman EM, Bailey SR, Bates ER, Blankenship
JC, Casey DE Jr, Green LA, Hochman JS, Jacobs AK, Krumholz HM, Morrison DA, Ornato JP, Pearle DL,
Peterson ED, Sloan MA, Whitlow PL, Williams DO. 2009 focused updates: ACC/AHA guidelines for the
management of patients with ST-elevation myocardial infarction (updating the 2004 guideline and 2007 focused
update) and ACC/AHA/SCAI guidelines on percutaneous coronary intervention (updating the 2005 guideline
and 2007 focused update): a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart
Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2009; 54:2205– 41.
6. Antman EM, Hand M, Armstrong PW, et al. 2007 Focused Update of the ACC/AHA 2004 Guidelines for the
Management of Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction: a report of the American College of
Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines: 2007 Writing Group to Review
New Evidence and Update the ACC/AHA 2004 Guidelines for the Management of Patients With ST-Elevation
Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol. 2008; 51:210–47.
7. Antman EM, Anbe DT, Armstrong PW, Bates ER, Green LA, Hand M, Hochman JS, Krumholz HM, Kushner
FG, Lamas GA, Mullany CJ, Ornato JP, Pearle DL, Sloan MA, Smith SC Jr. ACC/AHA guidelines for the
management of patients with ST-elevation myocardial infarction: a report of the American College of
Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Revise the 1999
Guidelines for the Management of Patients With Acute Myocardial Infarction). 2004. Available at
www.acc.org/ clinical/guidelines/stemi/index.pdf.

დამატებითი წყაროები:
1.

Krumholz HM, Anderson JL, Bachelder BL, Fesmire FM, Fihn SD, Foody JM, Ho PM, Kosiborod MN, Masoudi
FM, Nallamothu BK. ACC/AHA 2008 performance measures for adults with ST-elevation and non–ST-elevation
myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force
on Performance Measures (Writing Committee to Develop Performance Measures for ST-Elevation and Non–
ST-Elevation

Myocardial

Infarction).

J

Am

Coll

Cardiol

2008;

52:2046

–99.

http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1188059
2.

Smith SC Jr., Benjamin EJ, Bonow RO, Braun LT, Creager MA, Franklin BA, Gibbons RJ, Grundy SM, Hiratzka
LF, Jones DW, Lloyd-Jones DM, Minissian M, Mosca L, Peterson ED, Sacco RL, Spertus J, Stein JH, Taubert KA.
AHA/ACCF secondary prevention and risk reduction therapy for patients with coronary and other
atherosclerotic vascular disease: 2011 update: a guideline from the American Heart Association and American
College of Cardiology Foundation. Circulation. 2011: published online before print November 3, 2011,
10.1161/CIR.0b013e318235eb4d. http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1147807

3.

Weintraub WS, Karlsberg RP, Tcheng JE, Buxton AE, Boris JR, Dove JT, Fonarow GC, Goldberg LR,
Heidenreich P, Hendel RC, Jacobs AK, Lewis W, Mirro MJ, Shahian DM. ACCF/AHA 2011 key data elements
and definitions of a base cardiovascular vocabulary for electronic health records: a report of the American
College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Clinical Data Standards. J Am
Coll Cardiol 2011; 58:202–22. http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1146614

4.

Levine GN, Bates ER, Blankenship JC, Bailey SR, Bittl JA, Cercek B, Chambers CE, Ellis SG, Guyton RA,
Hollenberg SM, Khot UN, Lange RA, Mauri L, Mehran R, Moussa ID, Mukherjee D, Nallamothu BK, Ting HH.
2011 ACCF/AHA/SCAI guideline for percutaneous coronary intervention: a report of the American College of
Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the Society for
Cardiovascular

Angiography

and

Interventions.

J

Am

Coll

Cardiol

2011;

58:e44–122.

http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1147816
5.

Patel MR, Dehmer GJ, Hirshfeld JW, Smith PK, Spertus JA. ACCF/SCAI/STS/AATS/AHA/ASNC/ HFSA/SCCT
2012 appropriate use criteria for coronary revascularization focused update: a report of the American College of
Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, Society for Cardiovascular Angiography and
Interventions, Society of Thoracic Surgeons, American Association for Thoracic Surgery, American Heart
Association, American Society of Nuclear Cardiology, and the Society of Cardiovascular Computed
Tomography. J Am Coll Cardiol 2012; 59:857– 81. http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1201161
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6.

Patel MR, Bailey SR, Bonow RO, Chambers CE, Chan PS, Dehmer GJ, Kirtane AJ, Wann LS, Ward RP.
ACCF/SCAI/AATS/AHA/ASE/ASNC/HFSA/HRS/SCCM/SCCT/SCMR/STS 2012 appropriate use criteria for
diagnostic catheterization: a report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria
Task Force, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, American Association for Thoracic
Surgery, American Heart Association, American Society of Echocardiography, American Society of Nuclear
Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm Society, Society of Critical Care Medicine, Society
of Cardiovascular Computed Tomography, Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, and Society of
Thoracic

Surgeons.

J

Am

Coll

Cardiol

2012;59:

XXX–XX.

http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1182705
7.

Thygesen K, Alpert J.S., Jaffe A.S., Simoons M.L., Bernard R. ChaitmanB.R., Harvey D. White H.D.; The
Writing Group on behalf of the Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Universal Definition of
Myocardial Infarction. Third Universal Definition of Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol. 2012; 60:158198. http://content.onlinejacc.org/ on 12/10/2012

8.

Newby LK, Jesse RL, Babb JD, Christenson RH, De Fer TM, Diamond GA, Fesmire FM, Gersh BJ, Geraci SA,
Larsen GC, Kaul S, McKay CR, Philippides GJ, Weintraub WS. ACCF 2012 expert consensus document on
practical clinical considerations in the interpretation of troponin elevations: a report of the American College of
Cardiology Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus Documents. J Am Coll Cardiol 2012; 60:2419 –
55. http://content.onlinejacc.org/ on 12/10/2012

5. პროტოკოლის მიზანი
პროტოკოლის

მიზანია

STEMI-ით

პაციენტების

ჰოსპიტალური

დახმარების

ხარისხის

გაუმჯობესება.
პროტოკოლით გათვალისწინებული სამედიცინო დახმარების ღონისძიებები - პაციენტის
იდენტიფიკაცია, მოვლა, დიაგნოსტიკური და სამკურნალო პროცედურები, კლინიკური
გადაწყვეტილებების მიღება და დასკვნების მიწოდება, წამლისა და პაციენტის მოვლის
საშუალებების გამოყენება, ინფორმაციის გაცვლა და პაციენტსა და სამედიცინო პერსონალს
შორის ურთიერთობა, ხელს შეუწყობს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სამედიცინო
დახმარების და პაციენტთა უსაფრთხოების პრინციპების დანერგვას რუტინულ კლინიკურ
პრაქტიკაში.
აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელება საჭიროებს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული
მარეგულირებელი მექანიზმების, მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების, სტანდარტული
მეთოდოლოგიების, პროცედურებისა და შესაბამისი ცოდნისა და კლინიკური უნარჩვევების
მქონე პერსონალის გამოყენებას. აღნიშნული ფაქტორები კი ხელს შეუწყობს სამედიცინო
დახმარების

პროცესის

სტანდარტიზაციას,

ძირითადი

კლინიკური

პროცესების

და

გამოსავლების ვარიაბელობის შემცირებას და შედეგად, STEMI-ის დიაგნოზით პაციენტების
ჰოსპიტალური მართვის ხარისხის გაუმჯობესებას.
პროტოკოლით გათვალისწინებული ღონისძიებების გამოყენების პირობები:


STEMI-ის ან

STE-ACS-ის კლინიკური შემთხვევის ჰოსპიტალური მართვა

განხორციელდეს

მოცემული

პროტოკოლით

გათვალისწინებული

უნდა

ღონისძიებების

შესაბამისად;


კლინიკური შემთხვევის მართვისთვის ცალკეული კლინიკური ღონისძიების გამოყენების ან
არგამოყენების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება და შესაბამისი არგუმენტაციების
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ჩამოყალიბება

უნდა

მოხდეს

რეკომენდაციების ხარისხისა და

პროტოკოლით

გათვალისწინებული

შესაბამისი

მტკიცებულებების დონის გათვალისწინებით (იხ

დანართი №5). შესაბამისი კლინიკური განსჯები და არგუმენტები ასახული უნდა იქნას
სტანდარტულ

სამედიცინო

დოკუმენტაციაში

და

გამყარებული

იქნას

ობიექტური

კლინიკური მონაცემებით.

6. სამიზნე ჯგუფი
პროტოკოლის რეკომენდაციები შეეხება მოზრდილი ასაკის ნებისმიერ პაციენტს, რომელსაც
კლინიკურად შეფასებული აქვს STE-ACS ან დაუდგინდა STEMI.

7. ვისთვის არის პროტოკოლი განკუთვნილი
პროტოკოლი განკუთვნილია ტრანსკუტანეური ინტრაკორონარული ინტერვენციების (PCI)
შესაძლებლობების მქონე ან აღნიშნული შესაძლებლობების არმქონე საავადმყოფოებში
მომუშავე ზოგადი პროფილის ექიმებისათვის, შინაგანი სნეულებების სპეციალიზაციის
ექიმებისათვის,
კარდიოლოგების,
კარდიოლოგ-ინტერვენციონისტების,
მედიცინის სპეციალისტების, რეანიმატოლოგებისათვის და ყველა იმ

კრიტიკული
სამედიცინო

პერსონალისათვის, რომლებიც მონაწილეობენ პაციენტის საწყისი შეფასებისა და მართვის,
მიმდინარე ჰოსპიტალური მეთვალყურეობის, მკურნალობის, ჰოსპიტლიდან გაწერის ან
გადაყვანის ღონისძიებებში.
დაგეგმვისა და სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ორგანიზების მიზნით პროტოკოლი
ასევე განკუთვნილია აღნიშნულ პროცესში ჩართული არა სამედიცინო პერსონალისათვის (მათ
შორის სამედიცინო მომსახურების შემსყიდველი ორგანიზაციების თანამშრომლების,
სამედიცინო დაწესებულებების მენეჯერების ან სხვა გადაწყვეტილების მიმღებებთათვის).
პროტოკოლის გამოყენება ასევე შესაძლებელია ანაზღაურება-ბიუჯეტირების და ხარისხის
შეფასების (შიდა, გარე) მიზნით.

8. სამედიცინო დაწესებულებაში პროტოკოლის გამოყენების
პირობები
პროტოკოლის გამოყენება იწყება ჰოსპიტალში პაციენტის მიღებისთანავე, მიმღებ, პაციენტის
ინტენსიური დახმარების, რეანიმაციის და მიმდინარე/საშუალო ხანგრძლივობის დაყოვნების
განყოფილებებში და გრძელდება პაციენტის ჰოსპიტლიდან გაწერის ან სხვა სამედიცინო
დაწესებულებაში რეფერალის ჩათვლით.
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9. რეკომენდაციები
9.1 პრეჰოსპიტალური შეფასების და მკურნალობის ძირითადი ღონისძიებები
სურათი № 2-ზე სქემატურად გამოსახულია პრეჰოსპიტალური შეფასების და მკურნალობის
ძირითადი ღონისძიებები.

სურათი № 2. პრეჰოსპიტალური შეფასების და მკურნალობის ძირითადი ღონისძიებები

STEMI-ით (STE-ACS-ით) პაციენტების პრეჰოსპიტალური შეფასების, მკურნალობის და
ჰოსპიტალური

სამედიცინო

ხორციელდება

დახმარების

მოსალოდნელი

სამსახურებში

რეპერფუზიული

მიმართვიანობის
ჩარევების

ღონისძიებები

უზრუნველყოფის

გათვალისწინებით.
ძირითადი რეპერფუზიული ჩარევები
STEMI-ის

შემთხვევის

კორექტული

მართვის

ძირითადი

პრინციპია

შესაბამისი

რეპერფუზიული მკურნალობის დროული ჩატარება, ვიდრე ტრიაჟის ღონისძიებების
მიმართვა მკურნალობის ერთი რომელიმე მეთოდის უპირატესი შერჩევის გამოსავლენად.
ACC/AHA/ACCF გაიდლაინის ჯგუფის რეკომენდაცია
დროული მკურნალობისა და რეპერფუზიის მისაღწევად საჭიროა შეიქმნას STEMI-ის
დახმარების შეთანხმებული რეგიონალური გეგმა/სისტემა, რომელიც მოიცავს სასწრაფო,
გადაუდებელი და ჰოსპიტალური სამედიცინო დახმარების შეთანხმებულ ღონისძიებებს.
აღნიშნული გეგმა ასევე უნდა ითვალისწინებდეს ხარისხის მიმდინარე შეფასებისა და
გაუმჯობესების მექანიზმებსა და მათ განსახორეციელებლად საჭირო აქტივობებს.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
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სასწრაფო და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების პერსონალმა STEMI-ის შესაბამისი
სიმპტომების მქონე ყველა პაციენტს უნდა ჩაუტაროს 12-განხრიანი სტანდარტული ეკგ
გამოკვლევა პირველი სამედიცინო კონტაქტის ადგილზე.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
რეპერფუზიული მკურნალობა უნდა ჩაუტარდეს ყველა შესაბამისს პაციენტს STEMI-ის
სიმპტომების განვითარებიდან 12 საათის განმავლობაში.
მტკიცებულებათა დონე: I-A
პირველადი PCI წარმოადგენს რეპერფუზიის რეკომენდებულ მეთოდს, თუ მისი ჩატარება
შესაძლებელია დროულად და შესაბამისი გამოცდილების მქონე ოპერატორის მიერ.
მტკიცებულებათა დონე: I-A
პირველადი

PCI

უნდა

ჩაუტარდეს

STEMI-ით

პაციენტებს

იშემიური

სიმპტომები

განვითარებიდან 12 საათის განმავლობაში.
მტკიცებულებათა დონე: I-A
იშემიური სიმპტომების განვითარებიდან 12 საათის განმავლობაში პირველადი PCI უნდა
ჩაუტარდეს STEMI-ით პაციენტებს, რომლებსაც აღენიშნებათ ფიბრინოლიზური მკურნალობის
უკუჩვენებები,

მიუხედავად

დროის

ხანგრძლივობისა,

რომელიც

გასულია

პირველი

სამედიცინო კონტაქტიდან (FMC).
მტკიცებულებათა დონე: I-B
პირველადი PCI უნდა ჩაუტარდეს STEMI-ით პაციენტებს, რომლებსაც უვლინდებათ
კარდიოგენური შოკი ან მძიმე გულის უკმარისობა მიუხედავად დროის ხანგრძლივობისა,
რომელიც გასულია იშემიის სიმპტომების განვითარებიდან.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
სიმპტომების განვითარებისან 12-24 საათის განმავლობაში პირველადი PCI მიზაშეწონილია
STEMI-ით პაციენტებისათვის, თუ ვლინდება მიმდინარე იშემიის კლინიკური და/ან
ელექტროკარდიოგრაფიული მტკიცებულებები.
მტკიცებულებათა დონე: IIa-B
STEMI-ის მქონე პაციენტებს, რომლებიც ჰემოდინამიკურად სტაბილური არიან პირველადი
PCI-ის

დროს

არ

უნდა

ჩაუტარდეთ

არა-ინფარქტ

დამოკიდებული

არტერიის

რევასკულარიზაცია.
მტკიცებულებათა დონე: III-B (ზიანი)
შესაძლებლობის არსებობისას, დაუყოვნებელი ანგიოგრაფია და PCI უნდა ჩაუტარდეს
საავადმყოფოს გარეთ გულის გაჩერების ინციდენტის შემდეგ რეანიმირებულ ყველა პაციენტს,
რომელთაც საწყის ეკგ-ზე უვლინდებათ STEMI-ის სპეციფიური ცვლილებები.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფ STEMI-ით პაციენტებს, რომლებიც რეანიმირებული იყვნენ
საავადმყოფოს გარეთ განვითარებული პარკუჭოვანი ფიბრილაციის და/ან

პარკუჭოვანი

ტაქიკარდიით გამოწვეული გულის გაჩერების შემდეგ, მათ შორის პაციენტებს, რომლებსაც
ჩაუტარდათ პირველადი PCI, რაც შეიძლება ადრე უნდა დაეწყოთ
თერაპიული

ჰიპოთერმული

მტკიცებულებათა დონე: I-B
რეკომენდებულ ტრიაჟის სტრატეგიას სასწრაფო და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების
სამსახურებისათვის წარმოადგენს STEMI-ის (STE-ACS-ის) მქონე პაციენტების ტრანსპორტიება
პირდაპირ PCI-ის შესაძლებლობის მქონე საავადემყოფოში, რათა უზრუნვეყოფილ იქნას
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STEMI-ის დახმარების სისტემური მიზანი, პირველი სამედიცინო კონტაქტიდან ხელსაწყომდე
(მოწყობილობა, აპარატი, ,,დივაისი“) (FMC-to-device) იდეალური დრო ≤90წუთი. დასახული
დროის ფანჯარა წარმოადგენს სისტემურ მიზანს და თითოეული პაციენტისათვის მიღებული
უნდა იქნას ყველა შესაძლო ზომა რეპერფუზიული მკურნალობის რაც შეიძლება ადრე
დაწყებისათვის.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
უკუჩვენებების არ არსებობის პირობებში ფიბრინოლიზური მკურნალობა გამოყენებული
უნდა

იქნას

STEMI-ის

მქონე

პაციენტებისათვის

PCI-ის

შესაძლებლობის

არმქონე

საავადმყოფოებში, როდესაც მოსალოდნელი (გათვლილი) დრო პირველი სამედიცინო
კონტაქტიდან ხელსაწყომდე (FMC-to-device) გარდაუვალი დაყოვნების გამო აღემატება 120
წუთს.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
როდესაც ფიბრინოლიზური მკურნალობა ნაჩვენებია და შეირჩევა, როგორც პირველადი
რეპერფუზიული

მკურნალობის

სტრატეგია,

იგი

უნდა

განხორციელდეს

პაციენტის

საავადმყოფოში მიყვანიდან 30 წუთის განმავლობაში. დასახული დროის ფანჯარა (≤30 წთ)
წარმოადგენს სისტემურ მიზანს და თითოეული პაციენტისათვის მიღებული უნდა იქნას
ყველა შესაძლო ზომა ფიბრინოლიზური მკურნალობის რაც შეიძლება ადრე დაწყებისათვის.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
STEMI-ით პაციენტებისათვის, რომლებსაც უგრძელდებათ იშემიის სიმპტომები და/ან
აღენიშნებათ ეკგ ცვლილებები, რეპერფუზიული მკურნალობა მიზანშეწონილად მიიჩნევა
შესაბამისი სიმპტომების განვითარებიდან 12-24საათის განმავლობაში. პირველადი PCI
წარმოადგენს რეპერფუზიული მკურნალობის უპირატეს სტრატეგიას ამ პაციენტებისათვის.
მტკიცებულებათა დონე: IIa-B
პაციენტები კარდიოგენური შოკით ან გულის მძიმე უკმარისობით, რომლებიც საწყისად
გადაყვანილი იყვნენ PCI-ის შესაძლებლობის არმქონე საავადმყოფოში, რაც შესაძლებელია
სწრაფად

უნდა

დაწესებულებაში

იყვნენ
გულის

გადაყვანილი

PCI-ის

კათეტერიზაციისა

და

შესაძლებლობის

მქონე

რევასკულარიზაციის

სამედიცინო

ჩასატარებლად,

მიუხედავად STEMI-ის სიმპტომების და ეკგ ცვლილებების განვითარებიდან გასული დროისა.
ანგიოგრაფიის და რევასკულარიზაციის ღონისძიებების განხორციელება შესაძლებელია
ფიბრინოლიზური მკურნალობიდან 2-3საათის გასვლის შემდეგ.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
გადაუდებელი რევასკულარიზაცია PCI-ის ან CABG-ის საშუალებით რეკომენდებულია STEMIით პაციენტებისათვის, რომლებსაც განუვითარდათ კარდიოგენური შოკი მიუხედავად
დროის, რომელიც გასულია სიმპტომების გამოვლენიდან.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
უკუჩვენებების არ არსებობის პირობებში ფიბრინოლიზური მკურნალობა უნდა ჩაუტარდეთ
STEMI-ით პაციენტებს, რომლებსაც განუვითარდათ კარდიოგენური შოკი და არ არიან
კანდიდატები PCI-ის ან CABG-ის ჩატარებისათვის.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
იმ პირობებში, როდესაც გაძნელებულია PCI შესაძლებლობების მქონე საავადმყოფოების
ფიზიკური ხელმისაწვდომობა რეპერფუზიის ჩატარების დროის სრულყოფილად დაცვა
შეუძლებელი ხდება. დაყოვნების ობიექტურ პირობებს მიეკუთვნება: 1) საეჭვო საწყისი
დიაგნოზი და მისი ცვალებადობა, 2) სიცოცხლისათვის საშიში გართულებების შეფასება და
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მკურნალობა (მაგ.: მწვავე სუნთქვითი უკმარისობა, ფილტვების შეშუპება, გულის გაჩერება,
ინსულტი); 3) პაციენტის (მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის) მოთხოვნა გადავადებაზე,
რომელიც დადასტურებულია ინფორმირებული თანხმობით; 4) ტრანსპორტირებისათვის
საჭირო ხანგრძლივი დრო, 5) ტრანსპორტირებისათვის შეუსაბამო და/ან არასასურველი
ამინდი.
ACC/AHA/ACCF გაიდლაინის ჯგუფის დაშვება
გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების პერსონალი ანგარიშვალდებულია პრე-ჰოსპიტალურ
შეფასებაზე,

დიაგნოზზე,

პრეჰოსპიტალური

პრეჰოსპიტალური

სამედიცინო

დახმარების

ეკგ-ს

ჩაწერასა

პროტოკოლის

და

ინტერპრეტაციაზე,

აქტივაციაზე

და

ტრიაჟის

გადაწყვეტილებების მიღებაზე - გადაყვანილი იქნას პაციენტი PCI-ის შესაძლებლობების მქონე
ან არმქონე საავადმყოფოში ზემოთხსენებული რეკომენდაციების შესაბამისად. აღნიშნულის
უზრუნველსაყოფად,

გადაუდებელი

სამედიცინო

დახმარების

სამსახურები

უნდა

მოქმედებდნენ STEMI-ით (STE-ACS-ით) პაციენტის უახლოეს, გეოგრაფიულად მისაწვდომ,
PCI-ის შესაძლებლობის მქონე საავადმყოფოს კათეტერიზაციის ლაბორატორიაში პრერეგისტრაციის და ტრანსპორტირების სპეციალური პროტოკოლით/გეგმით.
ACC/AHA/ACCF გაიდლაინის ჯგუფის რეკომენდაცია

ჩარევები სიმპტომების აღმოცენების შემდეგ
სამედიცინო დახმარების პირველი კონტაქტიდანვე ყველა პაციენტისათვის ≥20წუთზე
ხანგრძლივობის

მიოკარდიუმის

იშემიის

შესაბამისი

სიმპტომებით

(გულმკერდში

დისკომფორტი ირადიაციით ან ირადიაციის გარეშე მხ[ებში]არში, ზურგში, კისერში, ყბაში ან
ეპიგასტრიუმში; სუნთქვის გაძნელება; სისუსტე; დიაფორეზი; გულისრევა; გონების დაკარგვა)
პრე-დიაგნოსტიკური კლინიკური მდგომარეობა შეფასებული უნდა იყოს, როგორც „მწვავე
კორონარული სინდრომი“. შესაბამისად, აუცილებელია ასეთი პაციენტების დაუყოვნებლივ
მიმართვა გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ან სხვა მწვავე დახმარების ჰოსპიტალურ
სამსახურში,

სადაც

არსებობს

ელექტროკარდიოგრაფიული

კვალიფიციური

გამოკვლევის,

საექიმო

კარდიული

შეფასების,

მარკერების

12-განხრიანი

განსაზღვრისა

და

რეპერფუზიული მკურნალობის ჩატარების სიმძლავრე დღე-ღამის ნებისმიერ პერიოდში
(24/7).
მტკიცებულებათა დონე: I-B
პაციენტები

„მწვავე

კორონარული

სინდრომით“

ჰოსპიტალური

დახმარებისათვის

ტრანსპორტირებული უნდა იქნას სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურებით და არა
თვითდინებით ან ნათესავებისა და მეგობრების დახმარებით.
პირადი

სატრანსპორტო

საშუალებით

პაციენტის,

მტკიცებულებათა დონე: I-B
როგორც მგზავრის გადაადგილება

(ტრანსპორტირება) ჰოსპიტალური დახმარებისათვის მისაღებ ალტერნატივას წარმოადგენს
მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც სასწრაფი სამედიცინო დახმარების სამსახურების
მხრიდან რეაგირების დაყოვნება აღემატება 20-30 წუთს.
გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მიმწოდებლებთან პაციენტის პირველი კონტაქტის
დროს კლინიკური შეფასებები უნდა განხორციელდეს დაუყოვნებლივ. გადაწყვეტილებების
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მიღება

კი

უნდა

მოხდეს

შემთხვევის

მოსალოდნელი

კლინიკური

შედეგების

გათვალისწინებით.
შეფასებები უნდა მოიცავდეს კლინიკური შემთხვევის დახასიათებას და კვალიფიკაციას:


“მწვავე კორონარული სინდრომის” შესაბამისი სიმპტომები;



სიმპტომების განვითარების დრო;



12-განხრიანი ეკგ გამოკვლევის შედეგები - მიოკარდიუმის იშემიის ან დაზიანების
ნიშნები, გამოკვლევის დროის მითითებით; ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში, „მწვავე
კორონარული

სინდრომის“

პრეჰოსპიტალური

ტრიაჟის

სამედიცინო

ხელშეწყობისათვის,

დახმარების

მიმწოდებლებმა

მიზანშეწონილია
ყველა

პაციენტს

ჩაუტარონ 12-განხრიანი ეკგ-ს ჩაწერა და შესაბამისი ეკგ შეფასებები;


მიზანშეწონილია, რომ უპირატესად გამოყენებული იქნას ელექტროკარდიოგრაფები
(ელექტროკარდიოგრაფიული

ჩამწერები)

ინტერპრეტაციის

ალგორითმის

კომპიუტერული ხელშეწყობის ვალიდური სისტემებით;


კლინიკურმა შეფასებამ პასუხი უნდა გასცეს ორ მნიშვნელოვან კლინიკურ შეკითხვას:
1. რამდენად შეესაბამება პაციენტის სიმპტომები ACS-ის სიმპტომებს?
2. როგორია ACS-ის პროგნოზი?

ამ მიზნით, უნდა შეფასდეს ასევე ადრეული ჰოსპიტალური რისკები. კერძოდ:


სიმპტომები და კლინიკური ნიშნები, რომლებიც მიუთითებენ ადრეულ და
სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობების განვითარებაზე;



გულის

კორონარული

სტენოკარდიის,

დაავადების

გადატანილი

ისტორია:

მიოკარდიუმის

ქრონიკული

სტაბილური

ინფარქტი,

გადატანილი

კორონარული ინტერვენცია (PCI ან CABG);


გულის კორონარული დაავადების 10-წლიანი რისკი ≥20% (თუ შემთხვევის
განვითარებამდე შეფასებულია და ცნობილია), პერიფერიული არტერიების
დაავადება, ცერებროვასკულარული დაავადება, დიაბეტი, თირკმლის ქრონიკული
დაავადება.

ზემოაღნიშნული

ფაქტორების

გათვალისწინებით

უნდა

მოხდეს

შემდეგი

კლინიკური

გადაწყვეტილებების მიღება:


საწყისი მკურნალობის მედიკამენტების გამოყენება;



პირველადი PCI-ის / ფიბრინოლიზური მკურნალობის საჭიროება და შესაძებლობა;



ჰოსპიტალური დისპოზიცია : შემთხვევის მართვის ოპტიმალური ადგილის შერჩევა
()PCI-ის

შესაძლებლობის

მქონე

ან

არმქონე

დაწესებულებაში,

ჩვენებისა

და

ხელმისაწვდომობის ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების გათვალისწინებით.
პრეჰოსპიტალური მართვის ეტაპზე, უნდა ჩამოყალიბდეს და პაციენტის მიმღებ ჰოსპიტალური
დახმარების შესაბამის სამსახურს გადაეცეს შემთხვევის მართვისათვის საჭირო ყველა
კრიტიკული კლინიკური კრიტერიუმი, რომელიც შეფასებული იქნა სამედიცინო დახმარების
წინა ფაზაში.
რეპერფუზიული მკურნალობის ალტერნატივები დროის კრიტერიუმის მიხედვით
რეპერფუზიული მკურნალობის ვარიანტის განსაზღვრა უნდა მოხდეს იმის მიხედვით, რომ
პაციენტების ტრასპორტირების და პირველადი PCI-ის ჩატარების სამიზნე დროს წარმოადგენს
≤90წუთი

სამედიცინო

დახმარების

პირველი

კონტაქტიდან,

ხოლო

ფიბრინოლიზური
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მკურნალობის გამოყენების დროს - ≤30წუთი სამედიცინო დახმარების პირველი კონტაქტიდან.
გარდა

ტრანსპორტირების

დროისა

ყურადღება

უნდა

გამახვილდეს

საავადმყოფოში

რეპერფუზიული მკურნალობის შესრულების დროის პარამეტრებზე: კარიდან ბალონის
დილატაციამდე

დრო,

შესაძლებლობების

კარიდან

გარეშე

-

ინექციამდე

დრო,

მიყვანიდან-გადაყვანამდე

ხოლო
დრო.

საავადმყოფოებში
მათი

სწორად

PCI-ის
გათვლა

მნიშვნელოვნად შეამცირებს იშემიის საერთო დროს და გააუმჯობესებს გამოსავალს.
ასევე გასათვალისწინებელია კარიდან ბალონის დილატაციამდე დროის განმაპირობებელი სამი
ძირითადი

სისტემური

ფაქტორი:

პაციენტის

ლაბორატორიაში შეყვანიდან

ხელსაწყოს

გამოყენებამდე დრო, საავადმყოფოს კარებიდან ეკგ-მდე დრო, ეკგ-დან კათეტერიზაციის
ლაბორატორიამდე დრო.
პაციენტების მიმართვისას PCI-ის შესაძლებლობის მქონე საავადმყოფოში „კარიდან - ბალონის
დილატაციამდე“

ოპტიმალური

დროის

შეფასებისთანავე

პრეჰოსპიტალური

უზრუნველსაყოფად,

დახმარების

დონეზევე

უნდა

STE-ACS-ის

ეკგ-თი

მოხდეს

მიმღები

საავადმყოფოს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების და PCI გუნდებთან დაკავშირება და
რევასკულარიზაციის პროცედურისათვის მომზადება პაციენტის ტრასპორტირების პერიოდში.
დროული რევასკულარიზაციის მიზნით, ისევე როგორც PCI-ის შესაძლებლობის მქონე, ასევე
არმქონე დაწესებულებისათვის პრეჰოსპიტალური დახმარების სამსახურების მიერ უნდა
მოხდეს PCI-ის ან ფიბრინოლიზური მკურნალობის ჩატარებისათვის საჭირო კლინიკური
ინფორმაციის დროული გადაცემა.
პაციენტების მიმართვის დროს PCI-ის შესაძლებლობის არმქონე საავადმყოფოში „მიყვანიდანგადაყვანამდე“, „კარიდან-ინექციამდე“ და საბოლოოდ „კარიდან - ბალონის დილატაციამდე“
ოპტიმალური დროის უზრუნველყოფისათვის

STE-ACS-ის ეკგ-თი შეფასების თანავე

პრეჰოსპიტალური დახმარების სამსახურების მიერ უნდა მოხდეს მიმღებ საავადმყოფოსთან
დაკავშირება და მისი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გუნდის აქტივაცია. ამგვარი
მიდგომა პაციენტის მიმღებ საავადმყოფოში
მკურნალობის

ან PCI-ისათვის

მნიშვნელოვნად აჩქარებს ფიბრინოლიზური

შესაბამისი შესაძლებლობების საავადმყოფოში მიმართვის

გადაწყვეტილების მიღებას და შესაბამისი

ღონისძიებების განხორციელებას. საავამყოფოში

მიყვანიდან აღნიშნული კლინიკური გადაწყვეტილებების მიღებამდე რუტინულად უნდა
ჩატარდეს პაციენტის დაუყოვნებელი შეფასება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 1)
სიმპტომების განვითარების დრო; 2) STEMI-ის მოსალოდნელი გართულებების რისკი; 3) შოკის
და გულის უკმარისობის შეფასება;

4) ფიბრინოლიზურ მკურნალობასთან დაკავშირებული

სისხლდენის რისკები; 5) PCI-ის შესაძლებლობების მქონე საავადმყოფოში გადაყვანის
მიზანშეწონილობა.
იმ შემთხვევებში თუ საავადმყოფოთა შორის გადაყვანის დრო მცირეა, პაციენტებისათვის,
რომლებიც წარმოდგენილი იყვნენ საავადმყოფოში სიმპტომების განვითარებიდან 1-2 საათის
განმავლობაში უნდა შედარდეს დაუყოვნებლივი ფიბრინოლიზური მკურნალობის და
პირველადი PCI-ის ეფექტურობა და რისკები.
ბევრ შემთხვევაში PCI-ის შესაძლებლობის არმქონე საავადმყოფოში მიყვანილი STEMI-ით
პაციენტების მნიშვნელოვანი ნაწილის დროულად გადაყვანა PCI-ის შესაძლებლობის მქონე
საავადმყოფოში ფიზიკურად შეუძლებელი ხდება და STEMI-ის მართვის საწყის ეტაპზე ვერ
მიიღწევა სამედიცინო დახმარების პირველი კონტაქტიდან რეპერფუზიული ხელსაწყოს

16

გამოყენებამდე დროის მიზანი (≤90წუთზე). ამდენად, პირველადი PCI-ის ჩატარებისათვის
საავადმყოფოთა

შორის

პაციენტის

რეფერალი

ტრიაჟის

რეკომენდებულ

სტრატეგიას

წარმოადგენს, თუ PCI-ის ჩატარება შესაძლებელი იქნება სამედიცინო დახმარების პირველი
კონტაქტიდან

120წუთის

განმავლობაში.

თუ

ეს

დროის

მიზანი

მიუღწეველია,

ფიბრინოლიზური მკურნალობა გამოყენებული უნდა იქნას PCI-ის შესაძლებლობის არმქონე
საავადმყოფოში

მიყვანიდან (კარიდან) 30წუთის განმავლობაში. საწყისი ფიბრინოლიზური

მკურნალობის ჩატარება ნაჩვენებია პაციენტებში, სისხლდენის დაბალი რისკით, რომლებიც
PCI-ის

შესაძლებლობის

არმქონე

საავადმყოფოში

წარმოდგენილი

იქნენ

სიმპტომების

განვითარებიდან 2-3საათამდე დროის პერიოდში და შეუძლებელია PCI-ის ჩატარება პირველი
კონტაქტიდან 90 წუთის განმავლობაში.
ინფარქტ-დამოკიდებული არტერიის პირველადი PCI წარმოადგენს მკურნალობის უპირატეს
სტრატეგიას, როდესაც მკურნალობამდე დროის დაყოვნება ხანმოკლეა (<90 წთ სამედიცინო
დახმარების

პირველი

კონტაქტიდან)

და

პაციენტი

ჰოსპიტალიზებულია

PCI-ის

შესაძლებლობების მქონე საავადმყოფოში.
STE-ACS-ით

პაციენტების

პრეჰოსპიტალური

მართვის

ძირითადი

რეკომენდაციები

შეჯამებულია ცხრილში №4.

ცხრილი № 4. აუცილებელი მოქმედებები და შესაბამისი ჩვენებები STE-ACS-ით პაციენტების
პრეჰოსპიტალური მართვისათვის
მოქმედება
ჰოსპიტალიზაცია

ჩვენება
 მწვავე ტკივილი ან დისკომფორტი გულმკერდში ან

გადაუდებელი სამედიცინო

მიოკარდიუმის იშემიის სხვა სიმპტომები 20 წუთზე მეტ

დახმარების სამსახურებში

ხანს გრძელდება;
მტკიცებულებათა დონე: I- A
 ეკგ გამოკვლევით ვლინდება



ST-სეგმენტის ელევაცია,
ან, ახლად გამოვლენილი ჰისის კონის მარცხენა ფეხის
ბლოკადა,



ან, ST-სეგმენტის დეპრესია V1-V3;



ნებისმიერი ელექტრული არასტაბილურობა (რითმისა
და

გამტარებლობის

მწვავედ

განვითარებული

დარღვევა);
მტკიცებულებათა დონე: I- B
 აღინიშნება

ჰემოდინამიკური

არასტაბილურობა

ან

განვითარდა სინკოპეს/პრესინკოპე ახალი ეპიზოდი;
 გამოვლინდა

მიოკარდიუმის

სიმპტომები
გამოყენებისა

მიუხედავად

იშემიის

შესაბამისი

ნიტროგლიცერინის

მტკიცებულებათა დონე: I- C
საწყისი შეფასება
რეპერფუზიული
მკურნალობის ვარიანტის

 რეპერფუზიული მკურნალობის ჩვენებები/უკუჩვენებების
შეფასება;
 იშემიის დროის შემცირების გადაწყვეტილებები:
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შერჩევისა და შესაბამისი



პაციენტის მიმართვა PCI-ის შესაძლებლობის მქონე ან

ტრიაჟის გადაწყვეტილების

არმქონე დაწესებულებაში;

მისაღებად

 პირველადი

PCI-ის

დახმარების

შერჩევა

პირველი

ხელსაწყომდე

(სამედიცინო

კონტაქტიდან

ოპტიმალური

[FMC]

-

დროის

უზრუნველყოფა [device]);
 ფიბრინოლიზური
მკურნალობის
(სიმპტომიდან-ინექციამდე)

შერჩევა
დროის

უზრუნველყოფა;
მტკიცებულებათა დონე: I- B
ესენციური მედიკამენტური

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სამსახურებმა (მათ

მკურნალობა ACS-ის დროს

შორის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და საავადმყოფოს
იმ განყოფილებებმა, რომლებიც ასრულებენ გადაუდებელი
დახმარების

ფუნქციას)

აცეტილსალიცილის

უნდა

მჟავა

გამოიყენონ

(ასპირინი)

162-325მგ

სწრაფი

ტრანს-

ბუკალური შეყვანის დაუცველი ტაბლეტის (საღეჭი) ფორმით,
თუ არ არსებობს აცეტილსალიცილის მჟავის გამოყენების
უკუჩვენებები და თუ პაციენტს არ მიუღია ამ ფორმის
აცეტილსალიცილის მჟავა დახმარების წინა ფაზაში.
მტკიცებულებათა დონე: I -C
გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სამსახურებმა (მათ
შორის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და საავადმყოფოს
იმ განყოფილებებმა, რომლებიც ასრულებენ გადაუდებელი
დახმარების ფუნქციას) უნდა გამოიყენონ სუბლინგვალური
ნიტროგლიცერინის დოზა მიოკარდიუმის იშემიის შესაბამისი
სიმპტომების არსებობის ყველა შემთხვევაში ამ სიმპტომების
შემსუბუქების (კუპირებისათვის), გარდა იმ შემთხვევებისა,
როდესაც:
 პაციენტს უკვე მიღებული აქვს ნიტროგლიცერინის 3
სტანდარტული დოზა;
 სიმპტომები უკვე მოხსნილია;
 არსებობს ნიტროგლიცერინის გამოყენების უკუჩვენებები;
მტკიცებულებათა დონე: I-C
გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სამსახურებმა უნდა
გამოიყენონ ოპიოიდური ანალგეტიკის (მორფინის სულფატი
ან მორფინის ჰიდროქლორიდი) სტანდარტული დოზა, თუ
მიოკარდიუმის იშემიის შესაბამისი სიმპტომების შემსუბუქება
(კუპირება) ვერ ხერხდება ნიტროგლიცერინის გამოყენების
შემდეგ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც:
 არსებობს

ოპიოიდური

ანალგეტიკის

გამოყენების

უკუჩვენებები;
მტკიცებულებათა დონე: I-C
სამედიცინო დახმარების

პრეჰოსპიტალური სიცოცხლის ხელშეწყობის გაძლიერებული

18

სპეციალური ღონისძიებების

კარდიული ღონისძიებები (ACLS ღონისძიებები (მათ შორის

გამოყენება

დისრითმიის, ჰიპოვოლემიის, ჰიპოოქსიგენაციის, გულის
მწვავე უკმარისობის, შოკის კონტროლის ღონისძიებები და
კარდიოპულმონური რეანიმაცა (CPR)) უნდა ჩატარდეს ყველა
შემთხვევაში,

როდესაც

გართულებების

პაციენტს

და

აღენიშნება

ადრეული

სიცოცხლისათვის

საშიში

არასტაბილურობის შესაბამისი სიმპტომები და კლინიკური
ნიშნები.
მტკიცებულებათა დონე: IIa-B
მნიშვნელოვან

კლინიკურ

მტკიცებულებებს

STE-ACS-ის

კლინიკური

შეფასებისათვის

სამედიცინო დახმარების ყველაზე ადრეულ ეტაპებზე წარმოადგენს:
 ტრიაჟის ღონისძიებებიდან:
 მიოკარდიუმის იშემიის სიმპტომები:


ტკივილი გულმკერდში, გულმკერდში ზეწოლის შეგრძნება, შებოჭილობა; ტკივილის
ირადიაცია ყელში, ყბაში, ბეჭში, ზურგში, ერთ ან ორივე მხარში;



ყლაპვის გაძნელება ან „გულზე ლუკმის დადგომა“ ან გულისრევა ან პირღებინება,
რომელიც დაკავშირებულია გულმკერდში დისკომფორტთან;



მუდმივი ხასიათის სუნთქვის გაძნელება;

 სისუსტე, თავბრუხვევა, გონების დაბინდავა, ცნობიერების დაკარგვა
 დიაფორეზი
 ელექტროკარდიოგრაფიული მტკიცებულებები:
 ST-სეგმენტის ელევაცია,
 ან, ახლად გამოვლენილი ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადა,
 ან, ST-სეგმენტის დეპრესია V1-V3;
 დამატებითი ფაქტორები, რომლებიც ზრდიან CAD-ის რისკს:
 გადატანილი მიოკარდიუმის ინფარქტის, PCI-ის, და/ან CABG-ის ისტორია;
 დაძაბვის სტენოკარდიის, CAD ექვივალენტური რისკის მდგომარეობების ისტორია;
 გულმკერდში დისკომფორტის შემსუბუქებისათვის ნიტროგლიცერინის გამოყენების
ისტორია;
 მიმდინარე ანტიიშემიური მედიკამენტური მკურნალობის ისტორია.
 გულ-სისხლძარღვთა
დაავადების
რისკ-ფაქტორების
არსებობა:
თამბაქო,
ჰიპერლიპიდემია, ჰიპერტენზია, შაქრიანი დიაბეტი, ნაადრევი გულის კორონარული
დაავადების ოჯახური ისტორია;
 გენერალიზირებული

სისუსტე,

ინსულტი,

სინკოპე

და

მენტალური

სტატუსის

ცვლილებები;
 მაპროვოცირებელი წამლების გამოყენება: კოკაინი ან მეტამფეტამინი;
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9.2 საწყისი ჰოსპიტალური შეფასება და მართვა
გადაუდებელი ჰოსპიტალური შეფასების ღონისძიებები
გულკერდში ტკივილი, მიოკარდიუმის იშემიის შესაბამისი სხვა სიმპტომები ან დადგენილი
STE-ACS წარმოადგენს პრიორიტეტული ჰოსპიტალური ტრიაჟის მდგომარეობას.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
საავადმყოფოებმა უნდა დააფუძნონ სამედიცინო პერსონალის მულტიდისციპლინური
გუნდები

(გადაუდებელი

სამედიცინო

დახმარების

ექიმი,

შინაგანი

სნეულების

სპეციალიზაციის ექიმი, კარდიოლოგი, ინტერვენციონისტი, ექთანი, ლაბორანტორიული
დიაგნოსტიკის სპეციალისტი და სხვა შესაბამისი), რომლებიც მათთვის განსაზღვრული
კომპეტენციის ფარგლებში განახორციელებენ და/ან ხელს შეუწყობენ ჰოსპიტალური ტრიაჟის
და

მკურნალობის

ღონისძიებებს,

იმ

პაციენტებისათვის,

რომლებიც

საავადმყოფოში

მოყვანილი არიან STE-ACS-ით ან STEMI-ის შესაბამისი სიმპტომებით.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
ყველა პაციენტს გულკერდში ტკივილით, STEMI-ის შესაბამისი სიმპტომებით ან დადგენილი
STE-ACS-ით დაუყოვნებლივ, საავადმყოფოში მიყვანიდან პირველი 10 წუთის განმავლობაში
უნდა ჩაუტარდეთ საექიმო შეფასება, განესაზღვროთ სიმძიმე და ადრეული რისკი

მათი

შემდგომი მართვის უზრუნველსაყოფად.
მტკიცებულებათა დონე: I-C
STEMI-ის (STE-ACS-ის) საწყისი მკურნალობის გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნას
პაციენტის მიმღები ექიმის მიერ. იმ შემთხვევებში, როდესაც მიმღები ან გადაუდებელი
სამედიცინო დახმარების ექიმისათვის პაციენტის საწყისი შეფასების და მკურნალობის გეგმები
გაურკვეველია დაუყოვნებლივ უნდა ჩატარდეს კარდიოლოგის კონსულტაცია.
მტკიცებულებათა დონე: I-C
ჰოსპიტლის მიმღებ (გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების) განყოფილებაში საწყისი
შეფასების დროს ყველა შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს:
 პაციენტის დაავადების ისტორიის გამოკვლევა. იგი უნდა ასახავდეს მიოკარდიუმის
იშემიის წინა ეპიზოდებს (როგორიცაა, სტაბილური ან არასტაბილური სტენოკარდია,
გადატანილი მიოკარდიუმის ინფარქტი, გატანილი PCI ან CABG), პაციენტის ჩივილების
განვითარებას, მასთან დაკავშირებულ სიმპტომებს და დაავადების გამოვლინების ასაკთან
და სქესთან დაკავშირებულ თავისებურებებს, რისკ-ფაქტორების არსებობას (როგორიცაა,
ჰიპერტენზია, შაქრიანი დიაბეტი, დისლიპიდემია), აორტის გაშრევების , სისხლდენის და
თავის ტვინის სისხლძარღვების დაავადების კლინიკური სიმპტომატიკის ან

მათი

განვითარების შესაძლებლობის შეფასებას.
მტკიცებულებათა დონე: I-C
 ფიზიკალური გამოკვლევა. მან უნდა გამოავლინოს STEMI-ის განვითარების ძირითადი
სიმპტომატიკა და ხელი შეუწყოს დარღვევების ლოკუსის, ხარისხის და სიმძიმის შეფასებას.
მტკიცებულებათა დონე: I-C
 მოკლე

და

ფოკუსირებული

ნევროლოგიური

გამოკვლევა

ადრე

განვითარებული

ნევროლოგიური დარღვევების და მიმდინარე კოგნიტიური დეფიციტის შეფასებისათვის.
ეს

კლინიკური

გამოკვლევა

განსაკუთრებით

ზედმიწევნით

უნდა

ჩატარდეს

ფიბრინოლიზური მკურნალობის და PCI-ის დაწყების წინ.
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მტკიცებულებათა დონე: I-C
საავადმყოფოში მიყვანიდან პირველი 10 წუთის განმავლობაში სტანდარტული 12-განხრიანი
ეკგ გამოკვლევა უნდა ჩაუტარდეს ყველა პაციენტს გულმკერდიში დისკომფორტით (ან
ანგინალური ექვივალენტით) ან STEMI-ის შესაბამისი სიმპტომებით. ეკგ ჩანაწერი განხილული
და ინტერპრეტირებული უნდა იქნას შესაბამისი გამოცდილების მქონე ექიმის მიერ.
მტკიცებულებათა დონე: I-C
თუ საწყისი ეკგ ჩანაწერ[ებ]ი არა-დიაგნოსტიკურია, პაციენტს უგრძელდება STEMI-ის
შესაბამისი სიმპტომები ან არსებობს STEMI-ის მაღალი მოლოდინი, აუცილებელია 5-10 წუთის
ინტერვალებით ეკგ ჩანაწერების წარმოება და ინტერპრეტაცია ან ST-სეგმენტის მიმდინარე
მონიტორირება 12-განხრიან რეჟიმში რათა შეფასებული იქნას ST-სეგმენტის პოტენციური
ცვლილებები.
მტკიცებულებათა დონე: I-C
ქვედა კედლის STEMI-ის დადგენის შემთხვევაში რუტინულად უნდა განხორციელდეს ეკგ-ს
მარჯვენა მხრივი განხრების ჩაწერაც, რათა შეფასებული იქნას ST-სეგმენტის ელევაცია,
მიოკარდიუმის მარჯვენა ინფარქტის არსებობის გამოსარიცხად.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
ლაბორატორიული გამოკვლევები უნდა ჩატარდეს, როგორც STEMI-ით პაციენტების მართვის
რუტინული ღონისძიება, მაგრამ მათმა შესრულებამ და შეფასებებმა არ უნდა დააყოვნოს
რეპერფუზიული

მკურნალობა.

STEMI-ის

კლინიკური

შეფასებისათვის

სპეციფიური

ლაბორატორიული ტესტები მოცემულია ცხრილ 5-ში.
მტკიცებულებათა დონე: I-C
კარდიოსპეციფიური ტროპონინი, მათ შორის ტროპონინების „მაღალი მგრძნობელობის“
გაზომვით განსაზღვრული* (hs-TnT), წარმოადგენს მიოკარდიუმის დაზიანების შეფასების
უპირატესად გამოყენებად კარდიული ბიომარკერს და თუ მისაწვდომია, ის გამოყენებული
უნდა იქნას ყველა STEMI-ით პაციენტისათვის.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
ყველა პაციენტს, რომელსაც 12-განხრიან ეკგ-ზე უვლინდება ST-სეგმენტის ელევაცია და
STEMI-ის სიმპტომები უნდა ჩაუტარდეს რეპერფუზიული მკურნალობა. ეს უკანასკნელი
პირობადებული არ არის კარდიული მარკერების გაზომვის მნიშვნელობებით.
მტკიცებულებათა დონე: I-C
*- კარდიოსპეციფიკური ტროპონინების (T, I) „მაღალი მგრძნობელობის (hs-Tn)“ ანალიზი
დღეისათვის სტანდარტიზებულია და ამერიკის კარდიოლოგთა კოლეჯის სამუშაო ჯგუფის
მიერ (ACCF Task Force) რეკომენდებულია მიოკარდიუმის დაზიანების შეფასებისათვის,
რადგან გაზომვის ამ მეთოდს გააჩნია დეტექციის მნიშვნელოვნად დაბალი ზღვრები
(პიკოგრამები მილილიტრებში) ნაცვლად მეოთხე თაობის გაზომვის მეთოდებისა, რომელთა
დეტექციის

ზღვარი

განისაზღვრება

ნანოგრამებით

მილილიტრში

და

გაზომვის

გაუმჯობესებული სიზუსტე. კლინიკური ბიოქიმიის ნაციონალური აკადემიის (NACB)
ანალიტიკური დოკუმენტით გაზომვის ამ მეთოდის გამოყენება მოწოდებულია იმისათვის,
რომ შეამციროს ტროპონინის გაზომვის უზუსტობები, ვარიაციები - <10%-იდან 0%-მდე,
განსაკუთრებით კი იმ პირობებში, როდესაც გაზომვებით

კარდიული ტროპონინების

მაჩვენებლები დგინდება ზედა ზღვრულის ფარგლებში (ზედა ზღვრული მაჩვენებლის 99%).
დაწესებულების დონეზე კლინიცისტებმა, ლაბორატორიული მედიცინის სპეციალისტებმა,
კლინიკურმა

პათოლოგაანატომებმა

და

სხვა

მომხმარებლებმა

ერთობლივად

უნდა
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უზრუნველყონ

ტროპონინების

გაზომვის

პროცედურების

შესახებ

დაავადების

დიაგნოსტიკასა და მართვაში ჩართული ყველა თანამშრომლის ინფორმირება და გაზომვის
შესაძლებლობების შესაბამისობა სიზუსტის რეკომენდაციებთან.
რისკის სტრატიფიკაციის კლინიკური მოდელები, როგორიცაა TIMI (Thrombolysis In Myocardial
Infarction), GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) რისკის ქულები ან

PURSUIT

(Platelet Glycoprotein IIb/IIIa in Unstable Angina: Receptor Suppression Using Integrilin Therapy)
შესაძლებელია შერჩეული და გამოყენებული იქნას ყველა პაციენტისათვის მკურნალობის
ვარიანტების შერჩევის თაობაზე კლინიკური გადაწყვეტილებების ხელშეწყობის მიზნით.
მტკიცებულებათა დონე: IIa-B
STEMI-ით

პაციენტების

ადრეული

სიკვდილობის

რისკის

შეფასების

დამოუკიდებელ

პრედიქტორებად შესაძლებელია გამოყენებული იქნას პაციენტის ასაკი, გულის უკმარისობის
სიმძიმე - Killip-ის კლასით, რეპერფუზიულ მკურნალობამდე დრო, გულის გაჩერების
ინციდენტი, ტაქიკარდია, ჰიპოტენზია, მიკარდიუმის ინფარქატი წინა ლოკალიზაციით,
გადატანილი მიოკარდიუმის ინფარქტი(PCI, CABG), შაქრიანი დიაბეტი, თამბაქოს მოწევა,
თირკმლის ფუნქციის დარღვევა და კარდიული ბიომარკერების მაღალი დონე.
სპეციფიური TIMI რისკის შკალა დამუშავებულია STEMI-ით პაციენტების შეფასებისათვის
(http://www.mdcalc.com/timi-risk-score-for-stemi),

ხოლო

GRACE

რისკის

(http://www.outcomes-umassmed.org/grace/acs_risk/acs_risk_content.html)

მოდელი
გამოიყენება

ჰოსპიტალური და 6-თვიანი სიკვდილობის რისკის შეფასებისათვის ACS-ის მქონე
პაციენტებისათვის, როგორც ST-სეგმენტის ელევაციის დროს, ისე ST-სეგმენტის ელევაციის
გარეშე. TIMI რისკის შკალა იხილეთ დანართ #8-ში.
რისკის

შეფასება

უნდა

ხორციელდებოდეს

მთელი

ჰოსპიტალიზაციის

პერიოდის

განმავლობაში და გაწერის წინ.
დაავადების ისტორიის, მიმდინარე სიმპტომების და კლინიკურ ნიშნების, ფიზიკალური და ეკგ
გამოკვლევის შედეგების და კარდიული მარკერების გაზომვის შედეგების ინტეგრირებით
შესაძლებელი
განვითარების

ხდება ადრეული სიკვდილობის და ახალი იშემიური შემთხვევების
(ახალი ან განმეორებითი მიოკარდიუმის ინფარქტი, განმეორებითი

არასტაბილური სტენოკარდია, დამაუძლურებელი სტენოკარდია, რე-ჰოსპიტალიზაცია და
კორონარული რევასკულარიზაცია) რისკის სტრატიფიცირება. აღნიშნული მიზნით, როგორც
ცხრილში #4 არის აღნიშნული, გამოყენებული უნდა იქნას რისკის ქულის გამოთვლა
მულტივარიაციული ალგორითმით (TIMI ან GRACE რისკის შკალის მიხედვით). ადრეული
სიკვდილობის და განმორებითი იშემიური შემთხვევის რისკის შეფასებები მნიშვნელოვანია
ჰოსპიტალური დახმარების შესაბამის სამსახურებში პაციენტის დისპოზიციის განსაზღვრისა
და მკურნალობის ვარიანტების შერჩევისათვის.
დაავადების მიმდინარეობის პროცესში, კლინიკური შემთხვევის ჰოსპიტალური მართვის
სხვადასხვა

ეტაპზე და

ჩატარებული მკურნალობის

შესაბამისად

რისკის

კლინიკური

პრედიქტორები განიცდიან ცვლილებას. ამდენად, დაავადების მიმდინარეობის სხვადასხვა
ფაზაში რისკის შეფასების სხვადასხვა ინსტრუმენტი უნდა იქნას გამოყენებული. კლინიკური
საჭიროების შესაბამისად, ხშირად ერთი კლინიკური შემთხვევის ფარგლებში რისკის
შეფასებებისა ან კლინიკური გადაწყვეტების ხელშეწყობისათვის გამოყენებული შეიძლება იქნას
ორი სხვადასხვა ინსტრუმენტი: მაგალითად, საწყისი ჰოსპიტალური შეფასების ფაზაში
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გამოიყენება როგორც TIMI-ის, ასევე GRACE-ის რისკის შკალები, მიმდინარე ჰოსპიტალური
დაკვირევების ფაზაში კი ძირითადად GRACE-ის შკალა გამოიყენება.

ცხრილი № 5. ლაბორატორიულ ტესტები, რომლებიც რეკომენდებულია STEMI-ით პაციენტების
მართვისათვის


შრატის კარდიული

მარკერები - კარდიული ტროპონინები სისხლის უჯრედების

კვლევა, თრომბოციტების კვლევის ჩათვლით;



INR (საერთაშორისო ნორმალიზებული თანაფარდობა);
aPTT (აქტივირებული პარციალური თრომბიობლასტინის დრო);



ელექტროლიტები და მაგნიუმი;



BUN (სისხლის შარდოვანას აზოტი);



კრეატინინი;



შრატის გლუკოზის დონე;

 შრატის ლიპიდები
(შენიშვნა: ტესტების შესრულებამ

და

შედეგების

განხილვამ

არ

უნდა

დააყოვნოს

რეპერფუზიული მკურნალობის ღონისძიებები).
საწყისი ჰოსპიტალური შეფასების ღონისძიებების განხორციელება იწყება საავადმყოფოში
პაციენტის მიღებისთანავე (მიყვანისთანავე), პაციენტის მიმღებ ნებისმიერ სივრცეში: მიმღებ
განყოფილებაში, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების განყოფილებაში, ინტენსიური
თერაპიის/რეანიმაციის
განყოფილებაში,
რეგულარული
დაყოვნების
პალატაში
ან
საავადმყოფოს ამბულატორიულ სამსახურში.
საწყისი ჰოსპიტალური შეფასება მოიცავს ორ საფეხურს: დაუყოვნებელი საექიმო შეფასებას
ჰოსპიტალიზაციის პირველი 10 წუთის განმავლობაში და

ყოვლისმომცველ შეფასებას

შესაბამისი სპეციალობის ექიმის მიერ.
საწყისი ჰოსპიტალური შეფასება უნდა დაიწყოს პაციენტის საავადმყოფოში მიყვანისთანავე და
გადაწყვეტილება ტრიაჟის ვარიანტის შერჩევისათვის მიღებული უნდა იქნას დაუყოვნებლივ,
პირველი 10 წუთის განმავლობაში.
საწყისი შეფასების შედეგებით განსაზღვრული კლინიკური მონაცემების საფუძველზე ხდება
პაციენტის დისპოზიცია (განთავსება) ჰოსპიტალური დახმარების შესაბამის სამსახურებში,
მკურნალობის ვარიანტების შერჩევა და განხორციელება მიოკარდიუმის იშემიის სიმპტომების
კუპირებისა

და

პაციენტის

მდგომარეობის

სტაბილიზაციისათვის

(კონსერვატიული

მედიკამენტური მართვა, ინვაზიური რევასკულარიზაციის ღონისძიებების გამოყენება).
აუცილებელი მოქმედებები, პროცედურები და შედეგები STEMI-ით პაციენტების საწყისი
ჰოსპიტალური

შეფასებისათვის

მოცემულია

ცხრილში

#6.
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ცხრილი № 6. აუცილებელი მოქმედებები, პროცედურები და შედეგები STEMI-ით პაციენტების საწყისი ჰოსპიტალური შეფასებისათვის
მოქმედებები

პროცედურები

შედეგები
 მიოკარდიუმის იშემიის შესაბამისი სიმპტომების განვითარების
დრო;
 სიმპტომებით ტრიაჟი - მთავარი სიმპტომი: ტკივილი გულმკერდში,

დაავადების ისტორიის და შემთხვევის
ჰოსპიტალიზაციამდე ისტორიის შეფასება

სუნთქვის გაძნელება, სინკოპე/პრე-სინკოპე, შოკი;
 კლინიკური შემთხვევის კვალიფიკაცია;
 გულის კორონარული დაავადების ისტორია;
 გულ-სისხლძარღვთა რისკ-ფაქტორების ისტორია;
 ადრეული რისკის შეფასება.

დაუყოვნებელი შეფასება

 ჰაერგამტარი გზების გამავლობა, სუნთქვა და ცირკულაცია (ABC)

კვალიფიციური

 ვიტალური

ექიმის/ექთნის მიერ
ჰოსპიტალიზაციის

სწრაფი გასინჯვა ჰოსპიტალიზაციის

პირველ 10 წუთში;

პირველ 10 წუთში

მაჩვენებლები:

გულისცემის

სიხშირის

(HR’),

არტერიული წნევის (BP), სუნთქვის სიხშირის (RR’) და სხეულის
ტემპერატურის (t°C);
 სისხლში ჟანგბადის ხსნადობის (SaO2) შეფასება;
 კლინიკურად მნიშვნელოვანი დარღვევების ლოკუსი და ხარისხი;
 ვოლემიის და სისტემური პერფუზიის მაჩვენებელების შეფასება

კარდიოლოგის მართული
ყოვლისმომცველი

 ვიტალური მაჩვენებლები: გულისცემის სიხშირის (HR’),

შეფასება;

არტერიული წნევის (BP), სუნთქვის სიხშირის (RR’) და სხეულის
ტემპერატურის (t°C) განმეორებით გაზომვები (მონიტორირება);
 სისხლში ჟანგბადის ხსნადობის (SaO2) განმეორებითი შეფასებები
ფიზიკალური გამოკვლევა

(მონიტორირება);
 კლინიკური შემთხვევის განვითარების ობიექტური კლინიკური
ფაქტები;
 კლინიკურად მნიშვნელოვანი დარღვევები ორგანოთა სისტემების
მიხედვით;

 გულის სტრუქტურული დაზიანების შეფასება;
 დარღვევების ხარისხი;
 ვოლემიის და სისტემური პერფუზიის მაჩვენებელების შეფასება



ნევროლოგიური სტატუსი (სენსორული და მოტორული);
კოგნიტიური დეფიციტის კლინიკური მტკიცებულებები;



დიფერენციალური დიაგნოზი:



მიოკარდიუმის იშემიის სიმპტომების ნიღბით მიმდინარე

დაავადებები;
 ანტიკოაგულაციური და ანტითრომბოციტული მკურნალობის
შემზღუდავი მდგომარეობები
ჰოსპიტალიზაციამდე ჩაწერილი 12განხრიანი ეკგ და ინტერპრეტაცია;

 კლინიკური შემთხვევის ელექტროკარდიოგრაფიული
კვალიფიკაცია:

12-განხრიანი სტანდარტული ეკგ-ს ჩაწერა  ჰოსპიტალური ეკგ შემთხვევები:
და ინტერპრეტაცია ჰოსპიტალიზაციის

 ST-სეგმენტის ელევაცია;

პირველი 10 წთ-ის განმავლობაში;

 ახლად განვითარებული ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადა;

სერიული 12-განხრიანი სტანდარტული

 ST-სეგმენტის დეპრესია V1-V3 განხრებში (ქვედა მიოკარდიუმის

ეკგ ჩაწერა და ინტერპრეტაცია 15-30

ინფარქტი);

წუთიანი შუალედებით;

 ST-სეგმენტის ელევაცია V7-V9 (Lcx-ის პერფუზიის მიდამო);

კარდიომონიტორირება - ეკგ

 გულის რიტმისა და გამტარებლობის დარღვევები;

შემთხვევების ინტერპრეტაცია;
საწყისი (ან სამუშაო)

გულის კორონარული დაავადების რისკის

დიაგნოზის

განხილვა;

ფორმულირება

დიფერენციალური დიაგნოზი;

ლაბორატორიული
ტესტირება და შედეგების
შეფასება კვალიფიციური
ექიმის მიერ
გულის კორონარული

 სავარაუდო ან შესაძლო STE-ACS;

მიოკარდიუმის დაზიანების

 კლინიკური დიაგნოზი:

ბიომარკერების საწყისი გაზომვა:

 ST-სეგმენტის

 TnI ან T იშემიის შესაბამისი
სიმპტომების განვითარებიდან 6 საათის
შემდეგ;
დაავადების ისტორიის, მიმდინარე

ელევაციით

მიმდინარე

მწვავე

კორონარული

სინდრომი (STE-ACS);
 ST-სეგმენტის ელევაციით მიმდინარე მიოკარდიუმის ინფარქტი
(STEMI);
 ადრეული ჰოსპიტალური რისკი და სიმძიმე;

დაავადების ისტორიის

სიმპტომების და კლინიკური ნიშნების,

 მაღალი;

შეფასება

ფიზიკალური და ეკგ გამოკვლევის

 შუალედური;

შედეგების და გულის დაზიანების

 დაბალი.

მარკერების შეფასება მიოკარდიუმის
იშემიის შესაბამისი სიმპტომების გულის

 TIMI

სიკვდილობის,

ახალი

ან

განმეორებითი

მიოკარდიუმის

კორონარული დაავადებით განპირობების

ინფარქტის, ან მძიმე განმეორებითი იშემიის, ან რევასკულარიზაციის

ალბათობის განსაზღვრისთვის. შეფასების

რისკი - %;

სტანდარტული მატრიცის გამოყენება ;

 TIMI რისკის ქულა

დაავადების ისტორიის, მიმდინარე

ან
 GRACE მწვავე კორონარული სინდრომისათვის გაწერის შემდეგ 6-

1

სიმპტომების და კლინიკური ნიშნების,
ფიზიკალური და ეკგ გამოკვლევის
შედეგების და გულის დაზიანების
ადრეული ჰოსპიტალური

მარკერების შეფასება ადრეული

რისკის (სიკვდილობა,

ჰოსპიტალური რისკის შეფასება1;

არაფატალური იშემიური

პროგნოზული ღირებულების კლინიკური

შემთხვევის) შეფასება

ფაქტორების და მწვავე თრომბოზული
პროცესის მარკერების დაჯგუფება და

თვიანი სიკვდილობის რისკი - შესაძლებლობა;
 GRACE რისკის ქულა;
 კლინიკური გადაწყვეტილებები;
 მკურნალობის ვარიანტის გამოყენებისათვის;
 პაციენტის
დისპოზიციისათვის
სამსახურებში.

ჰოსპიტალური

დახმარების

რისკის ქულის გამოთვლა
მულტივარიაციული ალგორითმით - TIMI
ან GRACE რისკის შკალის გამოყენება2,3.
1.

Braunwald E, Mark DB, Jones RH, et al. Unstable angina: diagnosis and management. Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research and the National
Heart, Lung, and Blood Institute, U.S. Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Service, 1994. AHCPR publication no. 94-0602

2.

Antman EM, Cohen M, Bernink PJ, et al. The TIMI risk score for ST elevation MI: a method for prognostication and therapeutic decision making. JAMA 2000;
284:835– 42;

3.

Eagle KA, Lim MJ, Dabbous OH, et al. A validated prediction model for all forms of acute coronary syndrome: estimating the risk of 6-month postdischarge death
in an international registry. JAMA 2004; 291:2727–33

დაუყოვნებელი მოქმედებები დისპოზიციისათვის
პაციენტები STE-ACS-ით ჰოსპიტალიზებული უნდა იქნან და კლინიკური დაკვირვება უნდა
განხორციელდეს კარდიომონიტორირების შესაძლებლობის მქონე ინტენსიური სამედიცინო
დახმარების

განყოფილებებში

და

ჩაუტარდეთ

განმეორებითი

12-განხრიანი

ელექტროკარდიოგრაფიული გამოკვლევა და კარდიული ბიომარკერების განმეორებითი
შეფასება წინასწარ განსაზღვრული დროის მონაკვეთებში.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
პაციენტები,

რომლებსაც

კლინიკური

შეფასების

პერიოდში

უვლინდებათ

საწყისი

ან

განმეორებითი იშემიური სიმპტომები ან მზარდი ხასიათის ცვლილებები 12-განხრიან
ელექტროკარდიოგრამაზე, ან კარდიული ბიომარკერების შეფასებით, ან ჰემოდინამიკური (მაგ.:
როგორიცაა

გულის

უკმარისობის

განითარება

ან

დამძიმება),

ან

სხვა

ელექტრული

(ელექტოკარდიოგრამაზე) არასტაბილურობა დაუყოვნებლივ ჰოსპიტალიზებული უნდა იყვნენ
კრიტიკულ

მდგომარეობაში

დახმარების

შესაძლებლობების

მქონე

ჰოსპიტალურ

განყოფილებაში (ქვედანაყოფში) ან კორონარული დაცმარების განყოფილებაში (ერთეულში).
„საფეხურით ქვემოთ“, რეგულარული დახმარების პალატაში ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევებში
კი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს უწყვეტი კარდიომონიტორირება და ტელემეტრიული
დაკვირვება.
მტკიცებულებათა დონე: I-C
პაციენტები,

რომლებსაც

12-განხრიან

ელექტროკარდიოგრაფიული

გამოკვლევით

არ

აღენიშნებათ ST-სეგმენტის ელევაცია, მაგრამ ასეთი ცვლილებები ვლინდება გულმკერდის
დამატებით V7-V9 განხრებში (LCx ოკლუზიით განპირობებული იშემია), შეფასებული უნდა
იქნან დაუყოვნებელი რეპერფუზიის ჩასატარებლად.
მტკიცებულებათა დონე: I-A
საწყისი შეფასებისათვის საჭირო რესურსები და

სამედიცინო მომსახურების ორგანიზების

ძირითადი პრინციპები
ა) ACS-ით პაციენტების სრულფასოვანი და დროული საწყისი შეფასებისათვის საავადმყოფოს
მიმღებ ყველა განყოფილებას (სამსახურს ან ქვედანაყოფს) დროული და ადეკვატური
მომსახურების განსახორციელებლად სასურველია გააჩნდეს მოქმედების ამსახველი
დეტალური პროტოკოლები, რომლებიც უნდა წარმართავდეს STEMI-ის დიაგნოსტიკური
შეფასებების და მკურნალობის პროცესებს (მაგ: ACEP კლინიკური პოლიტიკის რეკომენდაციები
STE-ACS მქონე პაციენტების კლინიკური შეფასებისა და მართვისათვის ან სხვა).
ბ) პაციენტთა საწყისი შეფასების სივრცე ადმინისტრაციულად და ფუნქციურად უნდა
წარმოადგენდეს

საავადმყოფოს

გადაუდებელი

სამედიცინო

დახმარების

ან

კარდიოვასკულური დახმარების სამსახურების ნაწილს და იქ სამედიცინო დახმარებას უნდა
ახორცილებდეს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალი (ექიმი, ექთანი).
გ) კარდიომონიტორირების შესაძლებლობები ითვალისწინებს სულ ცოტა პაციენტების უწყვეტ
მონიტორირებას

ელექტროკარდიოგრაფიულად,

ოთხი

სასიცოცხლო

მაჩვენებლით

(გულისცემის სიხშირე, არტერიული წნევა, სუნთქვის სიხშირე, სხეულის ტემპერატურა) და
სისხლში ჟანგბადის ხსნადობის (პულსოქსიმეტრია - SaO2) მაჩვენებლით.
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დ) პაციენტის მართვის სივრცე აღჭურვილი უნდა იყოს CPR-ის განხორციელებისათვის საჭირო
ხელსაწყო-მოწყობილობით და იქ მყისიერად მისაწვდომი უნდა იყოს გადაუდებელი
სამედიცინო

დახმარების

განხორციელებისათვის

საჭირო

შესაბამისი

ესენციალური

მედიკამენტების ნაკრები და დამხმარე მასალები.
ე)

სამედიცინო

დახმარების

უწყვეტობის

უზრუნველსაყოფად

პაციენტის

პირველადი

დახმარების მიმწოდებელს (ოჯახის ექიმი) უნდა მიეწოდოს კლინიკური ინფორმაცია
პაციენტის საწყისი შეფასების შედეგების შესახებ (გამოკვლევის შედეგების ჩათვლით).
საწყისი შეფასების შედეგები
საწყისი

შეფასების

პროცესში

განხორციელებული

ტრიაჟის

(სიმპტომებით,

ელექტროკარდიოგრაფიული გამოკვლევის და მიოკარდიუმის დაზიანების მარკერებით) და
ACS-ის რისკის შეფასების ღონისძიებების შედეგს უნდა წარმოადგენდეს კლინიკური
გადაწყვეტილებები:


დიაგნოზის დადგენისათვის:


STE-ACS ან STEMI;



გულის არა-კორონარული დაავადება



არა-კარდიალური დაავადება;



დისპოზიციისათვის ჰოსპიტალური სამედიცინო დახმარების შესაბამისი განყოფილებაში
(მათ შორის რეფერალი შესაბამისი სიმძლავრის მქონე დაწესებულებაში);



საწყისი მკურნალობის სტრატეგიის შერჩევისათვის.

9.3 საწყისი ანტიიშემიური მედიკამენტური მკურნალობა
ჰოსპიტალური მართვის რეჟიმი
საწყისი მკურნალობის ფაზაში STEMI-ით (STE-ACS-ით) დიაგნოსტირებული ყველა პაციენტის
მართვა

უნდა

განხორციელდეს

მათი

საწოლში

მწოლიარე

ან

ნახევრად

მჯდომარე

მდგომარეობში უწყვეტი კარდიომონიტორირებით.
მტკიცებულებათა დონე: I-C
ოქსიგენაცია
ყველა

პაციენტს,

რომელთაც

არტერიული

სატურაცია

(SaO2)

<90%,

უვლინდებათ

რესპირაციული დისტრესი ან ჰიპოქსემიასთან დაკავშირებული მაღალი რისკის კლინიკური
ნიშნები, უნდა მიეწოდოთ ჟანგბადი. ოქსიგენაციის პროცესის უწყვეტი მონიტორირებისათვის
გამოყენებული უნდა იქნას პულსოქსიმეტრია.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
პირველი 6 საათის განმავლობაში ჟანგბადის მიწოდება მიზანშეწონილია STEMI-ით ან STEACS-ით დიაგნოსტირებული ყველა პაციენტისათვის, მიუხედავად არტერიული სატურაციის
მაჩვენებლისა.
მტკიცებულებათა დონე: IIa-C
გაურთულებელი STEMI-ის ან STE-ACS-ის პირობებში სისხლში ჟანგბადის ხსნადობის
კონტროლის გარეშე ოქსიგენაციის განხორციელების დროს, საჭიროა შემდეგი ფაქტორების
გათვალისწინება
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ჟანგბადის ჭარბად გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს სისტემური ვაზოკონსტრიქცია
და მასთან დაკავშირებული გართულებები.



ჟანგბადის ჭარბი გამოყენება შესაძლებელია დამზიანებელი იყოს თანმხლები ფილტვის
ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების მქონე პაციენტებისათვის.



ოქსიგენაცია უნდა განხორციელდეს არტერიული სისხლის დესატურაციის (SaO 2<95%)
ყველა შემთხვევაში.

ნიტრატით მკურნალობა
STEMI-ით პაციენტებისათვის, რომლებსაც უვლინდებათ მიმდინარე იშემიური სიმპტომები
უნდა დაენიშნოთ სუბლინგვალური ნიტროგლიცერინი (0.4მგ) ყოველ 5 წუთში, სულ სამი
დოზის ოდენობით, შემდგომ, უკუჩვენების არარსებობის პირობებში,

გამოყენებულ იქნას

ინტავენური ნიტროგლიცერინი.
მტკიცებულებათა დონე: I-C
ნიტრატის გამოყენების უკუჩვენებებს წარმოადგენს სისტოლური არტერიული წნევის
დაქვეითება 90mmHg-მდე, ან სისტოლური წნევის დაქვეითება 30mmHg-ით, ან მძიმე
ბრადიკარდია (გულისცემის სიხშირე <50 დარტყმა წუთში), ან მნიშვნელოვანი ტაქიკარდია
(გულისცემის სიხშირე >100 დარტყმა წუთში) ან სავარაუდო მარჯვენა პარკუჭის ინფარქტი.
მტკიცებულებათა დონე: III-C (ზიანი)
ნიტრატი არ შეიძლება გამოყენებული იქნას იმ პაციენტებისათვის, რომლებსაც წინა 24 საათში
მიღებული აქვთ ფოსფოდიესტერაზას ინჰიბიტორები (ან წინა 48 საათის განმავლობაში
მიღებული აქვთ ტადალაფილი) ერექციული დარღვევების გამო.
მტკიცებულებათა დონე: III-C (ზიანი)
ნიტროგლიცერინის ინტრავენური ინფუზიის ოპტიმალურ რეჟიმს წარმოადგენს 5-10მკგ
წუთში ინფუზიის დასაწყისში, დოზის შემდგომი გაზრდით 5-20მკგ-მდე წუთში სიმპტომების
შემსუბუქებამდე

ან

არტერიული

წნევის

10%-ით

დაქვეითებამდე

ნორმოტენზიულ

პაციენტებში ან 30%-მდე ჰიპერტენზიულ პაციენტებში. ამ რეჟიმის განხორციელების დროს
სისტოლური არტერიული წნევა არ უნდა დაქვეითდეს 90mmHg-მდე ან შემცირდეს 30mmHgზე მეტად საწყისთან შედარებით.
ინტრავენური ნიტროგლიცერინი ნაჩვენებია პირველი 48 საათის განმავლობაში, თუ STEMI-ით
ან STE-ACS-ით პაციენტებს უგრძელდებათ იშემიური სიმპტომები, გულის უკმარისობა ან
არტერიული ჰიპერტენზია. ინტრავენური ნიტროგლიცერინის გამოყენების და დოზირების
რეჟიმის გადაწყვეტილებამ არ უნდა დააყოვნოს ან გამორიცხოს სიკვდილობის რისკის
შემამცირებელი სხვა მკურნალობის გამოყენება, როგორიცაა β-ბლოკერებით ან აგფ-ი-ით ან
არბ-ით მკურნალობა.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
მედიკამენტების გამოყენება გულ-სისხლძარღვთა სიკვდილობის რისკის შემცირებისათვის
პერორალური β-ბლოკერებით მკურნალობა დანიშნული უნდა იქნას ჰოსპიტალიზაციის
პირველი 24 საათის განმავლობაში ყველა პაციენტისათვის, რომელსაც არ უვლინდება
უკუჩვენებები და შემზღუდავი მდგომარეობები:
1) გულის უკმარისობის სიმპტომები და კლინიკური ნიშნები;
2) დაქვეითებული წუთმოცულობის და პერფუზიის კლინიკური მტკიცებულება;
3) კარდიოგენური შოკი ან მისი გავითარების რისკი;
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4) β-ბლოკერებით მკურნალობის სხვა შედარებითი უკუჩვენებები (PR-ინტერვალი
≥0.24წმ, ან მაღალი ხარისხის AV-ბლოკადა, ან აქტიური ასთმა, ან სასუნთქი გზების
ჰიპერრეაქტიულობით მიმდინარე დაავადებები).
მტკიცებულებათა დონე: I-B
პაციენტებს, რომლებსაც წინასწარი შეფასებით აღენიშნებათ პირველ 24-საათში β-ბლოკერით
მკურნალობის უკუჩვენებები, შემდგომ პერიოდში საჭიროებენ β-ბლოკერით მკურნალობის
მიზანშეწონილობის განმეორებით შეუფასებას.
მტკიცებულებათა დონე: I-C
კარდიოგენური შოკის რისკის-ფაქტორებს მიეკუთვნება: ასაკი ≥70წელი, სისტოლური
არტერიული წნევა <120mmHg, სინუსური ტაქიკარდია გულისცემის სიხშირით > 110წუთში ან
გულისცემის სიხშირე <60წუთში, იშემიური სიმპტომების მიმდინარეობის გახანგრძლივება
დროის პერიოდში. რაც უფრო მეტი რისკ-ფაქტორი აღინიშნება, მით უფრო მაღალია
კარდიოგენური შოკის განვითარების რისკი.
STEMI-ით ან STE-ACS-ით პაციენტებისათვის ჰიპერტენზიული მდგომარეობით ან იშემიის
შესაბამისი სიმპტომების მიმდინარეობით ნაჩვენებია ინტრავენურად β-ბლოკერის გამოყენება.
მისი დანიშვნა უკუნაჩვენებია შემდეგი კლინიკური ნიშნების ან მდგომარეობების დროს:
1) გულის უკმარისობის სიმპტომები და კლინიკური ნიშნები;
2) დაქვეითებული წუთმოცულობის და პერფუზიის კლინიკური მტკიცებულება;
3) კარდიოგენური შოკი ან მისი რისკი;
4) β-ბლოკერებით მკურნალობის სხვა შედარებითი უკუჩვენებები (PR-ინტერვალი
>0.24წმ, ან მაღალი ხარისხის AV-ბლოკადა, ან აქტიური ასთმა, ან სასუნთქი გზების
ჰიპერ-რეაქტიულობით მიმდინარე დაავადებები).
მტკიცებულებათა დონე: IIa-B
β-ბლოკერის ინტრავენური გამოყენება შესაძლოა საზიანო აღმოჩნდეს STEMI-ით ან STE-ACSით პაციენტებისათვის, რომლებსაც უვლინდებათ β-ბლოკერის გამოყენების შეზღუდვები ან
უკუჩვენებები.
მტკიცებულებათა დონე: III-A (ზიანი)
STEMI-ით ან STE-ACS-ით პაციენტებისათვის პერორალური ხანგრძლივი მოქმედების
არადიჰიდროპირიდინის

ჯგუფის

უკუჩვენებების არ არსებობისას,

კალციუმის

არხების

ბლოკატორების

გამოყენება,

მიზანშეწონილია განმეორებითი იშემიური სიმპტომების

არსებობის პირობებში, ასევე ნიტრატებისა და β-ბლოკერების სრულად, მაგრამ უშედეგოდ
გამოყენების შემდგომ.
მტკიცებულებათა დონე: IIa-C
პერორალური აგფ-ი უნდა დაენიშნოს STEMI-ით ან STE-ACS-ით ყველა პაციენტს პირველი 24
საათის განმავლობაში სისხლის მიმოქცევის მცირე წრეში შეგუბების სიმპტომებით ან მარცხენა
პარკუჭის დაბალი განდევნის ფრაქციით (≤0.40), ან მიოკარდიუმის წინა კედლის ინფარქტის
შემთხვევებში თუ არ ვლინდება ჰიპოტენზია (სისტოლური არტერიული წნევა<100mmHg ან
არტერიული წნევის დაქვეითება ≥30mmHg-ით საწყისთან
გამოყენების საყოველთაოდ ცნობილი სხვა უკუჩვენებები.

შედარებით)

ან

აგფ-ი-ის

მტკიცებულებათა დონე: I-A
STEMI-ით ან STE-ACS-ით პაციენტებს არბ უნდა დაენიშნოს, თუ ვლინდება აგფი-ის
გამოყენების ჩვენებები, მაგრამ ამავე დროს სახეზეა აგფი-ის აუტანლობა.
მტკიცებულებათა დონე: I-A
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პერორალური აგფი-ის გამოყენება შესაძლოა სარგებლიანი იყოს STEMI-ით ან STE-ACS-ით
პაციენტებისათვის სისხლის მიმოქცევის მცირე წრეში შეგუბების სიმპტომების და მარცხენა
პარკუჭის დაბალი განდევნის ფრაქციის (≤0.40) გარეშეც,

ჰიპოტენზიის (სისტოლური

არტერიული წნევა<100mmHg ან არტერიული წნევის დაქვეითება ≥30mmHg-ით საწყისთან
შედარებით) ან აგფ ინჰიბიტორის გამოყენების საყოველთაოდ ცნობილი სხვა უკუჩვენებების
არ არსებობის პირობებში.
მტკიცებულებათა დონე: IIa-B
ინტრავენური აგფ ინჰიბიტორი არ უნდა იქნას გამოყენებული STEMI-ით ან STE-ACS-ით
პაციენტებისათვის ჰოსპიტალიზაციის პირველი 24 საათის განმავლობაში, რადგან ამ ჯგუფის
პრეპარატები მნიშვნელოვნად ზრდიან ჰიპოტენზიის რისკს. გამონაკლისს

წარმოადგენენ

პაციენტები რეფრაქტერული ჰიპოტენზიით.
მტკიცებულებათა დონე: III-B (ზიანი)
ინტრა-აორტული ტუმბოთი (IABP) კონტრპულსაცია მიზანშეწონილია STEMI-ით ან STE-ACSით პაციენტებისათვის, რომლებსაც მიუხედავად კორონარული არტერიების ანგიოგრაფიამდე
ან მას შემდეგ ჩატარებული ჰემოდინამიკური არასტაბილურობის საწინააღმდეგო ინტენსიური
მედიკამენტური მკურნალობისა უვლინდებათ განმეორებითი მძიმე სიმპტომები და/ან
მიოკარდიუმის ინფარქტის ელექტრული და/ან მექანიკური გართულებები.
მტკიცებულებათა დონე: IIa-C
ანალგეზია
STEMI-ით ან STE-ACS-ით პაციენტებს, რომლებსაც უგრძელდებათ იშემიური სიმპტომები, ან
შფოთვა მიუხედავად ნიტროგლიცერინის გამოყენებისა, ან ვლინდება ფილტვების შეშუპება,
უკუჩვენებების არ არსებობის პირობებში, იშემიის სიმპტომების შემდგომი მართვისა და
შემსუბუქებისათვის (კუპირებისათვის) უნდა მიეცეთ მორფინის სულფატი (ან მორფინის
ჰიდროქლორიდი).
მტკიცებულებათა დონე: IIa-B
ტკივილის სინდრომის მოხსნის მიზნით STEMI-ის ან STE-ACS-ის მართვისათვის პირველი
არჩევის ანალგეზიურ საშუალებას წარმოადგენს მორფინის სულფატის ხსნარი. მისი
დოზირების რეჟიმი ითვალისწინებს საწყისად 2-4მგ მორფინის სულფატის ინტრავენურ
ინექციას, შემდგომში, ტკივილის გაგრძელების პირობებში, დამატებით 5-15 წუთიან
ინტერვალებში 2-8მგ-ის დამატებას.
ანთების

საწინააღმდეგო

არასტეროიდული

საშუალებების

(NSAIDs)

გამოყენებასთან

დაკავშირებული სიკვდილობის, [რე-]ინფარქტის, ჰიპერტენზიის, გულის უკმარისობის და
მიოკარდიუმის რუპტურის მაღალი რისკის გამო, დაუშვებელია მათი გამოყენება. შესაბამისად,
უნდა

შეწყდეს

ყველა STEMI-ით

ან

STE-ACS-ით

პაციენტის

მკურნალობა,

როგორც

არასელექტიური, ასევე სელექტიური (COX-2-სელექტიური ინჰიბიტორების) NSAIDs-ით.
გამონაკლისს წარმოადგენსა აცეტილსალიცილის მჟავა (ASA).
მტკიცებულებათა დონე: I-C

9.4 რეპერფუზიული მკურნალობა
ინფარქტ-დამოკიდებული არტერიის პირველადი PCI წარმოადგენს უპირატეს რეპერფუზიულ
მკურნალობას ფიბრინოლიზთან შედარებით, როდესაც მკურნალობამდე დროის დაყოვნება
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არის მოკლე (≤90წუთი სამედიცინო დახმარების პირველი კონტაქტიდან) და STEMI-ით (STEACS-ით) პაციენტი გადაყვანილია PCI-ის შესაძლებლობის მქონე საავადმყოფოში.
პირველადი

PCI-ის

მოსალოდნელ

გართულებებს

წარმოადგენს

არტერიის

პუნქციის

პრობლემები, მოცულობით დატვირთვასთან, კონტრასტის გამოყენებასთან, ანტითრომბულ
მკურნალობასთან,

ტექნიკურ

გართულებებთან

და

რეპერფუზიის

შემთხვევასთან

დაკავშირებული არასასურველი რეაქციები.
პირველად PCI-სთან ერთად განხორციელებული არა-ინფარქტ-დამოკიდებული არტერიის PCI
ჰემოდინამიკურად სტაბილურ პაციენტებშიც კი, შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს
კლინიკური

გამოსავლების

გაუარესებასთან.

STEMI-ის

შემთხვევებში

არა-ინფარქტ-

დამოკიდებული არტერიის PCI არ უნდა ჩატარდეს. თუ ანგიოგრაფიულად ვლინდება
მრავლობითი და კომპლექსური დაზიანებები ან/და ელექტროკარდიოგრაფიულად ინფარქტის
ლოკალიზაცია გაურკვეველია PCI-ის ჩატარება მიზანშეუწონელია.
STEMI-ის (STE-ACS-ის) შემთხვევებში კლინიკური სტაბილურობა უნდა განისაზღვროს
რამდენიმე კლინიკური ინდიკატორით: გულის დაბალი განდევნის ფრაქცია, ჰიპოტენზია,
მდგრადი

ტაქიკარდია,

სიმპტომური

კარდიოგენური

სუპრავენტრიკულური

შოკი,

მაღალი

ტაქიარითმიები

გრადაციის

და

პარკუჭოვანი

სპონტანური,

და

განმეორებითი

იშემიური სიმპტომები.
STEMI-ით (STE-ACS-ით) პაციენტებში, რომლებსაც უვლინდებათ გულის ტუმბოს ფუნქციის
დაქვეითება და არა-ინფარქტზე-დამოკიდებული კორონარული არტერიის მძიმე სტენოზი, ამ
არტერიის PCI-ით შესაძლებელია მიღწეული იქნას ჰემოდინამიკური სტაბილურობა. ამ
შემთხვევებში, პირველად PCI-თან ერთად განხორციელებული არა ინფარქტ-დამოკიდებული
არტერიის PCI შესაძლებელია რეპერფუზიის სწორ სტრატეგიად იქნას მიჩნეული. სხვა
შემთხვევაში არა ინფარქტ-დამოკიდებულ კორონარული არტერიის PCI უნდა განხორციელდეს
გადავადებული რეჟიმით, თუ ის ნაჩვენებია კლინიკური მახასითებლების ან არაინვაზიური
გამოკვლევის შედეგებით.
რეპერფუზიული მკურნალობა PCI-ის შესაძლებლობების საავადმყოფოში - პირველადი PCI
STEMI-ით პაციენტებს პირველადი PCI უნდა ჩაუტარდეთ სიმპტომების განვითარდებიდან
<12საათის დროის პერიოდში.
მტკიცებულებათა დონე I-A
STEMI-ით

პაციენტებს,

რომლებსაც

უვლინდებათ

ფიბრინოლიზური

მკურნალობის

უკუჩვენებები პირველადი PCI უნდა ჩაუტარდეთ სიმპტომების განვითარდებიდან <12საათის
დროის პერიოდში, მიუხედავად იმისა რა დროა გასული სამედიცინო დახმარების პირველი
კონტაქტიდან.
მტკიცებულებათა დონე I-B
STEMI-ით პაციენტებს, რომლებსაც უვლინდებათ კარდიოგენური შოკი ან მძიმე ხარისხის
გულის მწვავე უკმარისობა, პირველადი PCI უნდა ჩაუტარდეთ მიუხედავად იმისა რა დროა
გასული სიმპტომების განვითარდებიდან.
მტკიცებულებათა დონე I-B
სიმპტომების
პირველადი

განვითარებიდან
PCI-ის

ჩატარება

12-24

საათის

პერიოდში

მიზანშეწონილია,

თუ

STEMI-ით

ვლინდება

პაციენტებსათვის,

მიმდინარე

იშემიის
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კლინიკური და/ან ეკგ მტკიცებულებები.
მტკიცებულებათა დონე IIa-B
STEMI-ით პაციენტებს, რომლებიც ჰემოდინამიკურად სტაბილურები არიან პირველადი PCIის დროს არ უნდა ჩაუტარდეთ არა ინფარქტ-დამოკიდებული არტერიის PCI.
მტკიცებულებათა დონე III-B (ზიანი)

9.5 ანტიტრომბოციტული და ანტიკოაგულაციური მკურნალობა
STEMI-ის ან STE-ACS-ის შემთხვევებში ანტითრომბოციტული და ანტიკოაგულაციური
მედიკამენტური მკურნალობის საფუძველს წარმოადგენს რეპერფუზიული მკურნალობის
არჩევანი. როგორ საწყისი, ასევე მიმდინარე ჰოსპიტალური დახმარების პერიოდში და გაწერის
შემდეგაც ანტითრომბოციტული და ანტიკოაგულაციური მკურნალობის ალტერნატივები
შეირჩევა ჩატარებული რეპერფუზიული მკურნალობის შესაბამისად.
PCI-ის დამხმარე ანტითრომბოციტული მკურნალობა
ასპირინით მკურნალობა, რაც შეიძლება ადრე უნდა დაენიშნოს STEMI-ით ან STE-ACS-ით
ჰოსპიტალიზებულ ყველა პაციენტს და შემდეგ მკურნალობა გაუგრძელდეს ხანგრძლივად იმ
შემთხვევებშიც კი, როდესაც პაციენტმა არ იცის ინტოლერანტულია თუ არა იგი ამ
მედიკამენტებისადმი.
მტკიცებულებათა დონე: I-A
 162-325მგ დოზით დატვირთვა პროცედურის წინ (მტკიცებულებათა დონე: I-B)
 81-325მგ დოზით შემნარჩუნებელი დოზით განუსაზღვრელი ვადით (მტკიცებულებათა
დონე: I-A)
 81მგ წარმოადგენს უპირატეს შემნარჩუნებელ დოზას (მტკიცებულებათა დონე: IIa-B)
STEMI-ით

ან

STE-ACS-ით

ჰოსპიტალიზებულ

ყველა

პაციენტს,

რომლებსაც

ჰიპერმგრძნობელობის ან მნიშვნელოვანი გასტროინტესტინური აუტანლობის გამო ვერ
უტარდება მკურნალობა ასპირინით, უნდა დაენიშნოთ P2Y12 რეცეპტორების ინჰიბიტორები
დასატვირთი დოზით და შემდგომში შემნარჩუნებელი დოზით:
 ან კლოპიდოგრელი (მტკიცებულებათა დონე: I-B);
 ან პრასუგრელი, PCI-ით ნამკურნალები პაციენტებისათვის (მტკიცებულებათა დონე: I-C);
 ან ტიკაგრელოლი (მტკიცებულებათა დონე: I-C);
STEMI-ით ან STE-ACS-ით ჰოსპიტალიზებული პაციენტებისათვის P2Y12 რეცეპტორების
ინჰიბიტორები დამტვირთავი დოზით გამოყენებული უნდა იქნას რაც შესაძლებელია ადრე ან
პირველადი PCI-ის დროისათვის.
 ან კლოპიდოგრელი - 600მგ დოზით (მტკიცებულებათა დონე: I-B);
 ან პრასუგრელი - 60მგ დოზით (მტკიცებულებათა დონე: I-B);
 ან ტიკაგრელოლი - 180მგ დოზით (მტკიცებულებათა დონე: I-B)
პრასუგრელი არ უნდა იქნას გამოყენებული იმ პაციენტებში, რომლებსაც დაავადების
ისტორიაში უვლინდება გადატანილი ინსულტი ან ტრანზიტორული იშემიური შეტევა.
მტკიცებულებათა დონე: III-B (ზიანი)
P2Y12 რეცეპტორების ინჰიბიტორების გამოყენება 1 წლის განმავლობაში შესაძლებელია STEMIით პაციენტებისათვის, რომლებსაც ჩაუტარდათ სტენტირება წამალით-დაფარული სტენტით.
მტკიცებულებათა დონე: IIb-C
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STEMI-ით პაციენტებისათვის, რომლებსაც დაწყებული აქვთ მკურნალობა არაფრაქციული
ჰეპარინით (UFH) ან ბილივარუდინით PCI-ის ჩატარების დროს (სტენტირებით ან მის გარეშე,
ან წინსმსწრები კლოპიდოგრელით დატვირთვით ან მის გარეშე) შესაძლებელია ინტრავენური
GPIIb/IIIa რეცეპტორების ანტაგონისტების გამოყენება:
 ან

აბსციქსიმაბის,

0,25mg/kg,

შემდეგ

კი - 0,125mg/kg, მაქსიმუმ 10mcg-მდე/წუთში

(მტკიცებულებათა დონე: IIa-A)
 ან ტიროფიბანი მაღალი დოზის ბოლუსით, 25mcg/kg და შემდეგ 0.15mcg/kg/წუთში;
პაციენტებში კრეატინინის კლირენსით (CrCl) <30mL/წთ, დოზა შემცირებული უნდა იქნას
50%-მდე (მტკიცებულებათა დონე: IIa-B)
 ან ეპტიფიბანის ორმაგი ბოლუსით, პირველი - 180mcg/kg ბოლუსი, შემდეგ - 2mcg/kg/წუთში,
შემდეგ კი - მეორე ბოლუსი 180mcg/kg, პირველი ბოლუსიდან 10 წუთში; პაციენტებში CrCl
<50mL/წთ-ით, დოზა შემცირებული უნდა იქნას 50%-მდე; ეპტიფიბანის გამოყენება თავიდან
უნდა იქნას აცილებული დიალიზზე მყოფ პაციენტებში (მტკიცებულებათა დონე: IIa-B)
STEMI-ით

პაცინტებისათვის,

რომლებისთვისაც

მოსალოდნელია

PCI-ის

ჩატარება,

მიზანშეწონილად შეიძლება იქნას მიჩნეული ინტრავენური GP IIb/IIIa რეცეპტორების
ანტაგონისტების გამოყენება გულის კათეტერიზაციის წინა პერიოდში (სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების და/ან, საავადმყოფოს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების განყოფილებებში).
მტკიცებულებათა დონე: IIb-B
STEMI-ით

პაციენტებისათვის,

რომლებსაც

უტარდებათ

პირველადი

PCI

შესაძლოა

მიზანშეწონილი იქნას აბსციქსიმაბის (0.25mcg/kg ბოლუსი) ინტრაკორონარული გამოყენება.
მტკიცებულებათა დონე: IIb-B
PCI-ის დამხმარე ანტიკოაგულაციური მკურნალობა
STEMI-ით პაციენტებისათვის რომლებსაც უტარდებათ პირველადი PCI რეკომენდებულია
დამხმარე ანტიკოაგულაციური მკურნალობის შემდეგი რეჟიმები:


ან არაფრაქციული ჰეპარინის გამოყენება, საჭიროებისამებრ დამატებითი ბოლუსებით (50-70
ერთ/კგ) აქტივირებული შედედების დროის თერაპიული მაჩვენებლების მიღწევისა და
შენარჩუნებისათვის. აღნიშნულ შემთხვევაში მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული მანამდე
GP IIb/IIIa რეცეპტორების ანტაგონისტების გამოყენება.
მტკიცებულებათა დონე: I-C

 ან ბივალირუდინის გამოყენება (0.75მგ/კგ ბოლუსი და შემდეგ 1.75მგ/კგ/საათში ინფუზია),
მიუხედავად იმისა გამოყენებული იქნა თუ არა მანამდე არაფრაქციული ჰეპარინი.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
STEMI-ით პაციენტებში რომლებსაც უტარდებათ PCI და არ აქვთ სისხლდენის მაღალი რისკი
შესაძლებელია
უპირატესად
ბივალირუდინით
მონოთერაპიის
ჩატარება,
ვიდრე
კომბინირებული თერაპია არაფრაქციული ჰეპარინით და GPIIb/IIIa რეცეპტორების
ანტაგონისტებით.
მტკიცებულებათა დონე: IIb-B
პირველადი PCI-ის დროს ფონდაპარინუქსი არ უნდა იქნას გამოყენებული როგორც
დამოუკიდებელი ანტიკოაგულანტი და დამატებით სხვა ანტიკოაგულანტი (მაგ. ჰეპარინი)
უნდა იქნას გამოყენებული რათა თავიდან ინქას აცილებული კათეტერის თრომბოზის რისკი.
მტკიცებულებათა დონე: III-B (ზიანი)
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ანტითრომბოციტული მკურნალობის შეზღუდვები
პაციენტებისთვის, რომელთა სხეულის მასა ≤60კგ პრასუგრელის დღიური შემნარჩუნებელი
დოზა შემცირებული უნდა იყოს 5მგ-მდე დღეში, რადგან მათ აღენიშნებათ წამლის
მეტაბოლიტების გაზრდილი ზემოქმედება და სისხლდენის მომატებული რისკი.
პრასუგრელი არ უნდა იქნას გამოყენებული იმ პაციენტებში, რომლებსაც აღენიშნებოდათ
აქტიური სისხლდენა, ტრანზიტორული იშემიური შეტევა ან ინსულტი.
≥75 წლის პაციენტებში პრასუგრელის გამოყენება პრინციპულად მიუღებელია ფატალური და
ინტრაკრანიალური სისხლდენის მაღალი რისკის გამო. აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში
პრასუგრელის გამოყენება შესაძლოა განხილულ იქნას იმ პაციენტებში, რომელთაც ანამნეზში
აღენიშნებათ დიაბეტი ან გადატანილი მიოკარდიუმის ინფარქტი. ამ შემთხვევებში კლინიკური
გადაწყვეტილება მიღებულ ინდა იქნას მოსალოდნელი სარგებლისა და რისკების შედარებითი
ანალიზის საფუძველზე. პრასუგრელის გამოყენება უკუნაჩვენებია იმ პაციენტებისათვისაც,
რომლებმაც გადაიტანეს გადაუდებელი CABG. დაგეგმილი CABG-ის დროს კი პრასუგრელის
გამოყენება შეწყვეტილი უნდა იქნას ქირურგიულ ჩარევამდე სულ მცირე 7 დღით ადრე.
აღნიშნულ შემთხვევაში პრაქსუგრელის გამოყენებისას შეფასებული და გამორიცხული უნდა
იქნას სისხლდენის დამატებითი რისკ-ფაქტორებიც:



დაბალი სხეულის მასა (≤60კგ);
სისხლდენისადმი მიდრეკილება, აქტიური სისხლდენა ანამნეზში;



თანმხლები მედიკამენტური მკურნალობა პრეპარატებით, რომლებიც ზრდიან სისხლდენის
რისკს:
o

ვარფარინი;

o

ჰეპარინი;

o
o

ფიბრინოლიზური მკურნალობა;
ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალებების ქრონიკული გამოყენება.

ტიკაგრელორთან ერთად ორმაგი ანტითრომბოციტული მკურნალობის ფარგლებში ასპირინის
დოზა არ უნდა აღემატებოდეს 81მგ-ს დღეში. ტიკაგრელოლის ეფექტები და სარგებელი არ არის
დამოკიდებული კლოპიდოგრელით წინმსწრებ მკურნალობაზე.
კლოპიდოგრელით ან ტიკაგრელორით მკურნალობა შეწყვეტილი უნდა იქნას დაგეგმილ
ქირურგიულ ინტერვენციამდე სულ მცირე 5 დღით ადრე.
ტიკაგრელორით მკურნალობის შემთხვევაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პოტენციური და
ინტრაკრანიული ჰემორაგიის რისკის შეფასება, განსაკუთრებით იმ პაციენტებისათვის,
რომლებმაც გადაიტანეს TIA ან ინსულტი (იხ. ცხრილი № 7).

ცხრილი № 7. ანტითრომბული პრეპარატების გამოყენება თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის
დროს
პრეპარატი
კლოპიდოგრელი

რეკომენდაცია
სპეციფიური რეკომენდაციები ცნობილი არ არის.

პრასუგრელი

დოზის მისადაგების საჭიროება არ არსებობს, მ.შ. დაავადების ბოლო
სტადიაზეც კი.

ტიკაგრელორი

დოზის დაქვეითება საჭირო არ არის; დიალიზზე მყოფი პაციენტების
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შესახებ ინფორმაცია ცნობილი არ არის.
ენოქსაპარინი

თირკმლის მძიმე უკმარისობის დროს (კრეატინინის კლირენსი <30მლ/წთ)
დოზის შემცირება 1მგ/კგ-მდე ერთჯერ დღეში. მხედველობაში უნდა იქნას
მიღებული ანტი-Xa ფაქტორის პარამეტრებზე დაკვირვება.

ფონდაპარინუქსი წინააღმდეგ ნაჩვენებია თირკმლის მძიმე უკმარისობის დროს (კრეატინინის
კლირენსი <30მლ/წთ). ზომიერად დაქვეითებული თირკმლის დროს
(კრეატინინის კლირენსი 30-60მლ/წთ) შერჩევის პრეპარატადაა მიჩნეული.
ბივალირუდინი

თირკმლის ზომიერი უკმარისობით(კრეატინინის კლირენსი 30-60მლ/წთ)
პაციენტებში საურველია დოზის შემცირება 1.75მგ/კგ/სთ-მდე, თირკმლის
მძიმე უკმარისობის დროს (კრეატინინის კლირენსი <30მლ/წთ) – 1მგ/კგ/სთმდე, ხოლო დიალიზზე მყოფი პაციენტებისათვის - 0.5მგ/კგ/სთ-მდე.

აბციქსიმაბი

თირკმლის

უკმარისობის

დროს

რაიმე

სპეციფიური

რეკომენდაცია

პრეპარატის გამოყენებისთვის ან დოზის მისადაგებისათვის არ არის
ცნობილი.

თირკმლის უკმარისობის ფონზე პრეპარატის გამოყენებამდე

სასურველია ჰემორაგიის რისკის ზუსტი შეფასება.
ეპტიფიბანი

თუ

კრეატინინის

კლირენსი

<

50მლ/წთ-ში,

ინფუზია

სასურველია

შემცირდეს 1მკგ/კგ/წთ-მდე. ბოლუსის დოზა შეუცვლელია - 180მკგ/კგ-მდე.
წინააღმდეგნაჩვენებია, როდესაც კრეატინინის კლირენსი < 30მლ/წთ-ში.
ტიროფიბანი

დოზის შეცვლა საჭიროა თირკმლის უკმარისობის დროს, როდესაც
კრეატინინის კლირენსი<30მლ/წთ, ინფუზიის და ასევე ბოლუსის დოზაც
უნდა შემცირდეს 50%.

9.6 რეპერფუზიული მკურნალობა
სამედიცინო დაწესებულებებში

PCI-ის

შესაძლებლობების

არ

მქონე

PCI-ის შესაძლებლობების არ მქონე დაწესებულებებში STEMI-ის ან STE-ACS-ის შემთხვევების
მართვის

დროს,

როდესაც

სამედიცინო

დახმარების

პირველი

კონტაქტიდან

PCI-ის

ჩატარებამდე მოსალოდნელი დაყოვნება 120 წუთს აღემატება რეპერფუზიის რეკომენდებულ
ჩარევას წარმოადგენს ფიბრინოლიზური მკურნალობა.
ფიბრინოლიზური მკურნალობა
უკუჩვენებების
არ
არსებობის
პირობებში
STEMI-ით
(STE-ACS-ით)
პაციენტებს
ფიბრინოლიზური მკურნალობა უნდა ჩაუტარდეს იშემიის შესაბამისი სიმპტომების
განვითარებიდან
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საათის

განმავლობაში,

თუ

სამედიცინო

დახმარების

პირველი

კონტაქტიდან პირველადი PCI-ის ჩატარებამდე დრო აღემატება 120 წუთს.
მტკიცებულებათა დონე: I-A
როდესაც PCI-ის განხორციელება ვერ ხერხდება, უკუჩვენებების არ არსებობის პირობებში
STEMI-ით (STE-ACS-ით) პაციენტების ფიბრინოლიზური მკურნალობა მიზანშეწონილია, თუ
იშემიის შესაბამისი

სიმპტომები და/ან

ეკგ მტკიცებულებები ვლინდება სიმპტომების

განვითარებიდან 12-24 საათის განმავლობაშიც და არსებობს მიოკარდიუმის დიდი ფართობის
დაზიანების რისკი ან ვლინდება ჰემოდინამიკური არასტაბილურობა.
მტკიცებულებათა დონე: IIa-C
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ფიბრინოლიზური მკურნალობა არ არის ნაჩვენები, თუ პაციენტებს უვლინდებათ ST-სეგმენტის
დეპრესია, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ვლინდება ჭეშმარიტი უკანა (ქვემო ბაზალური)
კედლის მიოკარდიუმის ინფარქტი ან ST-სეგმენტის ელევაცია aVR განხრაში.
მტკიცებულებათა დონე: III-B (ზიანი)
ცხრილში № 8 შეჯამებულია ძირითადი ფიბრინოლიზური აგენტები, მკურნალობის დოზების,
სპეციფიურობისა და ეფექტურობის მითითებით.

ცხრილი № 8. ფიბრინოლიზური აგენტები და დოზები
ეფექტის
მედიკამენტი

დოზა ფიბრინოლიზური

ფიბრინ-

მკურნალობისათვის

სპეციფიურობა

გამოვლენის
ხარისხი
(90წთ TIMI 2 ან
3 ნაკადი)

სხეულის მასით გაანგარიშებული
ტენექტეპლაზა

ინტრავენური ბოლუსი: 30mg, თუ

(TNK-tPA)

<60კგ; 35mg, თუ <70კგ; 40mg, თუ

++++

85%

++

84%

++

73-84%

არ გააჩნია

60-68%

<80კგ; 45mg, თუ <90კგ; 50mg, თუ ≥90კგ
10 ერთ + 10 ერთ ინტრავენური
რეტეპლაზა (r-PA)

ბოლუსი 30 წუთის განმავლობაში,
ჯერადად
15mg ინტრავენური ბოლუსი
0.75mg/kg 30 წუთის განმავლობაში,

ალტეპლაზა (tPA)

სულ 50mg-მდე;
0.5mg/kg 60 წუთის განმავლობაში,
სულ 35mg-მდე;

სტრეპტოკინაზა

1.5 მილიონი ერთეული 30-60 წუთის

(SK)

განმავლობაში ინტრავენური ინფუზია

გადაწყვეტილება ფიბრინოლიზური მკურნალობის შესახებ მიიღება STEMI-ით (STE-ACS-ით)
პაციენტების რეპერფუზიული მკურნალობის სხვადასხვა ალტერნატივების
სარგებლის შედარებითი ანალიზის

რისკისა და

საფუძველზე. ასეთი ანალიზისათვის საჭიროა ისეთი

კლინიკური მონაცემების ინტეგრირება, როგორიცაა: სიმპტომების განვითარების დრო,
მოსალოდნელი დაყოვნება PCI-ის განხორციელებამდე,
შემთხვევის კლინიკური და
ჰემოდინამიკური მახასიათებლები, თანმხლები დაავავებები/მდგომარეობები, სისხლდენის
განვითარების რისკი, ფიბრინოლიზური მკურნალობის უკუჩვენებები (იხ. ცხრილი #9).

ცხრილი № 9. ფიბრინოლიზური მკურნალობის უკუჩვენებები
აბსოლუტური
გადატანილი ინტრაკრანიული ჰემორაგია ან
დაუდგენელი მიზეზით განვითარებული
ინსულტი ნებისმიერ დროს
იშემიური ინსულტი წინა 3 თვის განმავლობაში,

შედარებითი
გადატანილი იშემიური ინსულტი> 3
თვის ხანდაზმულობით
ტრანზიტორული იშემიური შეტევა
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გარდა 4.5 საათის ფარგლებში განვითარებული

გასული 6 თვის განმავლობაში

იშემიური ინსულტისა
ცენტრალური ნერვული სისტემის დაზიანება ან

პერორალური ანტიკოაგულაციური

ნეოპლაზმა ან არტერიოვენური მალფორმაცია

მკურნალობა

მძიმე გაუკონტროლებელი ჰიპერტენზია
(გადაუდებელ მკურნალობაზე პასუხის არ

პეპტიური წყლულის ისტორია

არსებობა)
გადატანილი ტრამვა/თავის დაზიანება გასული 3
თვის განმავლობაში

ორსულობა
რეფრაქტორული ჰიპერტენზია:

გასტროინტესტინური სისხლდენა გასული ერთი

სისტოლური არტერიული წნევა

თვის განმავლობაში

≥180mmHg, დიასტოლური არტერიული
წნევა ≥110mmHg

ცნობილი დაავადება / დარღვევა სისხლდენით

ღვიძლის მნიშვნელოვანი დაავადება
ინფექციური ენდოკარდიტი

აორტის გაშრევება

გადატანილი ქირურგიული ოპერაცია
<3თვის განმავლობაში

არა-კომპრესიული პუნქტურა
(სისხლძარღვის/ღვიძლის/ლუმბალური პუნქცია)

აქტიური პეპტიკური წყლული

გასული 24 საათის განმავლობაში
გადატანილი ფიბრინოლიზური მკურნალობა

გახანგრძლივებული კარდიოპულმონური

გასული 6 თვის განმავლობაში

ან ტრავმული რეანიმაცია

ფიბრინოლიზის დამხმარე ანტითრომბოციტული მკურნალობა
ასპირინი (162-325მგ დამტვირთავი დოზა) და კლოპიდოგრელი (300მგ დამტვირთავი დოზა
≤75წლის პაციენტებისათვის, 75მგ დოზა >75წლის პაციენტებისათვის) გამოყენებული უნდა
იყოს

STEMI-ით

პაციენტებისათვის,

რომლებისთვისაც

დაგეგმილია

ფიბრინოლიზური

მკურნალობა.
მტკიცებულებათა დონე: I-A
STEMI-ით პაციენტებისათვის, რომლებსაც ჩაუტარდათ ფიბრინოლიზური მკურნალობა,
ასპირინით მკურნალობა უნდა გაგრძელდეს განუსაზღვრელი ვადით (მტკიცებულებათა დონე:
I-A), კლოპიდოგრელი (75მგ დღეში) გამოყენებული უნდა იქნას სულ მცირე 14 დღის
განმავლობაში და შესაძლებლობის შემთხვევაში 1 წლამდე (მტკიცებულებათა დონე: I-A).
მიზანშეწონილია, რომ ფიბრინოლიზური მკურნალობის შემდეგ ასპირინი გამოყენებული იქნას
უპირატესად 81მგ/დღეში დოზით, ვიდრე უფრო მაღალი შემნარჩუნებელი დოზით.
(მტკიცებულებათა დონე: IIa-B)
ფიბრინოლიზის მხარდამჭერი ანტიკოაგულაციური მკურნალობა
ანტიკოაგულაციური მკურნალობა რეკომენდებულია ფიბრინსპეციფიური ფარმაკოლოგიური
აგენტებით ფიბრინოლიზური მკურნალობის შემდეგ, ეფექტის გამოვლენის მაღალი ხარისხის
მისაღწევად და სისხლძარღვის რეოკლუზიის თავიდან ასაცილებლად.
STEMI-ით პაციენტებს, რომლებისთვისაც მოსალოდნელია ფიბრინოლიზური მკურნალობა
უნდა დაენიშნოთ ფიბრინოლიზის თანმხლები ანტიკოაგულაციური მკურნალობა, რომელიც
რეკომენდებულია გაგრძელდეს სულ მცირე 48 საათის განმავლობაში და არაუმეტეს 8 დღემდე
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ხანგრძლივობით ან რევასკულარიზაციის განხორციელებამდე.
(მტკიცებულებათა დონე: I-A)
ანტიკოაგულაციური მკურნალობის რეკომენდებული რეჟიმები ითვალისწინებს:
არაფრაქციული ჰეპარინით მკურნალობას სხეულის წონაზე გათვლილი ბოლუსით (60ერთ/კგ,
მაქსიმუმ

4000ერთ-მდე)

და

ინფუზიას

(12ერთ/კგ/საათში,

მაქსიმუმ

1000ერთ-მდე)

აქტივირებული პარციალური თრომბოპლასტინის დროის გახანგრძლივებით 1.5-2.0-ჯერ
(საშუალოდ 50-70წამამდე). არაფრაქციული ჰეპარინით თანმხლები ანტიკოაგულაციური
მკურნალობა რეკომენდებულია დაიწყოს ფიბრინოლიზის შემდეგ და გაგრძელდეს სულ მცირე
48 საათის განმავლობაში, არაუმეტეს 8 დღემდე ხანგრძლივობით, ან რევასკულარიზაციის
განხორციელებამდე.
(მტკიცებულებათა დონე: I-С)
ან ენოქსაპარინით მკურნალობას ასაკის, სხეულის წონის და კრეატინინის კლირენსის
გათვალისწინებით გათვლილი ინტრავენური ბოლუსებით (<75 წლის პაციენტებისთვის - 30მგ
ბოლუსი; ≥75 წლის პაციენტებისათვის - ბოლუსის გარეშე; თუ კრეტინინის კლირესი <30მლ/წთში: 1მგ/კგ-ზე დოზით 24 საათში ერთჯერ, კანქვეშ), 15 წუთის შემდეგ კი ენოქსაპარინის კანქვეშა
ინექციებით (>75 წლის პაციენტებისათვის:1მგ/კგ ყოველ 12 საათში, მაქსიმუმ 100მგ-მდე
პირველი ორი დოზისათვის; ≥75 წლის პაციენტებისათვის 0.75 მგ/კგ ყოველ 12 საათში, მაქსიმუმ
75 მგ-მდე პირველი ორი დოზისათვის). ენოქსაპარინით ანტიკოაგულაციური მკურნალობა
რეკომენდებულია დაიწყოს ფიბრინოლიზის შემდეგ და გაგრძელდეს სულ მცირე 48 საათის
განმავლობაში,
არაუმეტეს
განხორციელებამდე.

8

დღემდე

ხანგრძლივობით,

ან

რევასკულარიზაციის

(მტკიცებულებათა დონე: I-A)
ან ფონდაპარინუქსი საწყისი ინტრავენური ინექციის დოზით (2.5მგ ინტრავენურად, როგორც
საწყისი დოზა), 24 საათის შემდეგ კი ყოველდღიური კანქვეშა ინექციებით (2.5მგ დოზით), თუ
კრეატინინის კლირენსი >30მლ/წთ (უკუნაჩვენებია, თუ კრეატინინის კლირენსი <30მლ/წთ).
აღნიშნული მკურნალობა რეკომენდებულია დაიწყოს ფიბრინოლიზის შემდეგ და გაგრძელდეს
ჰოსპიტალიზაციის განმავლობაში, 8 დღემდე ხანგრძლივობით, ან რევასკულარიზაციის
განხორციელებამდე.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
ფიბრინოლიზური მკურნალობის შემდგომი ხანმოკლე და ხანგრძლივი გადარჩენის შანსები
შესაძლებელია შეფასებული იქნას TIMI კორონარული ნაკადით.
პასუხი ფიბრინოლიზურ მკურნალობაზე შესაძლებელია ასევე განისაზღვროს ტრადიციული
კლინიკური მონაცემებით: ტკივილის (სიმპტომების)შემსუბუქება, ST-სეგმენტის ელევაციის
ხარისხის შემცირება და რეპერფუზიული არითმიის განვითარება. თუმცა ST-სეგმენტის
ელევაციის მხოლოდ ნაწილობრივი შემცირება ან ST-სეგმენტის ელევაციის შენარჩუნება არ
წარმოადგენს „დახურული არტერიის“ არსებობის ზუსტ კრიტერიუმს. ST-სეგმენტის ელევაციის
შენარჩუნება მაღალი ალბათობით მიუთითებს უარეს პროგნოზზე.
ST-სეგმენტის ელევაციის შემცირება <50%-ით და რეპერფუზიული არითმიის არ არსებობა
ფიბრინოლიზური

მკურნალობიდან

2

საათის

შემდეგ

მიუთითებს,

რომ

ინფარქტ-

დამოკიდებულ არტერიის TIMI ნაკადი <3. ამ კრიტერიუმის მგრძნობელობა 81%-ს შეადგენს,
სპეციფიურობა - 88%, დადებითი პრედიქტიულობის მაჩვენებელი - 87% და უარყოფითი
პრედიქტიულობის მაჩვენებელი 83%-ს.
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ST-სეგმენტის ელევაციის შემცირების დაბალი ხარისხი ფიბრინოლიზური მკურნალობიდან 6090 წუთის განმავლობაში წარმოადგენს დაუყოვნებელი კორონარული ანგიოგრაფიის და
„გადამრჩენი“ PCI-ს ჩატარების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების საფუძველს.
მიმართვა PCI-ის შესაძლებლობების მქონე საავადმყოფოში ფიბრინოლიზური მკურნალობის
შემდეგ
ყველა

STEMI-ით

პაციენტი,

რომელსაც

ჩაუტარდა

ფიბრინოლიზური

მკურნალობა

მიმართული უნდა იქნას PCI-ის შესაძლებლობის მქონე საავადმყოფოში.
ყველა STEMI-ით პაციენტი, რომელსაც უვლინდება კარდიოგენური შოკი ან მძიმე ხარისხის
გულის მწვავე უკმარისობა, მიუხედავად იშემიის სიმპტომების განვითარების დროის
ხანგრძლივობისა დაუყოვნებლივ უნდა იყვნენ მიმართული PCI-ის შესაძლებლობების მქონე
საავადმყოფოში.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
PCI-ის შესაძლებლობების საავადმყოფოში კორონარული ანგიოგიოგრაფიის ჩატარებისათვის
მიზანშეწონილია

იმ

STEMI-ით

პაციენტების

გადაყვანა,

რომელთა

ფიბრინოლიზური

მკურნალობა არაეფექტური იყო ან ფიბრინოლიზური მკურნალობის შემდეგ განუვითარდა
კორონარული არტერიის რეოკლუზია.
მტკიცებულებათა დონე: IIa-B
PCI-ის შესაძლებლობების საავადმყოფოში კორონარული ანგიოგიოგრაფიის ჩატარებისათვის
მიზანშეწონილია

იმ

STEMI-ით

პაციენტების

გადაყვანა,

რომლებსაც

ჩაუტარდათ

ფიბრინოლიზური მკურნალობა, როდესაც ისინი ჰემოდინამიკურად სტაბილური იყვნენ და
გამოვლინდა წარმატებული რეპერფუზიის კლინიკური მტკიცებულებები. ანგიოგრაფია უნდა
ჩატარდეს

მაშინვე,

როდესაც

მისი

განხორციელება

ლოჯისტიკურად

შესაძლებელია.

იდიალურია, რომ ანგიოგრაფია ჩატარდეს 24 საათის განმავლობაში, მაგრამ ფიბრინოლიზური
მკურნალობიდან არა უადრეს პირველი 2-3 საათისა.
მტკიცებულებათა დონე: IIa-B
დაყოვნებული ინვაზიური მართვა
გულის

კათეტერიზაცია

და

კორონარული

ანგიოგრაფია

რევასკულარიზაციის

განხორციელების მიზნით უნდა ჩაუტარდეს STEMI-ით პაციენტებს, თუ მათ აღენიშნებათ:
 კარდიოგენური შოკი ან გულის მძიმე მწვავე უკმარიობა, როდესაც ის განვითარდა
საავადმყოფოში პაციენტის მიყვანის შემდეგ (მტკიცებულებათა დონე: I-B);
 ან შუალედური ან მაღალი რისკის კლინიკური პრედიქტორები გაწერის წინა არაინვაზიური
ტესტის შედეგებით (მტკიცებულებათა დონე: I-B);
 ან სპონტანური ან მინიმალური ფიზიკური დატვირთვით გამოწვეული მიოკარდიუმის
იშემია ჰოსპიტალიზაციის პერიოდში (მტკიცებულებათა დონე: I-C);
კორონარული

არტერიების

რევასკულარიზაციის

მიზნით

ანგიოგრაფიის

ჩატარება

მიზანშეწონილია იმ STEMI-ით პაციენტებისათვის,
 რომლებსაც

ფიბრინოლიზური

მკურნალობის

შემდეგ

აღენიშნებათ

რეპერფუზიის

არარსებობა ან რეოკლუზიის მტკიცებულებები. ამ შემთხვევაში ანგიოგრაფია უნდა
ჩატერდეს რაც შესაძლებელია სწრაფად, ლოჯისტიკური შესაძლებლობიდან გამომდინარე.
მტკიცებულებათა დონე: IIa-B
 რომლებიც კლინიკურად სტაბილურად ფასდებიან ფიბრინოლიზური მკურნალობის
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შემდეგ. ანგიოგრაფია უნდა ჩატარდეს, რაც შესაძლებელია სწრაფად ლოჯისტიკური
შესაძლებლობიდან

გამომდინარე,

სასურველია

ანგიოგრაფია

ჩატარდეს
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საათის

განმავლობაში, მაგრამ ფიბრინოლიზური მკურნალობიდან არა უადრეს პირველი 2-3
საათისა.
მტკიცებულებათა დონე: IIa-B
ინფარქტ-დამოკიდებული არტერიის PCI იმ STEMI-ით პაციენტებისათვის, რომლებსაც
საწყისად ჩაუტარდათ ფიბრინოლიზური მკურნალობა ან არ ჩატარებიათ რეპერფუზიული
მკურნალობა:
ინფარქტ-დამოკიდებული არტერიის სარწმუნო სტენოზის პირობებში PCI უნდა ჩაუტარდეს
STEMI-ით პაციენტებს, რომლებსაც აღენიშნებათ:
 ან კარდიოგენური შოკი ან გულის მძიმე მწვავე უკმარიობა (მტკიცებულებათა დონე: I-B)
 ან შუალედური ან მაღალი რისკის კლინიკური პრედიქტორები გაწერის წინა არაინვაზიური
ტესტის შედეგებით (მტკიცებულებათა დონე: I-C);
 ან სპონტანური ან მინიმალური ფიზიკური დატვირთვით გამოწვეული მიოკარდიუმის
იშემია ჰოსპიტალიზაციის პერიოდში (მტკიცებულებათა დონე: I-C);
გადაუდებელი PCI
მიზანშეწონილია იმ STEMI-ით პაციენტებისათვის,
ფიბრინოლიზური

მკურნალობის

შემდეგ

აღენიშნებათ

რეპერფუზიის

რომლებსაც

არარსებობა

ან

რეოკლუზიის მტკიცებულებები. ამ შემთხვევაში PCI უნდა ჩატერდეს რაც შესაძლებელია
სწრაფად, ლოჯისტიკური შესაძლებლობიდან გამომდინარე.
მტკიცებულებათა დონე: IIa-B
ინფარქტ-დამოკიდებული არტერიის სარწმუნო სტენოზის პირობებში დაყოვნებული PCI
მიზანშეწონილია იმ STEMI-ით პაციენტებისათვის, რომლებიც კლინიკურად სტაბილურად
ფასდებიან ფიბრინოლიზური მკურნალობის შემდეგ. PCI უნდა ჩატარდეს, რაც შესაძლებელია
სწრაფად

ლოჯისტიკური შესაძლებლობიდან გამომდინარე.

სასურველია

ანგიოგრაფია

ჩატარდეს 24 საათის განმავლობაში, მაგრამ ფიბრინოლიზური მკურნალობიდან არა უადრეს
პირველი 2-3 საათისა.
მტკიცებულებათა დონე: IIa-B
STEMI-ის განვითარებიდან 24 საათის შემდეგ და ინფარქტ-დამოკიდებული არტერიის
სარწმუნო სტენოზის პირობებში

დაყოვნებული PCI

შესაძლებელია განხილული იქნას,

როგორც კლინიკურად სტაბილური პაციენტების მართვის სტრატეგია.
მტკიცებულებათა დონე: IIb-B
STEMI-ის

განვითარებიდან

24

საათის

შემდეგ

ინფარქტ-დამოკიდებული

სრულად

ოკლუზიური არტერიის PCI არ უნდა განხორციელდეს ასიმპტომური პაციენტებისათვის 1 ან 2
სისხლძარღვის

დაზიანების

პირობებში,

თუ

მათ

აღენიშნებათ

ჰემოდინამიკური

და

ელექტრული სტაბილურობა და არ აღენიშნებათ მძიმე იშემიის კლინიკური მტკიცებულებები.
მტკიცებულებათა დონე: III-B (შესაძლო ზიანი)
არა ინფარქტ-დამოკიდებული არტერიის PCI საავადმყოფოდან გაწერამდე
STEMI-ით პაციენტის საავადმყოფოდან გაწერამდე არა ინფარქტ-დამოკიდებული არტერიის
PCI ნაჩვენებია პირველადი PCI-ისგან განსხვავებულ დროს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ
ვლინდება მიოკარდიუმის იშემიის სპონტანური სიმპტომები.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
STEMI-ით პაციენტის საავადმყოფოდან გაწერამდე, პირველადი PCI-ისგან განსხვავებულ

41

დროს, არა ინფარქტ-დამოკიდებული არტერიის PCI ნაჩვენებია მხოლოდ იმ შემთხვევებში,
თუ არაინვაზიური შეფასებით ვლინდება საშუალო ან მაღალი რისკის მდგომარეობების
კლინიკური მტკიცებულებები.
მტკიცებულებათა დონე: IIa-B

9.7 ფიბრინოლიზური მკურნალობის შემდეგ დაყოვნებული PCI-ის დამხმარე
ანტითრომბოციტული და ანტიკოაგულაციური მკურნალობა
ფიბრინოლიზური

მკურნალობის

ანტითრომბოციტული

და

გათვალისწინებული უნდა

შემდეგ

დაყოვნებული

ანტიკოაგულაციური
იყოს

PCI-ის

მკურნალობის

ხელშემწყობი
შერჩევისათვის

ფიბრინოლიზური მკურნალობის ჩატარების დროს

გამოყენებული ფიბრინოლიზური აგენტი, უკვე გამოყენებული ანტითრომბოციტული და
ანტიკოაგულაციური საშუალებები.
განსაკუთრებულ

სიფრთხილეს

საჭიროებს

GPIIb/IIIa-ს

ინჰიბიტორების

გამოყენება

ფიბრინოლიზური საშუალებებით წინმსწრები მკურნალობის შემდეგ. აღნიშნული კომბინაცია
დაკავშირებულია

სისხლდენის

და

ინტრაკრანიული

ჰემორაგიის

მაღალ

რისკთან,

განსაკუთრებით ხანდაზმულ პაციენტებში.
STEMI-ით პაციენტებში კლოპიდოგრელი რუტინულად უნდა იქნას გამოყენებული
ფიბრინოლიზური მკურნალობის, ფიბრინოლიზური მკურნალობის შემდგომი PCI-ის
განხორციელების დროს და მის შემდგომ პერიოდში. კლოპიდოგრელის

ოპტიმალური

დოზირება PCI-ის ჩატარებამდე და მას შემდეგ იმ პაციენტებში, რომელთაც ჩაუტარდათ
ფიბრინოლიზური მკურნალობა, დღეისათვის დადგენილი არ არის.
პრასუგრელი

(60მგ

დამტვირთავი

დოზით)

განიხილება

როგორც

კლოპიდოგრელის

ალტერნატივა იმ STEMI-ით პაციენტებისათვის, რომლებსაც ფიბრინოლიზური მკურნალობის
შემდეგ ჩაუტარდათ დაყოვნებული PCI.
ფიბრინოლიზური

მკურნალობის

შემდეგ

დაყოვნებული

PCI-ის

დამხმარე

ანტითრომბოციტული მკურნალობა
PCI-ის შემდეგ ასპირინით მკურნალობა უნდა განხორციელდეს განუსაზღვრელი ვადით.
მტკიცებულებათა დონე I-A
კლოპიდოგრელით მკურნალობა უნდა განხორციელდეს შემდეგი გეგმით:
 ან 300მგ დასატვირთი დოზის მიცემა PCI-ის ჩატარებამდე და PCI-ის განხორცილების
დროს, თუ პაციენტს მანამდე მიღებული არ აქვს დამტვირთავი დოზა და PCI დაგეგმილია
ფიბრინოლიზური მკურნალობიდან 24 საათის განმავლობაში (მტკიცებულებათა დონე IC);
 ან 600მგ დასატვირთი დოზის მიცემა PCI-ის ჩატარებამდე და PCI-ის განხორცილების
დროს, თუ პაციენტს მანამდე მიღებული არ აქვს დამტვირთავი დოზა და PCI დაგეგმილია
ფიბრინოლიზური მკურნალობიდან 24 საათის შემდეგ (მტკიცებულებათა დონე I-C);
 და 75მგ

დღიური დოზის მიცემა PCI-ის განხორციელების შემდეგ (მტკიცებულებათა

დონე I-C);
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PCI-ის განხორციელების შემდეგ მიზანშეწონილია ასპირინის გამოყენება 81მგ დღიური
დოზით ვიდრე უფრო მაღალი დოზირების რეჟიმებით
მტკიცებულებათა დონე IIa-B
პრასუგრელი 60მგ დასატვირთი დოზით მიზანშეწონილია კორონარული არტერიების
სტენოზის

დროს

იმ

STEMI-ით

პაციენტებისათვის,

რომლებსაც

წინმსწრები

ფიბრინოლიზური მკურნალობის დროს არ მიუღიათ კლოპიდოგრელით დასატვირთი დოზა.
მაგრამ ამ შემთხვევებში პრასუგრელი არ შეიძლება გამოყენებული იქნას ფიბრინსპეციფიური აგენტით ჩატარებული ფიბრინოლიზური მკურნალობიდან 24 საათის
განმავლობაში და არა-ფიბრინ-სპეციფიური აგენტის გამოყენებიდან 48 საათში.
მტკიცებულებათა დონე IIa-B
პრასუგრელის გამოყენება 10მგ დღიური შემნარჩუნებელი დოზით მიზანშეწონილია PCI-ის
განხორციელების შემდეგ.
მტკიცებულებათა დონე IIa-B
პრასუგრელი არ უნდა იქნას გამოყენებული იმ STEMI-ით პაციენტებში, რომლებსაც
გადატანილი აქვთ ინსულტი ან ტრანზიტორული იშემიური შეტევა.
მტკიცებულებათა დონე III-B (ზიანი)
ანტიკოაგულაციური მკურნალობა უნდა გაგრძელდეს გადაუდებელი და არაგადაუდებელი PCI
პროცედურების მიმდინარეობის და საწყისი ფიბრინოლიზური მკურნალობის ჩატარების
პირობებში, ჰოსპიტალიზაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში.
პაციენტებშის, რომლებიც ფიბრინოლიზურ საშუალებებთან ერთად იღებდნენ არაფრაქციულ
ჰეპარინს

ან

ენოქსაპარინს,

განხორციელებამდე.

ანტიკოაგულანტები

ენოქსაპარინიდან

უნდა

არაფრაქციულ

გაგრძელდეს

ჰეპარინის

ან

უწყვეტად

PCI

ბივალირუდინის

გამოყენებაზე გადასვლა შესაძლებელია. ამ შემთხვევებში ენოქაპარინის ბოლო დოზიდან PCIის ჩატარებამდე გასული უნდა იყოს >12 საათზე.
PCI-ის ხელშეწყობისათვის არაფრაქციული ჰეპარინიდან ბივალირუდინზე გადასვლა ასევე
შესაძლებელია.
ფონდაპარინუქსი ვერ ახდენს ადექვატურ ანტიკოაგულაციას PCI-ის მხარდაჭერისათვის. ამ
შემთხვევებში

საჭიროა

არაფრაქციული

ჰეპარინის

ან

ბივალირუდინის

დამატებითი

ინტრავენური ბოლუსები.
ფიბრინოლიზური

მკურნალობის

შემდეგ

დაყოვნებული

PCI-ის

დამხმარე

ანტიკოაგულაციური მკურნალობა
STEMI-ით პაციენტებს, რომლებსაც PCI წინმსწრები ფიბრინოლიზური მკურნალობის
ხელშეწყობისათვის

უტარდებოდათ

არაფრაქციული

ჰეპარინით

მკურნალობა,

საჭიროებისამებრ უნდა ჩაუტარდეთ არაფრაქციული ჰეპარინის დამატებითი ბოლუსები PCIის პროცედურის ხელშესაწყობად. მხედვალობაში უნდა იქნას მიღებული GPIIb/IIIa
რეცეპტორების ანტაგონისტების წინმსწრები გამოყენება.
მტკიცებულებათა დონე I-C
STEMI-ით პაციენტები, რომლებსაც PCI-ის წინმსწრები ფიბრინოლიზური მკურნალობის
ხელშეწყობისათვის უტარდებოდათ ენოქაპარინით მკურნალობა და ბოლო კანქვეშა ინექცია
ჩაუტარდათ წინა 8 საათის განმავლობაში, PCI-ის ხელშეწყობისათვის აღარ საჭიროებენ
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ენოქსაპარინის დამატებით ინექციას. თუ ენოქსაპარინის ბოლო კანქვეშა ინექცია ჩატარდა 812 საათით ადრე, PCI-ის ხელშეწყობისათვის საჭიროა ენოქსაპარინის 0.3მგ/კგ ინტრავენური
ბოლუსის დამატება.
მტკიცებულებათა დონე I-C
ფონდაპარინუქსი

არ

უნდა

იყოს

გამოყენებული,

როგორც

დამოუკიდებელი

ანტიკოაგულანტი PCI-ის ხელშეწყობისათვის. დამატებით სხვა ანტიკოაგულანტი უნდა იქნას
გამოყენებული რათა თავიდან ინქას აცილებული კათეტერის თრომბოზის რისკი.
მტკიცებულებათა დონე III-C

9.8 კორნარული არტერიების შუნტირება
გარდა

კარდიოგენური

შოკით

მიმდინარე

შემთხვევებისა,

კორონარული

არტერიების

შუნტირებას შეზღუდული როლი ენიჭება STEMI-ის მწვავე ფაზაში. ის ნაჩვენებია, როდესაც
განხორციელებული PCI არასაკმარისია კორონარული სისხლის მიმოქცევის აღდგენისათვის,
PCI შეუსაბამოა კორონარული არტერიების დაზიანების ხარისხისთვის და როცა კორონარული
სისხლის მიმოქცევის აღდგენასთან

ერთად

საჭიროა გულის მექანიკური დაზიანების

ქირურგიული აღდგენაც (მაგ პარკუჭთაშუა ძგიდის, დვრილისებრი კუნთის ან თავისუფალი
კედლის გაგლეჯა).
სტანდარტული ოპერაციული მიდგომების თანამედროვე მოდიფიკაციებმა უზრუნველყვეს
STEMI-ის მწვავე ჰოსპიტალურ ფაზაში განხორციელებული აორტოკორონარული შუნტირების
შემდეგ პაციენტების გადარჩენის გაუმჯობესებული მაჩვენებლები.
კორონარული არტერიების შუნტირება
STEMI-ით პაციენტებისათვის ურგენტული კორონარული შუნტირება ნაჩვენებია, თუ
კორონარული არტერიების დაზიანების ხარისხი შეუსაბამოა PCI-ის განხორციელებისათვის
და ვლინდება იშემიის მიმდინარე ან განმეორებითი სიმპტომები, ან კარდიოგენური შოკი, ან
გულის მძიმე უკმარისობა ან მაღალი რისკის მდგომარეობის სხვა კლინიკური
მტკიცებულებები.
მტკიცებულებათა დონე I-B
STEMI-ით პაციენტებისათვის ურგენტული კორონარული შუნტირება რეკომენდებულია
გულის მექანიკური დეფექტების ოპერაციული აღდგენის ღონისძიებების ჩატარებისას.
მტკიცებულებათა დონე I-B
STEMI-ით პაციენტებისათვის სისხლის მიმოქცევის მექანიკური საშუალებების გამოყენება
მიზანშეწონილია, როდესაც ვლინდება ჰემოდინამიკური არასტაბილურობა, რომელიც
საჭიროებს ურგენტულ აორტოკორონარულ შუნტირებას.
მტკიცებულებათა დონე IIa-C
გადაუდებელი აორტოკორონარული შუნტირება STEMI-ის სიმპტომების განვითარებიდან 6
საათის განმავლობაში შეიძლება განხილული იქნას იმ პაციენტებისათვის, რომლებსაც არ
აღენიშნებათ

კარდიოგენური შოკი და არ წარმოადგენენ PCI-ის ან ფიბრინოლიზური

მკურნალობის კანდიდატებს.
მტკიცებულებათა დონე IIb-C
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შესაძლოა მიზანშეწონილი იყოს ურგენტული ქირურგიული ჩარევის განხორციელება დროის
მოკლე პერიოდში, განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, თუ რევასკულარიზაციის სარგებელი
სჭარბობს სისხლდენის რისკს.
სისხლდენის შემთხვევების მაღალი სიხშირე დაკავშირებულია პრასუგრელის გამოყენებასთან.
ამდენად, STEMI-ით პაციენტებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ ურგენტული კორონარული
შუნტირების ჩატარებას მწვავე მდგომარეობაში ჰოსპიტალიზაციის პერიოდში, შერჩეული უნდა
იქნას ალტენატიული ანტითრომბოციტული მკურნალობის სტრატეგია.
დროის გათვლები

P2Y12 რეცეპტორების ანტაგონისტების გამოყენების გათვალისწინებით

წარმოადგენს შერჩევითი

აორტოკორონარული შუნტირების ჩატარების ერთ-ერთ მთავარ

შემადგენელს.
აორტო-კორონარული შუნტირების დროის გათვლები ანტითრომბოციტული მკურნალობის
რეჟიმის განხილვასთან ერთად
ასპირინის გამოყენება არ უნდა იქნას შეწყვეტილი ურგენტულ აორტოკორონარულ
შუნტირებამდე.
მტკიცებულებათა დონე I-C
თუ შესაძლებელია, კლოპიდოგრელის ან ტიკაგრელორის გამოყენება შეწყვეტილი უნდა
იქნას აორტოკორონარული შუნტირებამდე სულ მცირე 24 საათით ადრე.
მტკიცებულებათა დონე I-B
ურგენტული აორტოკორონარული შუნტირების განხორციელებამდე ხანმოკლე მოქმედების
ინტრავენური GPIIb/IIIa რეცეპტორების ანტაგონისტების (ეპტიფიბატიდი, ტიროფიბანი)
გამოყენება უნდა შეწყდეს 2-4 საათით ადრე, ხოლო აბსციქსიმაბის გამოყენება კი - 12 საათით
ადრე.
მტკიცებულებათა დონე I-B
ურგენტული

აორტოკორონარული

შუნტირება

კლოპიდოგრელის

ან

ტიკაგრელოლის

გამოყენებიდან 24 საათზე ადრე შესაძლებელია განხილული იქნას მხოლოდ იმ შემთხვევებში,
როდესაც დაუყოვნებელი რევასკულარიზაციის სარგებელი ჭარბობს სისხლდენის რისკს.
მტკიცებულებათა დონე IIb-B
ურგენტული

აორტოკორონარული

შუნტირება

გამოყენებიდან 5 დღის განამვლობაში

კლოპიდოგრელის

ან

ტიკაგრელოლის

და პრასუგრელის გამოყენებიდან 7 დღის

განმავლობაში შესაძლებელია განხილული იქნას მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც
დაუყოვნებელი რევასკულარიზაციის სარგებელი ჭარბობს სისხლდენის რისკს.
მტკიცებულებათა დონე IIb-C

9.9 მიმდინარე კლინიკური შეფასება
საწყისი შეფასების და მკურნალობის ძირითადი ღონისძიებების შემდეგ STEMI-ით პაციენტები
საჭიროებენ მიმდინარე კლინიკურ შეფასებებს რისკის შემდგომი სტრატიფიკაციისათვის.
რისკის სტრატიფიკაცია უნდა დაიწყოს საწყისი კლინიკური შეფასებიდან. იგი

უნდა

წარმოადგენდეს მიმდინარე კლინიკურ პროცესს. შესაბამისი შეფასებების რეკალიბრაცია უნდა
განხორციელდეს საავადმყოფოში დაყოვნების მთელი პერიოდის მანძილზე, შეკრებილი
კლინიკური ინფორმაციის შესაბამისად. ასეთი მონაცემებია:
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რეპერფუზიული მკურნალობის შედეგები;



ჰოსპიტალური

მკურნალობის

პროცესში

განვითარებული

მნიშვნელოვანი

კლინიკური შემთხვევები;


ჰოსპიტალიზაციის

პერიოდში

განხორციელებული

არაინვაზიური

და

ინვაზიური შეფასების შედეგები (როგორც წესი ფასდება მარცხენა პარკუჭის
სისტოლური ფუნქცია).
ანტიიშემიური, ანტითრომბოციტული, რეპერფუზიული მკურნალობის, რისკის საწყისი
შეფასებების შედეგები და არაინვაზიური/არაინვაზიური ტესტების ჩატარების საჭიროებები
განსაზღვრავს მიმდინარე კლინიკური შეფასების კლინიკურ-დიაგნოსტიკურ ღონისძიებებს.
მიმდინარე

შეფასებების

განხორციელებისათვის

განსაკუთრებული

მნიშვნელობა

აქვს

რუტინული კლინიკური გამოკვლევის შედეგებს, როგორიცაა:
1.

ვიტალური მაჩვენებლების შეფასება;

2.

ელექტროკარდიოგრაფიული დაკვირვება;

3.

სიმპტომების მონიტორირება.

ამ რუტინული კლინიკური შეფასების პროცედურები დეტალურადაა აღწერილი პროტოკოლის
წინა ნაწილში სათაურის ქვეშ „საწყისი ჰოსპიტალური შეფასება და მართვა“.
კლინიკური შემთხვევის გვიანი რისკის (სიკვდილობა, განმეორებითი იშემიური შემთხვევები)
შეფასების ვალიდურ ინსტრუმენტს წარმოადგენს შეფასების GRACE მოდელი, რომელიც 9
მნიშვნელოვან კლინიკურ მონაცემზე დაფუძნებული შკალის სახითაა მოწოდებული.


ასაკი;



გულის უკმარისობის ისტორია;



მიოკარდიუმის ინფარქტის ისტორია;




სისტოლური არტერიული წნევა;
ST-სეგმენტის დევიაცია;



გულის გაჩერების ეპიზოდი მიმდინარე შემთხვევის დროს;



შრატის კრეატინინის დონე;



გულისცემის სიხშირე;



მიოკარდიუმის დაზიანების მარკერების მომატებული დონე;



ჰოსპიტალიზაციის

პერიოდში

ჩატარებული

ტრანსკუტანეური

ინტრაკორონარული ინტერვენცია;
STEMI-ით

პაციენტებისათვის

სიკვდილობის

რისკის

შეფასების

ძირითად

კლინიკურ

ინდიკატორებს წარმოადგენს გულის უკმარისობა ან მარცხენა პარკუჭის სისტოლური ფუნქცია,
გულის ელექტრული არასტაბილურობა და მიოკარდიუმის იშემიის მიმდინარე სიმპტომატიკა.
ჰოსპიტალური შეფასებებით სტაბილური პაციენტები, გართულებების დაბალი რისკით
წარმოადგენენ საავადმყოფოდან ადრეული გაწერის კანდიდატებს. STEMI-ით პაციენტები,
რომელთა საწყისი მართვისათვის გამოყენებული იქნა რეპერფუზიული მკურნალობა და
დაავადება გართულებების გარეშე მიმდინარეობს, მიეკუთვნებიან დაბალი რისკის კატეგორიას
და შეიძლება გაწერილი იყვნენ საავადმყოფოდან.
ჰოსპიტალიზაციის ხანგრძლივობა განისაზღვრება ასევე სხვა საჭიროებებითაც, როგორიცაა
მედიკამენტების ტიტრაცია ოპტიმალურ დოზამდე ან პაციენტთა განათლება.
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ჰოსპიტალიზაციის პერიოდში განხორციელებული მიმდინარე კლინიკური მართვა უნდა
მოიცავდეს რისკის შემცირების ღონისძიებებს, როგორიცაა:
 ცხოვრების წესის ცვლილებები;
 დაავადების ფარმაკოლოგიურ მკურნალობა;
 კორონარული

რევასკულარიზაციის

დამატებითი

ღონისძიებები

ჩვენებების

შესაბამისად.
მიმდინარე

ჰოსპიტალური

შეფასების

შედეგების

მიუხედავად

STEMI-ით

პაციენტები

განიხილებიან, როგორც მაღალი რისკის ჯგუფი და შემდგომში საჭიროებენ მეორადი
პრევენციის მწყობრი ღონისძიებების განხორციელებას - რეაბილიტაცია და მედიკამენტური
მკურნალობა

(ანტითრომბოციტული,

ლიპიდ-დამქვეითებელი,

β-ბლოკერები

და

აგფ-

ინჰიბიტორები).
რისკის

შეფასების

დამატებითი

შეფასებები

უნდა

განხორციელდეს

კორონარული

ანგიოგრაფიის განხორციელებისათვის იმ პაციენტებში, რომლებსაც საწყისი კლინიკური
შეფასების და მართვის პროცესში არ ჩატარებიათ ინვაზიური ინტერვენციები. ეს შეფასებები
უნდა ჩატარდეს გულის უკმარისობის და არითმიების რისკის შემცირების ღონისძიებების
დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის.
რისკის შეფასების მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია მიოკარდიუმის იშემიის არსებობის
არაინვაზიური გამოკვლევა დატვირთვის სინჯით, რაც იძლევა კლინიკურ ინფორმაციას:
 „ნარჩენი“

იშემიის

შესახებ

იმ

შემთხვევებში,

რომლების

საწყისი

მართვა

განხორციელდა რეპერფუზიული მკურნალობით;
 იშემიის სიმძიმის შესახებ იმ შემთხვევებში, რომელთა საწყისი მართვა არ
განხორციელებულა გულის კათეტერიზაციით;
 ანგიოგრაფიით გამოვლენილი არა ინფარქტზე პასუხისმგებელი კორონარული
არტერიის სტენოზის ფუნქციური მნიშვნელობის თაობაზე
შესაბამისად, დატვირთვის სინჯის შედეგები განსაზღვრავენ:
1.

მომავალ კარდიოვასკულურ რისკებს;

2.

ჩატარებული მკურნალობის ეფექტურობას;

3.

პაციენტის ფუნქციონალურ შესაძლებლობებს, საყოფაცხოვრებო და სამუშაო
ფიზიკური აქტივობის შესრულების უნარს.

ადრეული ფიზიკური დატვირთვის სინჯისაგან განსხვავებით სიმპტომ-მალიმიტირებელი
ფიზიკური დატვირთვის სინჯი ხორციელდება საავადმყოფოდან გაწერიდან ≥2 კვირის შემდეგ.
იგი ხორციელდება რეაბილიტაციის რეჟიმების განსაზღვრისათვის.
STEMI-ის შემდგომი იშემიის შეფასებისათვის საჭირო სტრეს-ტესტების ჩატარების დროის
ეფექტურად შერჩევის შესახებ სარწმუნო მტკიცებულებები არ არის ჩამოყალიბებული.
ACC/AHA/ACCF გაიდლაინის ჯგუფის კონსენსუსით პაციენტს, რომელსაც არ უვლინდება
STEMI-ის შემდგომი გართულებები, რომელსაც ჰოსპიტალიზაციის პერიოდში არ ჩაუტარდა
კორონარული არტერიების ანგიოგრაფია და
რევასკულარიზაციის
არაინვაზიური

კანდიდატს,

სტრეს-ტესტი.

შესაძლებელია წარმოადგენდეს შემდგომი

საავადმყოფოდან

პაციენტი

არა

გაწერამდე

უნდა

ინფარქტ-დამოკიდებული

ჩაუტარდეს
კორონარული
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არტერიის დაზიანებით, რომელსაც STEMI-ის საწყისი მართვის ფარგლებში ჩაუტარდა
ინფარქტ-დამოკიდებული კორონარული არტერიის წარმატებული PCI და ჰოსპიტალიზაციის
პროცესში არ გამოუვლინდა გართულებები უნდა გაიწეროს საავადმყოფოდან დაკვირვების
დეტალური გეგმით და შემდგომი 3-6 კვირის განმავლობაში ჩაუტარდეს სტრეს-ტესტი.
მარცხენა პარკუჭის ფუნქციის შეფასება ჩვეულებრივ ხორციელდება პირველადი PCI-ისათვის
განხორციელებული

გულის

ვენტრიკულოგრაფიით
რომელიც

ან

ჩვეულებრივ

კათეტერიზაციის

ყველაზე

ხშირად

ჰოსპიტალიზაციის

დროს

ჩატარებული

ტრანსთორაკალური
მე-2-3

დღეს

კონტრასტული

ექოკარდიოგრაფიით,

ხორციელდება.

აღნიშნული

გამოკვლევით უნდა შეფასდეს მარცხენა პარკუჭის რეგიონული და გლობალური კუმშვადი
ფუნქცია და,

შესაბამისი მაჩვენებლების საფუძველზე, დახასიათდეს STEMI-ის დროს

განვითარებული:
1) გულის შესაძლო მექანიკური დარღვევები, განსაკუთრებით თუ მათი არსებობა
ნავარაუდევია კლინიკური მონაცემებით;
2) მარცხენა

პარკუჭის

მონაცემები.
მარცხენა პარკუჭის

ფუნქციის

ფუნქციის

აღდგენის

შეფასების

დრო

პროცესის
წინაწარ

შეფასებისათვის
უნდა

იქნას

საჭირო

შერჩეული

ჰოსპიტალიზაციის მიმდინარეობის და დამდგარი კლინიკური გამოსავლების მიხედვით.
პაციენტებში, რომლებსაც საწყისი შეფასების პროცესში უვლინდებოდათ მარცხენა პარკუჭის
დისფუნქციის შესაბამისი კლინიკური სიმპტომატიკა, შეფასებები უნდა განხორცილედეს
ჰემოდინამიკური სტაბილიზაციის შემდეგ და ასევე საავადმყოფოდან გაწერიდან ≥40 დღეში.
დისრითმიის არსებობის პირობებში მარცხენა პარკუჭის ფუნქციის შეფასებასა და დარღვეული
ფუნქციის აღდგენის პროცესის მეთვალყურეობას განმსაზღვრელი მნიშვნელობა აქვს ICD-ის
შემდგომი გამოყენების ჩვენებების შეფასებისათვის.
არაინვაზიური დიაგნოსტიკური ტესტების ჩატარება რისკის შეფასებისათვის
STEMI-ით პაციენტებში, რომლებსაც არ ჩაუტარდათ კორონარული ანგიოგრაფია და არ აქვთ
მაღალი რისკის კლინიკური მახასიათებლები მიოკარდიუმის იშემიის არაინვაზიური
შეფასება უნდა ჩატარდეს საავადმყოფოდან გაწერამდე რათა შეფასდეს იშემიის არსებობა და
ხარისხი.
მტკიცებულებათა ხარისხი I-B
STEMI-ით

პაციენტებში,

რომლებსაც

პირველადი

PCI-ის

დროს

განხორციელებული

კორონარული ანგიოგრაფიით დაუდგინდათ არა ინფარქტული არტერიის სტენოზი,
მიოკარდიუმის

იშემიის

არაინვაზიური

შეფასების

განხორციელება

შესაძლებელია

განხილული იქნას საავადმყოფოდან გაწერამდე დაზიანებასთან დაკავშირებული ფუნქციური
დარღვევების სარწუნოების გამოკვლევისათვის.
მტკიცებულებათა ხარისხი IIb-С
STEMI-ით პაციენტებში მიოკარდიუმის იშემიის არაინვაზიური შეფასების განხორციელება
მიზანშეწონილია გაწერის შემდგომი ფიზიკური აქტიურობის რეჟიმის განსაზღვრისათვის.
მტკიცებულებათა ხარისხი IIb-С
მარცხენა პარკუჭის სისტოლური ფუნქციის შეფასების მიზნით STEMI-ის ყველა შემთხვევაში
უნდა განისაზღვროს მარცხენა პარკუჭის განდევნის ფრაქცია (LVEF).
მტკიცებულებათა ხარისხი I-B
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STEMI-ით პაციენტებს, რომლებსაც ჰოსპიტალიზაციის პერიოდში დაუდგინდათ მარცხენა
პარკუჭის დაქვეითებული განდევნის ფრაქცია და განიხილებიან ICD-ით მკურნალობის
კანდიდატებად, მარცხენა პარკუჭის სისტოლური ფუნქცია ხელახლა უნდა შეუფასდეთ
გაწერიდან ≥40 დღეში.
მტკიცებულებათა ხარისხი I-B

9.10 მიმდინარე მედიკამენტური მკურნალობა
რეკომენდაციები მიმდინარე მედიკამენტური მკურნალობისათვის
STEMI-ით

პაციენტების

მიმდინარე

მედიკამენტური

მკურნალობა

ხორციელდება

მიოკარდიუმის იშემიის კონტროლის და კლინიკური (ჰემოდინამიკური და ელექტრული)
სტაბილიზაციისათვის. მედიკამენტური დანიშნულება ასევე პირობადებულია საწყისი
მკურნალობის
მკურნალობის

ფაზაში ინიცირებული რეჟიმით,
განხორციელებული ინვაზიური
მეთოდით (საწყისად კონსერვატიული ან საწყისად ინვაზიური) და

კლინიკური მდგომარეობის მიმდინარეობით. აღნიშნული მდგომარეობის შესაბამისად
ხორციელდება გამოყენებული მედიკამენტების დოზის აღამვალი ან დაღმავალი ტიტრაციაც.
მტკიცებულებათა დონე: I-C*
STEMI-ით პაციენტების მიმდინარე მედიკამენტური მკურნალობისათვის გამოიყენება იმავე
თერაპიული და ფარმაკოლოგიური ჯგუფის პრეპარატები, რაც საწყისი მედიკამენტური
მკურნალობის ფაზაში:
ანტიიშემიური და ანალგეზიური მკურნალობისთვის: ტიტრაციული ნიტრატი, მორფინის
სულფატი;
მტკიცებულებათა დონე: I-C*
ბაზისური ანტითრომბოციტული მკურნალობისთვის: აცეტილსალიცილის მჟავა (ასპირინი);
მტკიცებულებათა დონე: I-A*
გულ-სისხლძარღვთა რისკის შემცირებისათვის: აგფ-ი, არბ აგფ-ი-ისადმი ინტოლერანტობის
შემთხვევაში, β-ბლოკერი, თუ არ ვლინდება უკუჩვენებები;
მტკიცებულებათა დონე: I-B*
ანტითრომბოციტული/ანტიკოაგულაციური
(ბივალირუდინი),

P2Y12

რეცეპტორების

მკურნალობისათვის:
ინჰიბიტორები,

GP

ანტიკოაგულანტები
IIb/IIIa

რეცეპტორების

ინჰიბიტორები, სპეციფიური ჩვენებებისა და უკუჩვენებების გათვალისწინებით.
მტკიცებულებათა დონე: I-A, I-B*
მიმდინარე

მედიკამენტური

ჰიპოლიპიდემიური

მკურნალობის

მკურნალობა

მნიშვნელოვან

(სტატინებით),

ასევე

სამიზნეებს

წარმოადგენს

ანტიჰიპერტენზიული

და/ან

ჰიპოგლიკემიური მკურნალობა არტერიული ჰიპერტენზიის და შაქრიანი დიაბეტის მქონე
პაციენტებისათვის.
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9.11 ლიპიდური ცვლის დარღვევის მართვა
ლიპიდემიის შეფასება
შრატის ლიპიდების დონის შეფასების და მართვის ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს
STEMI-ის

ყველა შემთხვევაში. ჰოსპიტალიზაციის პერიოდში (ოპტიმალური პერიოდია

ჰოსპიტალიზაციიდან 24 საათი) STEMI-ით ყველა პაციენტს უნდა შეუფასდეს

უზმოდ

ლიპიდური პროფილი. .
მტკიცებულებათა დონე: IIa-C
ლიპიდების

დონის

ლიპოპროტეინის

შეფასებისათვის
(HDL),

დაბალი

უნდა

განხორციელდეს

სიმკვრივის

მაღალი

ლიპოპროტეინის

სიმკვრივის

(LDL),

საერთო

ქოლესტეროლის (TCHOL) და ტრიგლიცერიდების (TG) დონის განსაზღვრა სისხლის შრატში
(ან პლაზმაში).
მტკიცებულებათა დონე: I-A*
ლიპიდების დონის კონტროლი და ლიპიდდამქვეითებელი მკურნალობა
მაღალი ინტენსიურობის სტატინით მკურნალობა უნდა დაიწყოს ან გაგრძელდეს ყველა
STEMI-ით პაციენტისათვის, რომლებსაც არ უვლინდებათ მათი გამოყენების უკუჩვენებები.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
უკუჩვენებების არარსებობისას, ჰიდროქსიმეთილ გლუტარილ-co-ენზიმ A რედუქტაზას
ინჰიბიტორები (სტატინები) და ნაჯერი ცხიმებით შეზღუდული დიეტა უნდა დაინიშნოს
STEMI-ის და რევასკულარიზაციის ყველა შემთხვევაში მიუხედავად LDL-ის საწყისი
მაჩვენებლისა, ლიპიდ-დამქვეითებელი მკურნალობა უნდა დაინიშნოს ჰოსპიტალიზაციის
პერიოდში, საავადმყოფოდან გაწერამდე.
მტკიცებულებათა დონე: I-A
სტატინით მკურნალობა უნდა დაიგეგმოს, ხოლო შემდგომში საჭიროებისამებრ იმართოს
იმგვარად, რომ მიღწეულ იქნას LDL-ის დონე ≤100მგ/დლ. დანიშნული სტატინის დოზის
დაღმავალი ტიტრაცია უნდა მოხდეს მკურნალობის პროცესში LDL-ის დონის 70მგ/დლ-ზე
მეტად დაქვეითების შემთხვევაში. არა-HDL-ის (მ.შ ძალიან დაბალი სიმკვრივის
ლიპოპროტეინები (VLDL), საშუალო სიმკვრივის ლიპოპროტეინები (IDL) და დაბალი
სიმკვრივის

ლიპოპროტეინები

(LDL))

დონის

დაქვეითება

მიიღწევა

LDL-ის

დაქვეითებისათვის რეკომენდირებული მედიკამენტური მკურნალობის გამოყენებით.
მტკიცებულებათა დონე: I-A
დიეტური მკურნალობა ყველა პაციენტისათვის უნდა ითვალისწინებდეს ნაჯერი ცხიმების
(საერთო კალორიების 7%-ზე ნაკლებად), დიეტური ქოლესტეროლის (დღეში 200მგ-ზე
ნაკლებად)

და ტრანს-ცხიმოვანი მჟავების (საერთო კალორიების 1%-ზე

ნაკლებად)

მოხმარების შემცირებას.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
დიეტურ ცვლილებებთან ერთად პაციენტთან განხილული უნდა იქნას საავადმყოფოდან
გაწერის შემდეგი ოპტიმალური ფიზიკური აქტიურობის და სხეულის წონის შემცირების
ღონისძიებები.
მტკიცებულებათა დონე: I-B
 TG და არა-HDL-ის მომატებული დონის დაქვეითების მიდგომები ითვალისწინებს:თუ TGს დონე 200-499მგ/დლ-ია, არა-HDL-ის დონე უნდა შემცირდეს 130მგ/დლ-ზე ქვემოთ;
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მტკიცებულებათა დონე: I-B
 თუ TG-ის დონე აღემატება ან უტოლდება 500მგ/დლ-ს, პანკრეატიტის პრევენციისათვის
სამკურნალოდ

გამოყენებული

უნდა

იყოს

ნიაცინი,

ვიდრე

დაიწყება

LDL-ის

დამქვეითებელი მედიკამენტური მკურნალობა. ამ პირობებშიც არა-HDL-ის დონე უნდა
შემცირდეს 130მგ/დლ-ზე ქვემოთ;
მტკიცებულებათა დონე: I-C
მკურნალობის

პროცესში

LDL-ის

დონის

შემცირების

სამიზნე

მაჩვენებელი

უნდა

განისაზღვროს, როგორც 70მგ/დლ–ზე ნაკლები. თუ მკურნალობის პროცესში LDL-ის დონე
70–100მგ/დლ-ია, საჭიროა მედიკამენტური მკურნალობა მიიმართოს მისი შემდირებისა და
70მგ/დლ-ზე ნაკლებ დონეზე შენარჩუნებისაკენ..
მტკიცებულებათა დონე: IIa-B
არა–HDL-ის სამიზნე მაჩვენებელს წარმოადგენს <100მგ/დლ. იმ შემთხვევებში, როდესაც TGის დონე 200–499მგ/დლ–ია, ს არა–HDL-ის სამიზნე დონე <130მგ/დლ-ია.
მტკიცებულებათა დონე: IIa-B
LDL-ის დაქვეითების შემდეგ არა–HDL-ის სამიზნე დონის მიღწევისა და შენარჩუნებისათვის
გამოყენებული უნდა იქნას ნიაცინი (ნიკოტინის მჟავა) ან ფიბრატები (ფენოფიბრატი ან
გემფიზოლი). ამ მედიკამენტების გამოყენების დაწყება რეკომენდებულია, თუ TG-ის დონე
>200მგ/დლ.
მტკიცებულებათა დონე: IIa-B

9.12 არტერიული წნევის მართვა
არტერიული წნევის კონტროლის ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს არტერიული წნევის
შეფასებისა და მკურნალობის მოქმედი პროტოკოლის შესაბამისად. STEMI პროტოკოლი არ
შეიცავს არტერიული წნევის მართვის ყოვლისმომცველ და დეტალურ რეკომენდაციებს.
მოცემული პროტოკოლი განიხილავს არტერიული წნევის მართვის ღონისძიებებს მხოლოდ
STEMI-ით პაციენტების ჰოსპიტალური მართვისათვის.
არტერიული წნევის მართვის მიზნები
როგორც აუცილებელი კლინიკური სამიზნე, მედიკამენტური და არამედიკამენტური
მართვის

ღონისძიებებით მიღწეული უნდა იქნას არტერიული წნევის

<140/90mmHg

მაჩვენებლები.
მტკიცებულებათა დონე: I-A.
არტერიული წნევის მართვის ღონისძიებები
პაციენტებისათვის

დაწყებული

ან

შენარჩუნებული

უნდა

იყოს

მოდიფიკაცია, რაც ითვალისწინებს თამბაქოს მოწევის გადაგდებას,
შემცირებას

და/ან

შენარჩუნებას,

ოპტიმალურ

ფიზიკურ

ცხოვრების

წესის

სხეულის მასის

აქტიურობას,

ალკოჰოლის

მოხმარების შეზღუდვას, საკვები მარილის (ნატრიუმის) და ცხიმების მიღების შემცირებას,
ხილისა და ბოსტნეულის მიღების გაზრდას.
მტკიცებულებათა დონე: I-B.
არტერიული წნევის კონტროლი მიღწეული უნდა იქნას იმ ძირითადი მედიკამენტებით,
რომლებიც გამოიყენება STEMI-ის საწყისი და მიმდინარე მკურნალობის პროცესში გულსისხლძარღვთა რისკის შემცირებისათვის. პაციენტებს, რომლებიც მიმდინარე მკურნალობის
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პროცესში იღებენ აგე–ი/არბ–ს და β-ბლოკერს, მაგრამ მკურნალობის მიუხედავად ვერ აღწევენ
არტერიული წნევის სამიზნე მაჩვენებლებს, რეკომენდებულია დაენიშნოთ

თიაზიდური

შარდმდენი.
მტკიცებულებათა დონე: I-A.

9.13 ჰიპერგლიკემიის/შაქრიანი დიაბეტის მართვა
ჰიპერგლიკემიის/შაქრიანი დიაბეტის კონტროლის ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს
დიაბეტის დახმარების მოქმედი პროტოკოლის შესაბამისად. მოცემული პროტოკოლი არ
შეიცავს ჰიპერგლიკემიის/შაქრიანი დიაბეტის მართვის ყოვლისმომცველ და დეტალურ
რეკომენდაციებს.
მოცემული

პროტოკოლი

განიხილავს

ჰიპერგლიკემიის/შაქრიანი

დიაბეტის

მართვის

ღონისძიებებს მხოლოდ STEMI-ით პაციენტების ჰოსპიტალური დახმარებისათვის.
გლიკემიის მართვის მიზნები
STEMI-ით

პაციენტებისათვის,

განხორციელდეს

აგრესიული

რომლებსაც

უვლინდებათ

მკურნალობის

ჰიპერგლიკემია

ღონისძიებები

უნდა

ნორმოგლიკემიის

მიღწევისათვის.
მტკიცებულებათა დონე: I-A.
შაქრიანი დიაბეტის თანაარსებობა STEMI-ით ან STE-ACS-ით პაციენტებში არ წარმოადგენს
კლინიკური გადაწყვეტილებების შეცვლის საფუძველს მედიკამენტური მკურნალობის,
სტრეს-ტესტის, ანგიოგრაფიის ან რევასკულარიზაციის განხორციელების თაობაზე.
მტკიცებულებათა დონე: I-A.
მკურნალობის სამიზნე

მაჩვენებელია სისხლში პრეპრანდიალური გლუკოზის დონე

≤110mg/dl და მაქსიმალური დღიური მატება ≤180mg/dl-მდე.
მტკიცებულებათა დონე: I-B.
გლიკემიის დონის კონტროლი ჰოსპიტალური მკურნალობის ღონისძიებებთან ერთად უნდა
დაიგეგმოს იმგვარად, რომ მკურნალობის დადგენილი რეჟიმი ძირითადად შენარჩუნებულ
იქნას საავადმყოფოდან გაწერის შემდეგ. პირველადი ჯანდაცვის მიმწოდებლის დონეზე
მიღწეული და შენარჩუნებული უნდა იქნას გლიკემიის კონტროლი HbA1c < 7%.
მტკიცებულებათა დონე: I-B.
გლიკემიის მართვის ღონისძიებები
STEMI-ით პაციენტებისათვის შაქრიანი დიაბეტის ხანგრძლივი კონტროლის ღონისძიებები
შეთანხმებული უნდა იქნას პირველადი ჯანდაცვის ექიმთან და ენდოკრინოლოგთან.
მტკიცებულებათა დონე: I-C.
ჰიპერგლიკემიის/შაქრიანი დიაბეტის მართვა როგორც წესი ითვალისწინებს ცხოვრების წესის
მოდიფიკაციის და მედიკამენტური მკურნალობის ერთდროულ ღონისძიებებს. კონტროლის
სამიზნეს წარმოადგენს HbA1c –ის ნორმალური მაჩვენებელები.
მტკიცებულებათა დონე: I-A.
ჰიპერგლიკემიის/შაქრიანი დიაბეტის მართვის ზოგადი ღონისძიებები ითვალისწინებს
ოპტიმალურ ფიზიკურ აქტიურობას, ასევე სხეულის წონის შემცირების, არტერიული წნევის
კონტროლისა და ლიპიდური ცვლის დარღვევის მართვის ღონისძიებებს სპეციფიური
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რეკომენდაციების შესაბამისად.
მტკიცებულებათა დონე: I-A.
ინტრავენური GP IIa/IIIb ინჰიბიტორები იმავე რეჟიმით გამოიყენება დიაბეტიან პაციენტებში,
როგორც ყველა STEMI-ის შემთხვევის მართვისას, თუმცა ამ დოზირების რეჟიმით GPIIa/IIIb
ინჰიბიტორების გამოყენებას შესაძლოა ჰქონდეს მნიშვნელოვნად მეტი სარგებელი შაქრიანი
დიაბეტის მქონე პაციენტებში.
მტკიცებულებათა დონე: IIa-B.
STEMI-ით და შაქრიანი დიაბეტით პაციენტებისათვის მიზანშეწონილია

ინსულინით

აგრესიული მკურნალობა სისხლში გლუკოზის დონის მისაღწევად <150mg/dl ჰოსპიტალური
დახმარების პირველი სამი დღის განმავლობაში (ან ინტენსიური სამედიცინო დახმარების
ფაზაში), ხოლო საავადმყოფოდან გაწერის შემდეგ -

რამდენადაც

შესაძლებელია,

80-

110mg/dl-ის ფარგლებში.
მტკიცებულებათა დონე: IIa-B.

9.14 მიმდინარე
მკურნალობა
მიმდინარე

ანტითრომბოციტული

ანტითრომბოციტული

და

და

ანტიკოაგულაციური

ანტიკოაგულაციური
მკურნალობის

რეჟიმები

განისაზღვრება შემთვევის მართვისათვის გამოყენებული რეპერფუზიული მკურნალობის
მიდგომის შესაბამისად.
მკურნალობის რეჟიმების

მიმდინარე ანტითრომბოციტული და ანტიკოაგულაციური
განმსაზღვრელი რეკომენდაციები ჩამოყალიბებულია საწყისი

ანტითრომბოციტული და ანტიკოაგულაციური მკურნალობის რეკომენდაციებთან ერთად
მოცემული პროტოკოლის 8.5.- 8.8. თავებში

9.15 გაწერის დაგეგმვა და სტანდარტული პროცედურების გამოყენება
საავადმყოფოდან გაწერის ღონისძიებები მიზნად ისახავს ორ ძირითად ამოცანას:
1) მოამზადოს პაციენტი ნორმალური აქტივობისათვის;
2) უზრუნველყოს შემდგომი გართულებების პრევენცია.
აღნიშნული თვალსაზრისით, დაავადების მწვავე შემთხვევა გამოყენებული უნდა იქნას,
როგორც საშუალება ამ შემთხვევამდე არსებული ცხოვრების წესის და რისკ-ფაქტორების
მოდიფიკაციისათვის.
რისკ-ფაქტორების აგრესიული მოდიფიკაცია წარმოადგენს სტაბილური გულის კორონარული
დაავადების ხანგრძლივი მართვის მთავარ მიზანს.
ჰოსპიტალიზაციის შემდგომი დახმარების გეგმის ორგანიზება
ყველა STEMI-ით პაციენტისათვის პოსტჰოსპიტალური სამედიცინო დახმარება იმგვარად
უნდა იქნას ორგანიზებული, რომ თავიდან იქნას აცილებული რეჰოსპიტალიზაციის
შემთხვევები

და

კლინიკური

შემთხვევის

მართვა

გაგრძელდეს

ამბულატორიული

სამედიცინო დახმარების დონეზე.
მტკიცებულებათა დონე I-B
ყველა

STEMI-ით

პაციენტისათვის

უნდა

დაიგეგმოს

განხორციელებადი

ფიზიკურ
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აქტიურობაზე დაფუძნებული რეაბილიტაციის და მეორადი პრევენციის ღონისძიებები.
მტკიცებულებათა დონე I-B
ყველა STEMI-ით პაციენტისათვის ჩამოყალიბებული უნდა იქნას მკაფიო და დეტალური
სამედიცინო

დახმარების

გეგმა,

რომელიც

უნდა

უზრუნველყოფდეს

პაციენტის

მედიკამენტურ მკურნალობას, დროში გაწერილ დაკვირვების ღონისძიებებს, შესაბამის
დიეტურ და ფიზიკური აქტიურობის რეჟიმებს და მეორადი პრევენციის ღონისძიებებისადმი
პაციენტის დამყოლობას.
მტკიცებულებათა დონე I-C
ყველა მწეველ STEMI-ით პაციენტს უნდა გაეწიოს რეკომენდაცია თამბაქოს მოწევის
შეწყვეტისა და თამბაქოს კვამლის ზემოქმედების თავიდან აცილების თაობაზე.
მტკიცებულებათა დონე I-C

ჰოსპიტალიზაციის შემდგომი დახმარების ძირითადი ელემენტები
მედიკამენტური მკურნალობა

კომორბიდული მდგომარეობების მართვა

 ანტითრომბოციტული მკურნალობა;

 ჭაბწონიანობა/სიმსუქნე

 β-ბლოკერი;

 დისლიპიდემია

 აგფ-ინჰიბიტორი/არბ/ალდოსტერონის

 ჰიპერტენზია

ანტაგონისტი;
 სტატინი

 შაქრიანი დიაბეტი
 გულის უკმარისობა
 არითმია/არითმიის რისკი

ფიზიკური აქტიურობა/რეაბილიტაცია

ფიზიკური აქტიურობა/რეაბილიტაცია

 ფიზიკური აქტიურობა

 თამბაქოს მოწევის შეწყვეტა;

 კარდიო-რესპირაციული ვარჯიშები

 დიეტა/ჯანსაღი კვება.

სამედიცინო პერსონალის დაკვირვება

პაციენტის/ოჯახის წევრების განათლება

 პჯდ ექიმი

 სამედიცინო დახმარების გეგმა

 პრაქტიკის ექთანი/ექიმის ასისტემტი

 დაავადების სახიფათო ნიშნები

 კარდიოლოგი

 გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების

 სხვა შესაბამისი სპეციალისტი
 პერსონალური ელექტრონული მონაცემები

სამსახურების აქტივაცია;
 ოჯახის წევრების ტრენირება პირველად

 გრიპის/პნევმოკოკის ვაქცინაცია

დახმარებაში;
 რისკის შეფასება და პროგნოზირება
 სოციალური დახმარების ქსელები/
სოციალური იზოლაციის დაძლევა

ფსიქოსოციალური ფაქტორები

სოციალურ-ეკონომიკური დეტერმინანტები

 სექსუალური აქტიურობა
 სქესთან დაკავშირებული საკითხები

 ჯანმრთელობის დაზღვევით დაფარვა
 სამედიცინო დახმარების მისაწვდომობა

 დეპრესია, სტრესი და შფოთვა

 უძლურობის დაძლევა

 ალკოჰოლის მოხმარება

 სოციალური სერვისები
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 კულტურულად მგრძნობიარე ფაქტორები

 საზოგადოებრივი სერვისები

პაციენტები,
რომელთაც
რეპერფუზიული
მკურნალობის
ღონისძიებები
არ
ჩაუტარდათსაკუთარი სურვილის გამო ან სხვა მიზეზებით, საჭიროებენ ზედმიწევნით
რუტინულ და ხანგრძლივ ჰოსპიტალურ მონიტორირებას, რათა მიღწეული იქნას იშემიური
სიმპტომების ადექვატური კონტროლი მედიკამენტური მკურნალობით იმგვარად, რომ
მინიმუმამდე შემცირდეს მათი ავადობის და სიკვდილობის რისკი და გააუმჯობესდეს
სიცოცხლის ხარისხი.
გაწერის მედიკამენტური დანიშნულების ჩამოყალიბება
იმ მედიკამენტებით მკურნალობა, რომლებიც გამოიყენება საავადმყოფოში მიოკარდიუმის
იშემიის კონტროლისათვის, უნდა

გაგრძელდეს საავადმყოფოდან გაწერის შემდეგაც, მათ

შორის STEMI-ით იმ პაციენტებისთვისაც, რომლებსაც არ ჩაუტარდათ რეპერფუზიული
მკურნალობა

ან

ჩატარებული

რეპერფუზიული

მკურნალობა

წარუმატებელი

იყო

და

რომლებსაც რევასკულარიზაციის შემდეგ განმეორებით გამოუვლინდათ იშემიის სიმპტომები.
საჭიროებისამებრ, უნდა განხორციელდეს მედიკამენტების დოზის აღმავალი ან დაღმავალი
ტიტრაცია.
დაავადების სახიფათო ნიშნები და რეაგირება
ყველა პაციენტს, რომლებმაც გადაიტანეს STEMI უნდა მიეცეს რეკომენდაცია და დეტალური
ინტრუქცია საჭიროებისამებრ ნიტროგლიცერინის სუბლინგვალური ან სპრეის ფორმით
გამოყენების თაობაზე.
მტკიცებულებათა დონე I-A.
საავადმყოფოდან

გაწერამდე

უნდა

მოხდეს

STEMI-ით

პაციენტების

ინფორმირებამიოკარდიუმის იშემიის და მიოკარდიუმის ინფარქტის დროს განვითარებული
სიმპტომების შესახებ.. მათ უნდა მიეცეთ მკაფიო ინსტრუქციები როდის და როგორ
მოითხოვონ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება ამგვარი სიმპტომების არსებობის
შემთხვევაში.
მტკიცებულებათა დონე I-A.
პაციენტს გადატანილი STEMI-ით უნდა აეხსნას, რომ გულმკერდში დისკომფორტი, რომელიც
გრძელდება 2-3 წუთზე მეტ ხანს საჭიროებს ყურადღებას, ფიზიკური აქტიურობის შეწყვეტას
ან სტრესული მდგომარეობიდან თავის დაღწევას. თუ ამ პირობებში ტკივილი არ წყდება,
პაციენტმა უნდა მიიღოს სუბლინგვალური ნიტროგლიცერინის 1 დოზა. თუ 5 წუთში
ტკივილი არ წყდება ან უარესდბა პაციენტმა ან მისმა ოჯახის წევრმა (ან თანმხლებმა) უნდა
მოითხოვოს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება შესაბამის სამსახურებში შეტყობინებით.
მოთხოვნილი
გამოიყენოს

გადაუდებელი
სუბლინგვალური

სამედიცინო

დახმარების

ნიტროგლიცერინის

მიღებამდე

დამატებითი

პაციენტმა

დოზა

(5

უნდა

წუთიანი

ინტერვალებით 2-ჯერ) წოლით ან მჯდომარე მდგომარეობაში.
იმ შემთხვევებში, როდესაც გულმკერდში დისკომფორტის ხასიათი ან სიმძიმე განიცდის
ცვლილებას,

რაც

მიუთითებს

მიოკარდიუმის

იშემიის

გაუარესებაზე

(ტკივილი

ან

დისკომფორტი უფრო ხშირი ან მძიმეა ან ვლინდება უფრო დაბალ ფიზიკურ აქტიურობაზე ან
მოსვენების მდგომარეობაში) პაციენტმა უნდა მიმართოს პირად ექიმს.
საავადმყოფოდან გაწერამდე პაციენტს გადატანილი STEMI-ით და/ან მის მომვლელ პირს
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უნდა მიეწოდოს

ადვილად გასაგები ინფორმაცია დანიშნული მედიკამენტების, მათი

გამოყენების კლინიკური სამიზნეების, დოზის, მიღების სიხშირის და არასასურველი
ეფექტების შესახებ.
მტკიცებულებათა დონე I-B.
ჩვეულებრივ,

გარდა

ინტრავენური

ნიტროგლიცერინისა,

ჰოსპიტალიზაციის

არა-

ინტენსიური ფაზაში გამოყენებული ანტი-იშემიური მედიკამენტური მკურნალობის რეჟიმი
შენარჩუნებული და დანიშნული უნდა იქნას გაწერის დროს. ამასთან, ანტითრომბოციტული
და ანტიკოაგულაციური მკურნალობის ჰოსპიტალური რეჟიმი უნდა შეიცვალოს
ამბულატორიული დოზირების რეჟიმებით.
უწყვეტი ამბულატორიული მკურნალობის მთავარ ამოცანებს წარმოადგენს 1) დანიშნული
მედიკამენტების რეგულარული მიღება (ანტითრომბოციტული აგენტები, β-ბლოკატორები,
დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლის (LDL-C) დამქვეითებელი აგენტები,
რენინ-ანგიოტენზინ-ალდოსტერონის

სისტემის

ინჰიბიტორები

(განსაკუთრებით

პაციენტებისთვის არტერიული ჰიპერტენზიით და მარცხენა პარკუჭის დაბალი განდევნის
ფრაქციით<0.40), 2) იშემიური სიმპტომებისა
მნიშვნელოვანი

რისკ-ფაქტორების

და

კონტროლი

3) გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების

(ჰიპერტენზია,

დილიპიდემია,

შაქრიანი

დიაბეტი, თამბაქო, ფიზიკური არააქტიურობა). ჰოსპიტალიზაციის შემდგომი მკურნალობის
რეჟიმი განსაზღვრული უნდა იყოს ინდივიდუალურად, ჰოსპიტალიზაციის პერიოდში
პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის საჭიროებების შეფასებების მიხედვით. ამისათვის,
STEMI-ით ყველა პაციენტის ჰოსპიტლიდან გაწერამდე უნდა შეფასდეს:
 ჰოსპიტალური დახმარების ნებისმიერ ფაზაში დამდგარი STEMI-ის გართულებები,
თანმხლები დაავადებები და მდგომარეობები;
 ჰოსპიტალური

დახმარების

ფაზებში

განვითარებული

მნიშვნელოვანი

გულ-

სისხლძარღვთა შემთხვევები;
 ჰოსპიტალური დახმარების (მათ შორის ჩატარებული ინტერვენციული პროცედურების,
მედიკამენტური მკურნალობის ან მისადმი ტოლერანტობის) კლინიკური გამოსავლები;
 გულის კორონარული დაავადების რისკ-ფაქტორები (ქცევითი, ფიზიოლოგიური).
პაციენტის (ან მისი მომვლელის) კონსულტირების პროცესი

უნდა დოკუმენტირდეს

სტაციონარულ ბარათში და გამყარდეს შესაბამის ბეჭდური ან წერილობითი ინფორმაციული
მასალებით.
ანტითრომბოციტული მკურნალობა
საავადმყოფოდან

გაწერის შემდგომი ანტითრომბოციტული მკურნალობის რეჟიმების

განმსაზღვრელი რეკომენდაციები ჩამოყალიბებულია საწყისი ანტითრომბოციტული და
ანტიკოაგულაციური მკურნალობის რეკომენდაციებთან ერთად მოცემული პროტოკოლის
8.5.-8.8. თავებში.
გულ-სისხლძარღვთა რისკის შემცირება
β-ბლოკერიები გამოყენებული უნდა იყოს ყველა პაციენტისათვის, რომლებმაც გადაიტანეს
STEMI და არ უვლინდებათ უკუჩვენებები. თუ დაწყებული არ არის საწყისი მკურნალობის
ფარგლებში, β-ბლოკერიებით მკურნალობა უნდა დაიწყოს STE-ACS-ის განვითარების
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შემთხვევიდან უახლოეს დღეებში და გაგრძელდეს (გაწერის შემდეგაც) განუსაზღვრელი
დროის განმავლობაში.
მტკიცებულებათა დონე I-B.
პაციენტებს, რომლებმაც გადაიტანეს STEMI და უვლინდებათ საშუალო და მძიმე გულის
უკმარისობა

β-ბლოკერით

მკურნალობა

უნდა

წარიმართოს

თანდათანობითი

აღმავალი/დაღმავალი ტიტრაციის სქემით.
STEMI-ით პაციენტებს, მარცხენა პარკუჭის ნორმალური ფუნქციით, რომელთაც ჩაუტარდათ
რევასკულარიზაცია და არ აღენიშნებათ მაღალი რისკის კლინიკური ნიშნები, უკუჩვენებების
არ არსებობის პირობებში, აუცილებელად უნდა დაენიშნოთ β-ბლოკერი.
მტკიცებულებათა დონე I-B.
უკუჩვენებების არ არსებობის შემთხვევაში, ანგიოტენზინის გარდამქმნელი ენზიმის
ინჰიბიტორები (ACE-I) განუსაზღვრელი დროით უნდა დაენიშნოთ პაციენტებს, რომლებმაც
გადაიტანეს STEMI, უვლინდებათ გულის უკმარისობა, მარცხენა პარკუჭის დისფუნქცია
(მარცხენა პარკუჭის განდევნის ფრაქცია <0.40), არტერიული ჰიპერტენზია ან

შაქრიანი

დიაბეტი.
მტკიცებულებათა დონე I-A.
აგე-ი-ის

ინტოლერანტობის

ანგიოტენზინის

შემთხვევაში

ან

როგორც

აგე-ი-ის

ალტერნატივა,

რეცეპტორების ბლოკერები (ARB) გაწერის დროს უნდა დაენიშნოს

,
იმ

STEMI-ით პაციენტებს, რომლებსაც უვლინდებათ გულის უკმარისობის კლინიკური და
რადიოლოგიური ნიშნები, მარცხენა პარკუჭის განდევნის ფრაქცია <0.40 და საჭიროებენ აგეი-ით მკურნალობას.
მტკიცებულებათა დონე I-A.
ACE-I-ის და ARB-ის კომბინაციის გამოყენება შესაძლოა განხილული იქნას იმ პაციენტების
ხანგრძლივი

მართვისათვის,

რომლებმაც

გადაიტანეს

STEMI,

უვლინდებათ

გულის

უკმარისობის პერსისტიული სიმპტომები და მარცხენა პარკუჭის განდევნის ფრაქცია <0.40-ზე
მიუხედავად მხოლოდ ACE-I-ით ან მხოლოდ ARB-ით ჩატარებული მკურნალობისა.
მტკიცებულებათა დონე IIa-B.
ალდოსტერონის რეცეპტორების ხანგრძლივი ბლოკადა უნდა დაენიშნოს პაციენტებს,
რომლებმაც გადაიტანეს STEMI, აქვთ მარცხენა პარკუჭის განდევნის ფრაქცია <0.40, გულის
უკმარისობის სიმპტომები ან შაქრიანი დიაბეტი, უკვე იღებენ ACE-I-ის თერაპიულ დოზებს
და არ აღენიშნებათ მნიშვნელოვანი თირკმლის უკმარისობა (კრეატინინის კლირენსი უნდა
იყოს >30მლ/წთ-ში) ან ჰიპერკალიემია (შრატში კალიუმის დონე უნდა იყოს <5mEq/l).
მტკიცებულებათა დონე IIa-B.
სიმპტომების კონტროლი
პაციენტებისთვის, რომლებმაც გადაიტანეს STEMI და აღენიშნებათ იშემიური სიმპტომები,
მიუხედავად მიმდინარე მკურნალობისა, იშემიური სიმპტომების კუპირების მიზნით
რეკომენდებულია ნიტრატებით მკურნალობა.
მტკიცებულებათა დონე IIa-B.
კალციუმის არხების ბლოკატორების გამოყენება რეკომენდებულია იშემიური სიმპტომების
არსებობის პირობებში, როდესაც β-ბლოკატორებით მკურნალობა არაეფექტურია, ან როდესაც
ვლინდება β-ბლოკატორების გამოყენების უკუჩვენებები ან არასასურველი ეფექტები.
იშემიური სიმპტომების კონტროლისათვის რეკომენდებულია არა-დიჰიდროპირიდინული,
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გულისცემის

სიხშირის

შემზღუდავი

კალციუმის

არხის

ბლოკატორების

გამოყენება.

ხანმოკლე მოქმედების დიჰიდროპირიდინების გამოყენება არ არის რეკომენდებული.
მტკიცებულებათა დონე IIa-B.
ლიპიდემიის დონის კონტროლი
ლიპიდური ცვლის კონტროლი

გაწერის მედიკამენტური დანიშნულების მნიშვნელოვანი

სამიზნეა. ლიპიდური ცვლის მართვა უნდა დაიწყოს ჰოსპიტალიზაციის ფაზაში, ლიპიდური
ცვლის პროფილის შეფასებით, რომელიც სასურველია განხორციელდეს ჰოსპიტალიზაციის
პირველ 24 საათში.
მტკიცებულებათა დონე I-B.
პაციენტებს

გადატანილი

STEMI-ით,

მათ

შორის

პაციენტებს

რევასკულარიზაციის

ღონისძიებების შემდგომ, უნდა დაენიშნოთ ჰიდროქსიმეთილ გლუტარილ-კოენზიმ A
რედუქტაზას ინჰიბიტორები, სტატინები, მიუხედავად LDL-ის დონისა და დიეტური
ცვლილებებისა. ლიპიდდამქვეითებელი მკურნალობა უნდა დაიწყოს ჰოსპიტალიზაციის
ფაზაში, პაციენტის გაწერამდე. ლიპიდდამქვეითებელი მკურნალობის სამიზნე მაჩვენებელია
LDL-ის დონის დაქვეითება 100მგ/დლ-ზე ქვემოთ.
მტკიცებულებათა დონე I-A.
TG-ის და არა-HDL-ის კონტროლი წამოადგენს გადატანილი STEMI-ის მქონე პაციენტების
ჰოსპიტალიზაციის შემდგომი მკურნალობის მნიშვნელოვან სამიზნეს.
 თუ TG-ის დონე მერყეობს 200-499მგ/დლ, არა-HDL-ის დონე დაქვეითებული უნდა იყოს
130მგ/დლ-ზე ქვემოთ;
 TG-ის დონე ≥500მგ/დლ წარმოადგენს პანკრეატიტის განვითარების რისკს;
ამ პირობებში ჰიპერტრიგლიცერიდემიის მკურნალობისათვის გამოყენებული უნდა იყოს
ფიბრატები ან ნიაცინი.
LDL-C-ის მაღალი დონის მკურნალობა რეკომენდებულია
განხორციელდეს ტრიგლიცერიდების დამქვეითებელი მკურნალობის შემდეგ.
მტკიცებულებათა დონე I-C.

9.16 პაციენტის კონსულტირება გაწერისას
როგორც ლიპიდდამქვეითებელი მკურნალობის მნიშვნელოვანი შემადგენელი,

პაციენტებს

უნდა დაენიშნოთ დიეტური რეჟიმი, რომელიც უზრუნველყოფსქოლესტეროლის შემცირებას
დღეში 200მგ-მდე,

ხოლო ნაჯერი ცხიმების

და ტრანს-ცხიმოვანი მჟავებისას, _

საერთო

მოხმარებული კალორაჟის შესაბამისად 7% და
1%-ზე ნაკლებად. პაციენტებს უნდა
განესაზღვროთ დღიური ფიზიკური აქტიურობის რეჟიმი და სხეულის წონის დაკლების გეგმა.
არტერიული

ჰიპერტენზიის

მქონე

პაციენტებისთვის,

რომლებმაც

გადაიტანეს

STEMI

არტერიული წნევის კონტროლის ღონისძიებები უნდა დაიგეგმოს იმგვარად რომ მიღწეული
იქნას არტერიული წნევის დონე <140/90mmHg ან <130/80mmHg, თუ პაციენტს აქვს შაქრიანი
დიაბეტი ან თირკმლის ქრონიკული დაავადება.
აშშ დიაბეტის ასოციაციის (ADA), თირკმლის ეროვნული ფედერაციის და თირკმლის
დაავადებების გამოსავლის ხარისხის ინიციატივის (NKF KDOQI) რეკომენდაციების თანახმად,
შაქრიანი დიაბეტის და თირკმლის ქრონიკული დაავადების არსებობა შეფასებული უნდა იქნას
ჰოსპიტალიზაციის პერიოდში.
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გაწერამდე პაციენტებს უნდა მიეწოდოთ რეკომენდაციები ცხოვრების წესის მოდიფიკაციის
და/ან ცხოვრების ჯანსაღი წესის შენარჩუნების თაობაზე, რაც უნდა მოიცავდეს:
 სხეულის წონის კონტროლს,
 ოპტიმალურ ფიზიკურ აქტიურობას,
 ალკოჰოლის მოხმარების შეზღუდვას,
 მარილის მოხმარების შემცირებას,
 დიეტაში ხილისა და ბოსტენულის მოხმარების გაზრდას, ნაჯერი ცხიმების შემცირებას
და ცხიმის დაბალი შემცველობის მქონე რძის პროდუქტების მოხმარების გაზრდას.
პაციენტებს, რომელთა

არტერიული წნევა ≥140/90mmHg ან ≥130/80mmHg თანმხლები

თირკმლის ქრონიკული დაავადების და შაქრიანი დიაბეტის არსებობის პირობებში, წნევის
სამიზნე ციფრების მისაღწევად უნდა დაენიშნოთ მედიკამენტური მკურნალობა β-ბლოკერებით
და ACE-I-ით, შემდგომში საჭიროებისამებრ სხვა მედიკამენტების დამატებით (თიაზიდური
შარდმდენი და/ან კალციუმის არხების ბლოკერები).
შაქრიანი დიაბეტით პაციენტებისთვის, რომლებმაც გადაიტანეს STEMI უნდა დაიგეგმოს
გაწერის შემდგომი გლიკემიის კონტროლის ღონისძიებები. ეს ღონისძიებები მოიცავს
ცხოვრების წესის მოდიფიკაციას და მედიკამენტურ მკურნალობას, რათა მიღწეული იქნას
HbA1c<7%-ზე. ამ მიზნის მიღწევისთვის პაციენტებს უნდა ერჩიოთ:
 სხეულის წონის კონტროლი,
 ოპტიმალურ ფიზიკური აქტიურობა,
 არტერიული წნევის კონტროლი,
 ლიპიდების დონის კონტროლი
შაქრიანი

დიაბეტის

მქონე

პაციენტების

გლიკემიის

კონტროლის

ღონისძიებები

კოორდინირებული უნდა იყოს ენდოკრინოლოგთან ან პირველადი ჯანდაცვის ექიმთან.
ყველა პაციენტს უნდა ჩაუტარდეს კონსულტირება თამბაქოს მოწევის შეწყვეტისა და
თამბაქოსაგან თავისუფალი
დაკვირვების გეგმაში
თამბაქოს

მოწევის

მკურნალობის

გარემოს (სახლში და სამუშაო ადგილზე) შესახებ. პაციენტის

უნდა აისახოს პაციენტის მწეველობის სტატუსი, საჭიროებისამებრ
შეწყვეტის

სპეციალურ

(ნიკოტინ-ჩანაცვლებითი)

პროგრამაში

შესახებ

ჩართვის

რეკომენდაციები

ან

მედიკამენტური

თამბაქოს

მოწევის

შეწყვეტის 5A სტრატეგიის შესაბამისად (გამოკითხე, ურჩიე, შეაფასე, დაეხმარე და დაგეგმე).
ყველა პაციენტს უნდა მიეცეს ოპტიმალური სხეულის წონის (სხეულის მასის ინდექსი

18.5-

24.9კგ/მ2-ის ფარგლებში და წელის გარშემოწერილობა არაუმეტეს 102სმ მამაკაცებისთვის და
88სმ ქალებისთვის) მიღწევის/შენარჩუნების რეკომენდაციები. აღნიშნული მოიცავს:
 შესაბამისი ბალანსის მიღწევა ფიზიკურ აქტიურობასა და მიღებული კალორიების
რაოდენობას შორის;
 ცხოვრების წესის ცვლილებების დაწყება ან ცხოვრების ჯანსაღი წესის შენარჩუნება;
 ჭარბწონიანობის/სიმსუქნის შემთხვევებში, სხეულის წონის შემცირება 10%-ით. ხოლო
აღნიშნული სამიზნის მიღწევის შემდეგ სხეულის წონის შემცირება სხეულის მასის
ინდექსის შეფასებიდან გამომდინარე.
პაციენტები გადატანილი STEMI-ით საჭიროებენ ჰოსპიტალიზაციის შემდგომ სამედიცინო
დახმარების

სპეციალური

ღონისძიებებს

და

შემდგომი

მეთვალყურეობის

დაგეგმვას.
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რეკომენდაციები და ჰოსპიტალიზაციის შემდგომი დახმარების ღონისძიებები ეფუძნება რისკის
შეფასებას,

რომელიც

ტარდება

ჰოსპიტლიდან

გაწერამდე,

ძირითადი

კლინიკური

მაჩვენებლების საფუძველზე.
საწყისი ფიზიკური აქტიურობის დონის გათვალისწინებით, პაციენტებისათვის, რომლებმაც
გადაიტანეს STEMI, რეკომენდებული უნდა იყოს საშუალო დონის ფიზიკური აერობიკული
აქტიურობა 30-60 წუთის განმავლობაში ყოველდღე ან სულ მცირე კვირის უმეტეს დღეებში.
ასეთი აქტიურობის ექვივალენტს წარმოადგენს სეირნობა, რომელსაც სასურველია დაემატოს
სამუშაოზე შესვენების დროს სეირნობა, ბაღში ან სახლში სამუშაოები.
გარდა ყოველდღიური ფიზიკური აქტიურობისა, პაციენტებს უნდა მიეწოდეს სპეციფიური
ინსტრუქციები მძიმე ფიზიკური დატვირთვის (სიმძიმის აწევა, კიბეზე სიარული, სასოფლო
სამუშაოები და სახლის მძიმე სამუშაოები) დაშვებების, შეზღუდვების და თავიდან აცილების
შესახებ. სპეციფიური რეკომენდაციები უნდა იქნას მიწოდებული მანქანის მართვის, ჩვეული
სამუშაოს განხორციელების და სექსუალურ აქტიურობასთან დაკავშირებით.
პაციენტებს

უნდა

მიეცეთ

რეკომენდაციები

გრიპის

ყოველწლიური

ვაქცინაციის

ჩატარებისათვის.
საავადმყოფოდან გაწერამდე უნდა შეფასდეს ასევე ქრონიკული სახსროვანი და კუნთოვანი
დაავადებები,
დაიგეგმოს
და შეირჩეს მედიკამენტური მკურნალობა. ტკივილის
შემსუბუქებისათვის მკურნალობა შესაძლებელია დაიწყოს აცეტამინოფენით, გამოყენებული
იქნას ნარკოტიკული ანალგეტიკების მცირე დოზები ან არააცეტილირებული სალიცილატები.
პაციენტები,

რომლებმაც

გადაიტანეს

STEMI

საჭიროებენ

მეორადი

პრევენციული

ღონისძიებების განხორციელებას საავადმყოფოდან გაწერის შემდეგ. ეს ღონისძიებები არ არის
გათვალისწინებული

მოცემულ

პროტოკოლში.

თუმცა

იგი

ძირითადად

განსაზღვრავს

სამედიცინო დახმარების ყველა მნიშვნელოვან ჩარევას მეორადი პრევენციისათვის.
პაციენტებისათვის, რომლებმაც გადაიტანეს STEMI, შემუშავებული უნდა იქნას დროული
სამედიცინო

დაკვირვების

გეგმა

სამედიცინო

დახმარების

ამბულატორიულ

დონეზე

მიმართვისათვის. დაბალი რისკის და წარმატებულად რევასკულარიზებული პაციენტების
განმეორებითი სამედიცინო შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს 2-6 კვირის შემდეგ, ხოლო
მაღალი რისკის პაციენტებისა - 14 დღეში.
პაციენტების გაწერის დაგეგმვისათვის საჭირო კლინიკური ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს:


პაციენტის კლინიკურ მონაცემებს;



ჩამოყალიბებულ კლინიკურ დიაგნოზს გართულებების და თანმხლები დაავადებების
ჩათვლით;



გაწერის მედიკამენტურ დანიშნულებას;




გაწერის რეკომენდაციებს;
შემდგომი დაკვირვების გეგმას მეორეული პრევენციის ღონისძიებების სამიზნეებით.

აღნიშნული ინფორმაცია ჩამოყალიბებული უნდა იყოს გაწერის სტანდარტული რეზიუმეს
სახით, რომლის ერთი ასლი ჩაკრული უნდა იქნეს სამედიცინო ბარათში, ხოლო მეორე ასლი
მიეცეს პაციენტს ინფორმაციისა და პჯდ მომსახურების მიმწოდებლის ინფორმირებისათვის.
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რეკომენდაციებთან ერთად, სასურველია პაციენტებს მიეწოდოთ ბეჭდური საგანმანათლებლო
მასალები, რომლებიც ნათლად ასახავენ ინფორმაციას მიწოდებული რეკომენდაციების მოცვით
და დაეხმარებიან პაციენტს თვით-შეფასებისა და თვით-მართვის განხორციელებაში.
საგანმანათლებლო მასალები უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
 გულმკერდში ტკივილი, იშემიის შესაბამისი დიკომფორტის ამოცნობა და დაავადების
თვითმართვა პირველ სამედიცინო დახმარების კონტაქტამდე;
 გულ-სისხლძარღვთა დაავადების ძირითადი რისკ-ფაქტორები:
o ჰიპერლიპიდემიის მართვა;
o არტერიული ჰიპერტენზია;
o ჰიპერგლიკემია და შაქრიანი დიაბეტი;
o ოპტიმალური დიეტური რეჟიმი;
o ოპტიმალური ფიზიკური აქტიურობის რეჟიმი;
o თამბაქოს მოწევის მიტოვების ღონისძიებები;
 მედიკამენტური მკურნალობის და ცხოვრების წესის ძირითადი შეზღუდვები;
აღნიშნული

საინფორმაციო-საგანმანათლებლო

მასალები

უნდა

შემუშავდეს

შესაბამისი

მდგომარეობების მართვის პროტოკოლების შესაბამისად.

10. მოსალოდნელი შედეგები
პროტოკოლის გამოყენება უზრუნველყოფს STEMI-ის მქონე პაციენტების ჰოსპიტალური
მართვის პროცესის სტანდარტიზებას და მის შესაბამისობას მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ
საუკეთესო პრაქტიკასთან, რაც საბოლოოდ ხელს შეუწყობს კლინიკური გამოსავლების
გაუმჯობესებას:
 ჰოსპიტალური სიკვდილობის შემცირებას;
 რე-ჰოსპიტალიზაციის სიხშირის შემცირებას;

11. აუდიტის კრიტერიუმები
სტრუქტურის ინდიკატორები:
I.1. პაციენტის ტრიაჟის სტანდარტული პროცედურების პროტოკოლი ადვილად მისაწვდომია
სამედიცინო პერსონალისათვის პაციენტის სამედიცინო დახმარების სივრცეში და რომელიც
მოიცავს: 1) პერსონალის (კადრების) პასუხისმგებლობებს და მოვალეობებს, 2) პაციენტების
გადაადგილებას საავადმყოფოს შიგნით ტრიაჟის კლასიფიკაციის შესაბამისად; 3) პერსონალის
საწყის მოქმედებებს პაციენტების დახმარებისათვის, რომლებსაც უვლინდებათ გულმკერდში
ტკივილი, სუნთქვის გაძნელება და სინკოპე ან პრესინკოპე;
I.2. გულმკერდში ტკივილის ST-ელევაციით მიმდინარე მიოკარდიუმის ინფარქტის, STსეგმენტის ელევაციის გარეშე მიმდინარე მიოკარდიუმის ინფარქტის და არასტაბილური
სტენოკარდის ჰოსპიტალური მართვის გაიდლაინები და/ან პროტოკოლები მისაწვდომია
პერსონალისთვის პაციენტის სამედიცინო დახმარების სივრცეში;
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I.3. სამედიცინო დახმარების მიმწოდებლების %, რომლებმაც გაიარეს უწყვეტი სამედიცინო
განათლების პროგრამით სწავლება მწვავე კორონარული სინდრომის თემებზე ბოლო 1 წლის
განმავლობაში;
I.4. მწვავე კორონარულის სინდრომის შეფასებისთვის საჭირო ძირითადი ინფრასტრუქტურის
% (დანართი №1-ის შესაბამისად), რომელიც მისაწვდომია დაწესებულებაში;
I.5. მწვავე კორონარულის სინდრომის მკურნალობისათვის საჭირო ძირითადი საშუალებების %
(დანართი №1-ის მიხედვით), რომელიც მისაწვდომია დაწესებულებაში;
I.6. მწვავე კორონარულის სინდრომის ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური შეფასებისათვის
საჭირო

საშუალებების

%

(დანართი

№1.-ის

მიხედვით),

რომელიც

მისაწვდომია

დაწესებულებაში;
I.7.

დაწესებულებაში

არსებობს

ტრანსკუტანეური

კორონარული

ინტერვენციის

(PCI)

განხორციელების ინფრასტრუქტურული სიმძლავრე
კლინიკური პროცესის ინდიკატორები:
P.1. STEMI-ის დიაგნოზით გაწერილ პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %, რომლებშიც ყველა
ვიტალური მაჩვენებელი (პულსი/გულისცემის სიხშირე, არტერიული წნევა, სუნთქვის სიხშირე,
სხეულის ტემპერატურა) შეფასებული და ჩაწერილია ჰოსპიტალიზაციის პირველი 10 წთ-ის
განმავლობაში;
P.2. STEMI-ის

დიაგნოზით გაწერილ პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %, რომლებშიც

ელექტროკადიოგრამა ჩაწერილია და შეფასებულია ჰოსპიტალიზაციის პირველი 10წთ-ის
განმავლობაში;
P.3. STEMI-ის დიაგნოზით გაწერილ პაციენტთა (8 საათზე მეტი დაყოვნებით) სამედიცინო
ბარათების %, სადაც დაფიქსირებულია კარდიული ენზიმების გაზომვის შედეგები დროის
მითითებით, ხოლო მწვავე კორონარული სინდრომის შესაბამისი ბოლო სიმპტომების
განვითარებიდან პირველ 8 საათში ჩატარებული
უარყოფითი ტესტის პასუხები
გადამოწმებულია 8-12 საათში;
P.4. STEMI-ის

დიაგნოზით გაწერილ პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %, სადაც

დაფიქსირებულია

მწვავე

შემთხვევის

ჰოსპიტალიზაციამდელი

ანამნეზი

(სიმპტომი,

აღმოცენების დრო _ საათის ფორმატში, ხანგრძლივობა და სამედიცინო სამსახურთან პირველ
კონტაქტამდე მიღებული ზომები);
P.5. STEMI-ის დიაგნოზით გაწერილ პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %, სადაც დიაგნოზის
შესაბამისად დაფიქსირებულია ეკგ-ს სერიული ჩანაწერების/ინტერპრეტაციის შესაბამისობა სერიული ეკგ 15-20 წთ-ში, სანამ ტკივილი გრძელდება და სიმპტომის აღმოცენების ყოველ
ეპიზოდში;
P.6. STEMI-ის დიაგნოზით გაწერილ პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %, რომლებშიც
ადრეული ჰოსპიტალური რისკი და სიმძიმე შეფასებულია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული
სტანდარტული კრიტერიუმების მიხედვით;
P.7. STEMI-ის

დიაგნოზით გაწერილ პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %, რომლებშიც

გამოყენებულია ესენციური საწყისი ანტიიშემიური მედიკამენტური მკურნალობის ნაკრების

62

ყველა კომპონენტი (1)მორფინი - თუ ნიტრატი ვერ ხსნის ტკივილს, ან ნიტრატების გამოყენება
შეზღუდულია და ანალგეტიკის სახით არ არის გამოყენებული ანთების საწინააღმდეგო
არასტეროიდული

საშუალება),

2)ოქსიგენაცია

(ჟანგბადი,

თუ

SaO2<95%

ან

არ

არის

გაზომილი),3) ნიტროგლიცერინი, 4) ასპირინი) ან დაფიქსირებულია რელევანტური უკუჩვენება
ან მათი გამოყენება სამედიცინო დახმარების წინა ეტაპებზე;
P.8. STEMI-ის დიაგნოზით გაწერილ პაციენტთა სამედიცინო ბარათების % ჰოსპიტალში >24
საათზე მეტი დაყოვნებით, რომლებშიც ასპირინი გამოყენებულია მიმდინარე მედიკამენტური
მკურნალობის პროცესში ან დაფიქსირებულია გამოყენების უკუჩვენება;
P.9. STEMI-ის დიაგნოზით გაწერილ პაციენტთა სამედიცინო ბარათების % ჰოსპიტალში >24
საათზე

მეტი

დაყოვნებით,

რომლებშიც

β-ბლოკატორი

გამოყენებულია

მიმდინარე

მედიკამენტური მკურნალობის პროცესში ან ჩაწერილია გამოყენების უკუჩვენება;
P.10. STEMI-ის დიაგნოზით გაწერილ პაციენტთა სამედიცინო ბარათების % ჰოსპიტალში >24
საათზე მეტი დაყოვნებით, რომლებშიც აგე-ი/არბ გამოყენებულია მიმდინარე მედიკამენტური
მკურნალობის პროცესში ან ჩაწერილია გამოყენების უკუჩვენება;
P.11. STEMI-ის დიაგნოზით გაწერილ პაციენტთა სამედიცინო ბარათების % ჰოსპიტალში >24
საათზე მეტი დაყოვნებით, რომლებშიც თიენოპირიდინები გამოყენებულია მიმდინარე
მედიკამენტური მკურნალობის პროცესში და ჩაწერილია გამოყენების პირობები ან უკუჩვენება;
P12. STEMI-ის დიაგნოზით ბინაზე გაწერილ პაციენტთა სამედიცინო ბარათების % რომლებსაც
სამედიცინო ბარათში დაფიქსირებული აქვთ სისხლში ლიპიდური პროფილის გაზომვის
შედეგები ან გაწერამდე რეკომენდებული აქვთ ამ ლაბორატორიული გაზომვების ჩატარება.
P13. STEMI-ის დიაგნოზით გაწერილ პაციენტთა სამედიცინო ბარათების % ჰოსპიტალში >24
საათზე მეტი დაყოვნებით, რომლებსაც ჩატარებული აქვთ თამბაქოს მოხმარების შეფასების
სტანდარტული ღონისძიებები და მწეველის სტატუსით იდენტიფიკაციის შემთხვევაში
რეკომენდებული აქვს თამბაქოს მოწევის შეწყვეტა;
P.14. STEMI-ის

დიაგნოზით ბინაზე გაწერილ პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %,

რომლებისთვისაც შევსებულია და ჩართულია გაწერის სტანდარტული რეზიუმე (ან მისი ასლი)
გაწერის

დიაგნოზით,

მედიკამენტებით

რისკფაქტორების კონტროლის გეგმით,

და

დოზირების

რეჟიმით,

მოდიფიცირებადი

შემდგომი მეთვალყურეობის დროისა და ადგილის

მითითებით;
P.15. STEMI-ის

დიაგნოზით ბინაზე გაწერილ პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %,

რომლებშიც გაწერისას პაციენტისთვის დანიშნულია მაღალი ზემოქმედების მედიკამენტების
ნაკრები (ასპირინი, სტატინი, β-ბლოკერი, ACE-I/ARB).
გამოსავლის ინდიკატორები:
დაწესებულების დონეზე შესაფასებელი ინდიკატორები
O.1. STEMI-ის დიაგნოზით გაწერილ პაციენტთა სამედიცინო ბარათების % ჰოსპიტალში >24
საათზე მეტი დაყოვნებით, რომლებიც საავადმყოფოდან გაწერილი არიან არტერიული წნევის
კონტროლის შესაბამისი გაზომვის მაჩვენებლებით;
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O.2. მწვავე კორონარული სინდრომით ჰოსპიტალიზებული პაციენტების %, რომლებსაც
შეუძლიათ სწორად მიუთითონ თავისი გაწერის დიაგნოზი.
O.3. მწვავე კორონარული სინდრომით ჰოსპიტალიზებული პაციენტების %, რომლებსაც
შეუძლიათ სწორად მიუთითონ თავისი გაწერის დროს დანიშნული მედიკამენტები.
O.4. მწვავე კორონარული სინდრომით პაციენტების ჰოსპიტალური სიკვდილობის მაჩვენებელი
ეროვნულ დონეზე შესაფასებელი ინდიკატორები
O5. მწვავე კორონარული სინდრომით ჰოსპიტალიზებული პაციენტების საერთო სიკვდილობა
გაწერიდან 30 დღის განმავლობაში;
O6.

მწვავე

კორონარული

სინდრომით

ჰოსპიტალიზებული

პაციენტების

სიკვდილობა

გამოწვეული გულსისხლძარღვთა დაავადებით გაწერიდან 30 დღის განმავლობაში;
O.7 მწვავე კორონარული სინდრომით ჰოსპიტალიზებულ პაციენტთა გაწერიდან 30 დღის
განმავლობაში რე-ჰოსპიტალიზაციის სიხშირე;
პროტოკოლის გამოყენებისა და პროცესის მიმდინარეობის დოკუმენტირების გამარტივების
მიზნით, შემუშავებულია კლინიკური აუდიტის ფორმები, რომლებიც წარმოადგენენ STსეგმენტის

ელევაცით

მიმდინარე

მიოკარდიუმის

მწვავე

ინფარქტით

პაციენტთა

სტაციონარული სამედიცინო ბარათის განუყოფელ ნაწილს. აღნიშნული ფორმებია:


მწვავე კორონარული სინდრომის საწყისი შეფასების და მართვის ფორმა პირველ 24 სთში (იხილეთ დანართი №2) ;



მწვავე კორონარული სინდრომის მიმდინარე შეფასების და მკურნალობის ფორმა
(იხილეთ დანართი №3);



გაწერის ფორმა - არსებული ფორმა 100, გაწერის სტანდარტული რეზიუმეს ელემენტების
აქცენტირებით, რომლის ასლი ჩაკრული უნდა იყოს

სტაციონარულ სამედიცინო

ბარათში (იხილეთ დანართი №4).
აღნიშნული კლინიკური აუდიტის ფორმები, საავადმყოფოს სამედიცინო მარათის ჩანართების
სახით, სადღეისოდ გამოიყენება იმერეთის რეგიონში USAID ჯანდაცვის გაუმჯობესების
პროექტში ჩართულ

საავადმყოფებში ST-სეგმენტის ელევაციით

ინფარქტის მართვისთვის

მიმდინარე მიოკარდიუმის

საჭირო კლინიკური ინფორმაციის გენერირების, გაცვლისა და

სამედიცინო პერსონალისათვის კლინიკური გადაწყვეტილებების მიღების ხელშესაწყობად.

12. პროტოკოლის გადახედვის ვადები
პროტოკოლის გადახედვის მიზანშეწონილი ვადაა 2 წელი. თუმცა, პროტოკოლის გადახედვა
უნდა მოხდეს იმ გაიდლაინების და რეკომენდაციების ცვლილებებთან ერთად, რომლებიც
წარმოადგენენ წყაროს აღნიშნული პროტოკოლისათვის.

13. პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო რესურსი
პროტოკოლის დანერგვისათვის საჭირო ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები
პაციენტის მოვლის და დიაგნოსტიკური აღჭურვილობის, ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური
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და მედიკამენტების ნაკრებების და კადრების სახით მოცემულია ქვემოთ ცხრილის სახით
(იხილეთ დანართი №1).

14. რეკომენდაციები

პროტოკოლის

ადაპტირებისთვის

ადგილობრივ დონეზე
დაწესებულების დონეზე პროტოკოლის დანერგვის მიზნით შესაძლებელია აუცილებელი
კლინიკური ღონისძიებების განხორციელების პროცესის ადაპტირება არსებული სისტემის
შესაძლებლობებთან და ჰოსპიტალური დახმარების ძირითადი ფაზებში მიმდინარე კლინიკურ
პროცედურებთან შესაბამისობაში. ამისათვის სასურველია, რომ დაწესებულებების ხარისხის
უზრუნველყოფის

სამსახურებმა

დაწესებულების დონეზე
აღწერილობები

და

წერილობითი

ფორმით

ჩამოაყალიბონ

და

დანერგონ

შეთანხმებული სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების

სახელმძღვანელოები,

რომლებიც

წარმოადგენენ

პროტოკოლით

გათვალისწინებული ღონისძიების გამოყენების წესებს და განმარტებებს.
პროტოკოლით გათვალისწინებული ძირითადი კლინიკური პროცესების განხორციელების
ხელშესაწყობად
სასურველია
დაწესებულებას
გააჩნდეს
სტანდარტული
პროცედურები/პროტოკოლები, კერძოდ:
ძირითადი კლინიკური
პროცესები

სტანდარტული ოპერაციული
პროცედურები/პროტოკოლები (მათ შორის
ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა)
ადგილობრივ

პაციენტის გადმოყვანა/მიღება
საავადმყოფოში

დახმარების
სამსახურებთან

დონეზე
და

გადაუდებელი

სამედიცინო

კორონარული
დახმარების
შეთანხმებული
სტანდარტული

კლინიკური და ლოჯისტიკური პროცედურები
საავადმყოფოს

მიმღებ

განყოფილებებში

(მ.შ.

გადუდებელი სამედიცინო დახმარების განხოფილებაში,
პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია

ამბულატორიულ სამსახურში, ინტენსიური თერაპიის,
რეანიმაციის და პაციენტის მიმღებ სხვა ნებისმიერ
განყოფილებაში) განსახორციელებელი სტანდარტული
კლინიკური და ლოჯისტიკური პროცედურები
ST-სეგმენტის

ელევაციით

მიმდინარე

მწვავე

პაციენტის ჰოსპიტალიზაციამდე

კორონარული სინდრომით პაციენტთა ობსერვაციის (24-

ობსერვაცია

საათამდე დაყოვნებით დაკვირვების) სტანდარტული
კლინიკური და ლოჯისტიკური პროცედურები

პაციენტთა ტრიაჟი

ელექტროკარდიოგრაფიული
გამოკვლევა

ჩივილით/სიმპტომით პირობადებული ტრიაჟის გეგმა და
შესაბამისი სტანდარტული პროცედურები
სტანდარტული
ელექტროკარდიოგრაფიული

12-განხრიანი
გამოკვლევის
და

კარდიომონიტორული დაკვირვების (მ.შ.აღჭურვილობის
გამოყენების, ეკგ მრუდის ჩაწერის და ინტერპრეტაციის)
სტანდარტული პროცედურები პაციენტის დახმარების
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ყველა შესაბამის განყოფილებაში (ქვედანაყოფში);
სასიცოცხლო
მაჩვენებლებზე
(მ.შ.
ვიტალურ
მაჩვენებლებზე: გულისცემა, არტერიული წნევა, სუნთქვა,
სიცოცხლის ხელშეწყობის
გაძლიერებული ღონისძიებები

სხეულის

ტემპერატურა),

სატურაციაზე (SaO2)
სტანდარტული

ჟანგბადის

და გულის რიტმზე დაკვირვების

ოპერაციები

უზრუნველყოფა

არტერიულ

და

პაციენტის

ლოჯისტიკური

დახმარების

შესაბამის

განყოფილებებში (ქვედანაყოფში);
გულ-ფილტვის
გულ-ფილტვის რეანიმაცია

რეანიმაციის

სტანდარტული

პროცედურები

პროცედურები

პაციენტის

განხორციელების
და

ლოჯისტიკური

დახმარების

შესაბამის

განყოფილებებში (ქვედანაყოფში);
ოქსიგენაცია

პაციენტთა ოქსიგენაციის სტანდარტული პროცედურები
(მ.შ. აღჭურვილობის გამოყენების);
ოპიოიდური ანალგეზიური საშუალებების გამოყენების

ანალგეზია

სტანდარული პროცედურები

პაციენტის დახმარების

ყველა განყოფილებაში (ქვედანაყოფში);
საავადმყოფოს სამედიცინო დახმარების განყოფილებებში
პაციენტთა

დისპოზიციის

უზრუნველყოფის

სტანდარტული პროცედურები, მ.შ:.
დისპოზიცია

„საფეხურით

ზემოთ“

სამსახურებში:

კორონარული

დახმარება, რეანიმაცია, ინტენსიური თერაპია.
„საფეხურით ქვემოთ“ სამსახურებში:
პალატა, ობსერვაცია, ამბულატორიული.

რეგულარული

ესენციური მედიკამენტების გამოყენების სტანდარტული
მედიკამენტური მკურნალობა

პროცედურები

პაციენტის

დახმარების

ყველა

განყოფილებაში (ქვედანაყოფში);
ადგილობრივი

ჰოსპიტალური

დაწესებულებებთან
პაციენტის გადაყვანა სხვა
ჰოსპიტალში

საავადმყოფოში

დახმარების

შეთანხმებული

გადაყვანის

(მ.შ.

პაციენტის

სხვა
სხვა

ტრანსკუტანეური

ინტრაკორონარული ინტევენციების შესაძლებლობის და
ტრანსკუტანეური ინტრაკორონარული ინტერვენციების
შესაძლებლობის გარეშე ჰოსპიტლებში) სტანდარტული
პროცედურები

მნიშვნელოვანი კლინიკური

გართულებების, თანმხლები დაავადების, მნიშვნელოვანი

შემთხვევის შეტყობინება და

კლინიკური შემთხვევის დაფიქსირების, შეტყობინების

მართვა

და მართვის სტანდარტული პროცედურები.

სამედიცინო დოკუმენტაციის
წარმოება

სტაციონარული დახმარების დოკუმენტაციის წარმოების
სტანდარტული პროცედურები

საავადმყოფოდან გაწერა

საავადმყოფოდან გაწერის სტანდარტული პროცედურები

კლინიკური შემთხვევის
რეგისტრაცია

კლინიკური შემთხვევის და მნიშვნელოვანი კლინიკური
ინფორმაციის

რეგისტრაციის

და

არქივირების

სტანდარტული პროცედურები
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კლინიკური
კლინიკური შემთხვევის შიდა
აუდიტი

ღონისძიებების
შემთხვევის

შემთხვევის

მართვის

განხორციელების
მართვის

გეგმის

ძირითადი

შეფასების

და

ჩამოყალიბების

სტანდარტული პროცედურები
აღნიშნული სტანდარული პროცედურებიშეთანხმებული უნდა იქნას სამედიცინო საქმიანობის
რეგულირების სამსახურებთან და შესაბამის პროფესიულ ასოციაციებთან. მათი დანერგვის
ხელშეწყობის მიზნით, უნდა განხორციელდეს პროცედურების დამტკიცება დაწესებულების
შიდა ბრძანებებით და

სამედიცინო პერსონალის სწავლება აღნიშნული პროცედურების

სწორად გამოყენებისათვის.
მსგავსი სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები შეიძლება მოწოდებული იყოს STEMI-ის
ჰოსპიტალური მართვის სხვა კლინიკური პროცესების უზრუნველყოფისთვისაც.

15. დანართები
დანართი №1. ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი
რესურსი

ფუნქციები/მნიშვნელობა

შენიშვნა

პერსონალი
 კლინიკური შეფასებები და
გადაწყვეტილებები შემთხვევის
მართვისათვის;
ექიმი კრიტიკული მედიცინის
სპეციალისტი

 სიცოცხლის ხელშეწყობის
გაძლიერებული ღონისძიებების,

აუცილებელი

რეანიმაციის და ინტენსიური თერაპიის
ღონისძიებების განხორციელება;
 კლინიკური მონაცემების რეგისტრაცია და
გადაცემა.
 სასიცოცხლო მაჩვენებლებზე და
კლინიკურ მდგომარეობებზე დაკვირვება;
 რეანიმაციული და ინტენსიური თერაპიის

კრიტიკული მედიცინის ექთანი

ღონისძიებების განხორციელება;
 მედიკამენტური დანიშნულების

აუცილებებლი

უზრუნველყოფა;
 კლინიკური მონაცემების რეგისტრაცია და
გადაცემა;
 კლინიკური შეფასებები და
გადწყვეტილება შემთხვევის
მართვისათვის;
ექიმი კარდიოლოგი

 ინტენსიური და მიმდინარე სამკურნალო

აუცილებებლი

ღონისძიებების განხორციელება;
 კლინიკური მონაცემების რეგისტაცია და
გადაცემა
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 კლინიკური შეფასებები და
გადაწყვეტილებები შემთხვევის
მართვისათვის;
ექიმი კარდიოლოგიინტერვენციონისტი

 კორონარონარული არტერიების
ანგიოგრაფიის და ტრანსკუტანეური

აუცილებელი

ინტრაკორონარული ინტერვენციების
განხორციელება;
 კლინიკური მონაცემების რეგისტაცია და
გადაცემა
 სასიცოცხლო მაჩვენებლებზე და
კლინიკურ მდგომარეობებზე დაკვირვება;
 მედიკამენტური დანიშნულების
უზრუნველყოფა;

ექთანი (პატრონაჟის)

 გსძ დაავადებების რისკ-ფაქტორების
შეფასება;

აუცილებელი

 პაციენტის კონსულტირება/დაავადებების
მართვის ღონისძიებების შესახებ;
 კლინიკური მონაცემების რეგისტრაცია და
გადაცემა;
 კლინიკური შეფასებები და
გადწყვეტილება შემთხვევის
ექიმი შინაგან სნეულებათა
სპეციალისტი

მართვისათვის;
 ინტენსიური და მიმდინარე სამკურნალო

საჭიროებისამებრ

ღონისძიებების განხორციელება;
 კლინიკური მონაცემების რეგისტაცია და
გადაცემა
 კლინიკური შეფასებები და

ექიმი ნევროლოგი

გადწყვეტილება შემთხვევის
მართვისათვის;

საჭიროებისამებრ

 კონსულტირება
 კლინიკური შეფასებები და
ექიმი ენდოკრინოლოგი

გადწყვეტილება შემთხვევის
მართვისათვის;

საჭიროებისამებრ

 კონსულტირება
 პაციენტის მიღების, ჰოსპიტალური
დისპოზიციის, გადაყვანის და გაწერის
ღონისძიებების მართვა;
 კლინიკური შემთხვევის
ადმინისტრატორი/მენეჯერი

მართვა/მეთვალყურეობა;

აუცილებელი

 კლინიკური შემთხვევის მართვის
ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა;
 შემთხვევის შესახებ ადმინისტრაციული
ინფორმაციის მართვა

მეთოდური სახელმძღვანელოები
არასტაბილური სტენოკარდიის და
ST-სეგმენტის ელევაციის გარეშე

მეთოდური უზრუნველყოფა;

აუცილებელი
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მიმდინარე მიოკარდიუმის
ინფარქტის მართვის
გაიდლაინი/პროტოკოლი
პერსონალისთვის მისაწვდომი
ფორმით
გულის კორონარული დაავადების
ალბათობის და რისკის შეფასების
შკალების (TIMI, GRACE) და
სიმძიმის განსაზღვრის მეთოდის

მეთოდური უზრუნველყოფა;

აუცილებელი

მეთოდური უზრუნველყოფა;

აუცილებელი

მეთოდური უზრუნველყოფა;

აუცილებელი

მეთოდური უზრუნველყოფა;

აუცილებელი

აღწერილობა პერსონალისათვის
მისაწვდომი ფორმით
მომიჯნავე მდგომარეობების
მართვის გაიდლაინები
პერსონალისათვის მისაწვდომი
ფორმით
არასტაბილური სტენოკარდიის და
ST-სეგმენტის ელევაციის გარეშე
მიმდინარე მიოკარდიუმის
ინფარქტის მართვის ეროვნული
პროტოკოლი პერსონალისთვის
მისაწვდომი ფორმით
ძირითადი კლინიკური პროცესების
მართვის ღონისძიებების
სტანდარტული ოპერაციების
აღწერილობები პერსონალისთვის
მისაწვდომი ფორმით

პაციენტთა დახმარების
სივრცეები
მიმღები განყოფილება
ელექტროკარდიოგრაფიული
მონიტორირების, სასიცოცხლო
მაჩვენებლებზე დაკვირვების, 24საათამდე დაყოვნების პერიოდში
პაციენტის კლინიკური
მდგომარეობის ობსერვაციის
შესაძლებლობებით და

პაციენტის მოვლა და სამედიცინო
დახმარების ორგანიზაცია

აუცილებებლი

გადაუდებელი სამედიცინო
დახმარებისათვის (მ.შ. კარდიოპულმონური რეანიმაციის
ღონისძიებებისათვის) საჭირო
აღჭურვილობით
რეანიმაციის განყოფილება

პაციენტის მოვლა და სამედიცინო
დახმარების ორგანიზაცია

აუცილებელი

რეგულარული პალატები
ელექტროკარდიოგრაფიული
მონიტორირების, სასიცოცხლო

პაციენტის მოვლა და სამედიცინო
დახმარების ორგანიზაცია

აუცილებელი

მაჩვენებლებზე დაკვირვების და
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გადაუდებელი სამდეიცინო
დახმარებისათვის საჭირო (მ.შ.
კარდიო-პულმონური რეანიმაციის
ღონისძიებებისათვის) საჭირო
აღჭურვილობით
გულის კათეტერიზაციის
განყოფილება

დიაგნოსტიკური აპარატები და
აღჭურვილობა
სფიგმომანომეტრი (არტერიული
წნევის საზომი აპარატი)
12-განხრიანი სტანდარტული
ელექტროკარდიოგრაფი

კორონარული ანგიოგრაფია და
ტრანსკუტანეური ინტრაკორონარული

სასურველი

ინტერვენციების განხორციელება

პაციენტის მდგომარეობის მონიტორირება;
კლინიკური შეფასებები;
პაციენტის მდგომარეობის მონიტორირება;
კლინიკური შეფასებები;

აუცილებელი
აუცილებელი

კარდიომონიტორი (ეკგ-ს,

გულისცემის, სუნთქვის,
არტერიული წნევის, არტერიული
სატურაციის და თერმომეტრიის
შესაძლებლობებით)

პაციენტის მდგომარეობის მონიტორირება;
კლინიკური შეფასებები;

აუცილებელი

სასწორი

კლინიკური შეფასებები;

აუცილებელი

სიმაღლის მზომი

კლინიკური შეფასებები;

აუცილებელი

სპირომეტრი

კლინიკური შეფასებები;

აუცილებელი

რენტგენის აპარატი

კლინიკური შეფასებები;

აუცილებელი

კლინიკური შეფასებები;

აუცილებელი

კლინიკური შეფასებები;

აუცილებელი

კლინიკური შეფასებები;

სასურველი

ჰემოგლობინი და ჰემატოკრიტი;

კლინიკური შეფასებები;

აუცილებელი

ჰემატოლოგიური ანალიზი;

კლინიკური შეფასებები;

აუცილებელი

არტერიულ სისხლში აირების

კლინიკური შეფასებები;

ექოსკოპი (დოპლერ-,

ექოკარდიოგრაფიის და
ულტრასონოგრაფიის რეჟიმებით)
დოზირებული ფიზიკური
დატვირტვის აპარატი (ეკგ

რეგისტრაციის კომპიუტერული
ხელშეწყობის სისტემით და
ტრედმილით და/ან
ველოერგომეტრით)
კომპიუტერული ტომოგრაფი (64-, ან
128-შრიანი გამოსახვის
შესაძლებლობით)

აღჭურვილობა და ანალიზური
დიაგნოსტიკური ნაკრებების
ლაბორატორიული
ტესტებისათვის

შემცველობა
გლუკოზა შრატში (სისხლში)

კლინიკური შეფასებები;

მიოკარდიუმის მარკერები: cTn(I ან

კლინიკური შეფასებები;

T) ან CK-MB

აუცილებელი
აუცილებელი
აუცილებელი
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სისხლის ლიპიდური პროფილი

კლინიკური შეფასებები;

(TCHOL; HDL-C; LDL-C; TG)
ელექტროლიტები (ნატრიუმი,

კლინიკური შეფასებები;

კალიუმი)
არტივირებული ნაწილობრივი

კლინიკური შეფასებები;

თრომბოპლასტინის დრო (aPTT)

აუცილებელი
აუცილებელი
აუცილებელი

თრომბინის დრო (TT)

კლინიკური შეფასებები;

აუცილებელი

პროთრომბინის დრო (PT)

კლინიკური შეფასებები;

აუცილებელი

კლინიკური შეფასებები;

აუცილებელი

D-დიმერი

კლინიკური შეფასებები;

სასურველი

NT-proBNP

კლინიკური შეფასებები;

სასურველი

ღვიძლის ენზიმები

კლინიკური შეფასებები;

აუცილებელი

კრეატინინი (კრატინინის კლირენსი)

კლინიკური შეფასებები;

აუცილებელი

კრიტიკული მდგომარეობების მართვა

აუცილებელი

კრიტიკული მდგომარეობების მართვა

აუცილებელი

კრიტიკული მდგომარეობების მართვა

აუცილებელი

მართვითი სუნთქვის აპარატი

კრიტიკული მდგომარეობების მართვა

აუცილებელი

დეფიბლირატორი

კრიტიკული მდგომარეობების მართვა

აუცილებელი

გარეგანი სტიმულატორი

კრიტიკული მდგომარეობების მართვა

აუცილებელი

კრიტიკული მდგომარეობების მართვა

აუცილებელი

კრიტიკული მდგომარეობების მართვა

აუცილებელი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

ასპირინი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

ბეტა-ბლოკერი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

აგე-ი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

არბ

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

სტატინი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

საერთაშორისო ნორმალიზებული
თანაფარდობა (INR)

აღჭურვილობა სიცოცხლის
ხელშეწყობის
ღონისძიებებისათვის
ჟანგბადის ბალონი
მიწოდების ცენტრალიზებული
სისტემა
ჟანგბადის მიწოდების სისტემები
(ჟანგბადის ნიღაბი, ცხვირის
კანულა)

გულის რითმის დროებითი
წარმმართველი
ინტრააორტული ბალონური
კოტრპულსატორი

მედიკამენტები
ოპიოიდური ანალგეზიური
საშუალება

ნიტრატი (სუბლინგვალური,
ინტრავენური)
Ca+2 არხების ბლოკერი
(გახანგრძლივებული მოქმედების
დიჰიდროპირიდინი)
არადიჰიდროპირიდინული Ca+2
არხების ბლოკერი (ვერაპამილი,
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დილთიაზემი)
თიაზიდური შარდმდენი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

მარყუჟოვანი შარდმდენი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

სპირონოლაქტონი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

ამიოდარონი (ივ და პერორალური)

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

ვერაპამილი (ივ);

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

ადენოზინი (ივ);

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

ლიდოკაინის ჰიდროქლორიდი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

კალიუმის ქლორიდი საინფუზიო

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

ნატრიუმის ქლორიდი საინფუზიო

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

გლუკოზა საინფუზიო

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

ინსულინი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

გლიკლაზიდი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

მეტფორმინი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

არაფრაქციული ჰეპარინი (UFH)

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

მედიკამენტური მკურნალობა

აუცილებელი

მონაცემთა რეგისტრაცია

აუცილებელი

მონაცემთა რეგისტრაცია

აუცილებელი

მონაცემთა რეგისტრაცია

აუცილებელი

მონაცემთა რეგისტრაცია

აუცილებელი

პაციენტის განათლება და ჩართვა

აუცილებელი

პაციენტის განათლება და ჩართვა

აუცილებელი

დაბალმოლეკულური ჰეპარინი
LMWH (ენოქსიპარინი)
თრომბინის პირდაპირი
ინჰიბიტორი DTI (ბივალირუდინი)
Xa ფაქტორის ინჰიბიტორი
(ფონდაპარინუქსი)
P2Y12 რეცეპტორების
ინჰიბიტორები (კლოპიდოგრელი,ან
ტიკაგრელორი, ან პრასუგრელი)
გლიკოპროტეინ IIb/IIIaინჰიბიტორი
(აბციქსიმაბი, ეპტიფიბატიდი ან
ტიროფიბანი)
ნორადრენალინი

კლინიკური მონაცემების ჩაწერის
ფორმები
ჰოსპიტალური სამედიცინო ბარათი
მწვავე კორონარული სინდრომის
საწყისი შეფასებისა და
მკურნალობის ფორმა
მწვავე კორონარული სინდრომის
მიმდინარე მონიტორირების და
მკურნალობის ფორმა
ფორმა 100 გაწერის დეტალიზებული
მონაცემებით

საინფორმაციო
საგანმანათლებლო მასალები
პაციენტისათვის
თამბაქოს მოწევის შეწყვეტის
რეკომენდაციები
ოპტიმალური სხეულის წონის
შემცირების და შენარჩუნების

72

რეკომენდაციები
ოპტიმალური ფიზიკური
აქტიურობის უზრუნველყოფის

პაციენტის განათლება და ჩართვა

აუცილებელი

პაციენტის განათლება და ჩართვა

აუცილებელი

პაციენტის განათლება და ჩართვა

აუცილებელი

პაციენტის განათლება და ჩართვა

აუცილებელი

პაციენტის განათლება და ჩართვა

აუცილებელი

პაციენტის განათლება და ჩართვა

აუცილებელი

პაციენტის განათლება და ჩართვა

აუცილებელი

რეკომენდაციები
დიეტური რჩევები
რეკომენდაციები არტერიული
წნევის კონტროლისათვის
რეკომენდაციები ლიპიდემიის
კონტროლისთვის
რეკომენდაციები გლიკემიის
კონტროლისათვის
რეკომენდაციები სახიფათო
კლინიკური ნიშნების ამოცნობისა
და სწორი რეაგირებისათვის
დაავადების მართვის ადრეული და
გრძელვადიანი დაკვირვების გეგმა
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დანართი №2. მწვავე კორონარული სინდრომის საწყისი შეფასების და მართვის
ფორმა
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დანართი №3. მწვავე კორონარული სინდრომის მიმდინარე შეფასების და
მკურნალობის ფორმა
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დანართი №4. ფორმა - IV 100 მწვავე კორონარული
პაციენტებისათვის დეტალიზებული გაწერის მონაცემებით

სინდრომით

77

78

დანართი №5. მტკიცებულებათა კლასიფიკაციისა და დონეების განმარტებები
კლინიკური ღონისძიებების ეფექტების მზომი
კლასი I

კლასი IIa

კლასი IIb

კლასი III

სარგებელი ≥
რისკი

სარგებელი > >
რისკი

დახასიათება

სარგებელი > > >

საჭიროა

რისკი

დამატებითი
სამეცნიერო
მტკიცებულებები

საჭიროა

რისკი ≥

მნიშვნელოვანი

სარგებელი

კლინიკური

დამატებითი

მტკიცებულებები

მტკიცებულებები

და რეგისტრების

საჭირო არ არის

დამატებითი
მონაცემები
კლინიკური

ინსტრუქციის
ტიპი

კლინიკური
ღონისძიება უნდა
განხორციელდეს

კლინიკური

ღონისძიების

ღონისძიების

გამოყენება

განხორციელება

შეიძლება

მიზანშეწონილია

განხილული
იქნას

კლინიკური
ღონისძიება არ
უნდა
განხორციელდეს;
ის არ არის
სარგებლიანი ან
ზიანის მომტანია
არ არის

ძირითადი
სიტყვები
რეკომენდაცი
ის
ჩამოყალიბები
სთვის

შესაძლოა

რეკომენდებული;

მიზანშეწონილია;

განხილული

არ უნდა იყოს

უნდა;

შესაძლებელია იყოს

იქნას;

გამოყენებული;

რეკომენდებულია;

გამოყენებადი,

შესაძლოა

ნაჩვენებია;

ეფექტური ან

მიზონშეწონილი

გამოყენებადია;

სარგებლიანი,

იყოს;

ეფექტურია;

სავარაუდოდ

გამოყენებადობა,

არ არის

სარგებლიანია

რეკომენდებულია ან

სარგებლიანობა

ეფექტური;

ნაჩვენებია

უცნობია,

შეიძლება

ბუნდოვანია,

დამზანებელი

არ არის
გამოყენებადი;

იყოს

დონე A
კვლევებისა და
შეფასებების დონე

დონე B

დონე C

შეფასებულია რამდენიმე

შეფასებულია 2-3

შეფასებულია 1-2

(3-5) პოპულაციური

პოპულაციური რისკის

პოპულაციური

რისკის სტრატა

სტრატა

რისკის სტრატა
ინსტრუქციის

ინსტრუქციის ძალა

ინსტრუქციის ზოგადად

ინსტრუქციის სარწმუნოება

სარწმუნოება

მაღალი სარწმუნოება

ზოგადად შეზღუდულია

მნიშვნელოვნად
შეზღუდულია

ძირითადი სიტყვები

საკმარისი

შეზღუდული

ექსპერტთა აზრი,
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მტკიცებულებები;

მტკიცებულებები;

შემთხვევა

ჩამოყალიბებისათვის მტკიცებულებები

მტკიცებულებები

კონტროლის

რამდენიმე

ერთეული

კვლევის

რანდომიზებული

რანდომიზებული

შედეგები,

კვლევიდან ან

კვლევიდან ან

სამედიცინო

მეტაანალიზიდან

არარანდომიზებული

დახმარების

კვლევებიდან;

სტანდარტი;

რამდენადმე

მნიშვნელოვნად

კონფლიქტური

კონფლიქტური

მტკიცებულებები;

მტკიცებულებები

რეკომენდაციების

დანართი №6. USAID-ის ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესების პროექტის
ფარგლებში პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია და საკვანძო ეტაპები
პროტოკოლების შემუშავებაში ჩართული მხარეების ძირითადი ფუნქციები
მხარე/პირი
USAID HCI პროექტი

წარმომადგენელი
თამარ ჩიტაშვილი, USAID-ის

ძირითადი ფუნქციები
 ახდენს რესურსების მობილიზებას

ჯანდაცვის ხარისხის

სათანადო ექსპერტების

გაუმჯობესების პროექტის

დასაქირავებლად;

ხელმძღვანელი

 ორგანიზაციულ და ლოგისტიკურ
დახმარებას უწევს პროტოკოლების
შემუშავების პროცესს;


სშჯსდს

კოორდინირებას უწევს
პროტოკოლების შემუშავების
პროცესს დუბლირების
აღმოფხვრისა და სხვადასხვა
პროტოკოლების ფარგლებში
შემუშავებული რეკომენდაციების
ჰარმონიზაციის თვალსაზრისით;



ამტკიცებს პროტოკოლის
საბოლოო ვერსიას.

ტექნიკური

ანალიტიკოსი/

კოკა ლილუაშვილი, ოჯახის

გუნდი

სისტემური

ექიმი, USAID-ის ჯანდაცვის

მიმომხილველი

ხარისხის გაუმჯობესების

USAID HCI
პროექტი

პროექტის კონსულტანტი
ხარისხის საკითხებში

 სამუშაო ჯგუფის წევრებისთვის
მტკიცებულებების შეჯამებული
სახით წარმოდგენა. კერძოდ,
• სისტემური მიმოხილვისთვის
შეკითხვების ჩამოყალიბება
• გამოქვეყნებული აბსტრაქტების
შეფასება და შერჩევა;
• სანდო სისტემებით
მტკიცებულებების ხარისხის
კრიტიკული შეფასება;
• მტკიცებულებების გადატანა
ცხრილებში
• მტკიცებულებების სინთეზი და
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დებულებების ჩამოყალიბება
• პროცესის დოკუმენტირება.

უფროსი

პროფესორი ბეჟან



ტექნიკური

წინამძღვრიშვილი

რეკომენდაციების განხილვა;

მრჩეველი

საქართველოს



შესაბამისი
დარგობრივი
ასოციაციის
წამყვანი
ექსპერტი

ჰიპერტენზიის

შეკითხვების

საზოგადოების პრეზიდენტი

ჩამოყალიბება/გადახედვა;


ადაპტირებული პროტოკოლის
ძირითადი კლინიკური

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებში

მონაწილეობის მიღება;


შეთანხმებული წყაროების და

სხვა შესაბამისი დოკუმენტების
გაცნობა, მათზე წერილობითი და
სიტყვიერი კომენტარების მოწოდება
სამუშაო ჯგუფისა და
პროექტისათვის;


მტკიცებულებებზე დაყრდნობით,

რეკომენდაციების შემუშავება ან მისი
არ-არსებობის/ნაკლებობის
შემთხვევაში, შესაბამისი გადაწყვეტის
წარმოდგენა სამუშაო ჯგუფში
კონსესუსის მისაღწევად;


რჩევების წარმოდგენა საუკეთესო

პრაქტიკის იდენტიფიცირების
თაობაზე ორაზროვანი, სუსტი
მტკიცებულებების ან მათი
არარსებობის შემთხვევებში;


სამუშაო ჯგუფის სხვა წევრებთან

ერთად, რეკომენდაციების
იმპლემენტაციის პრაქტიკული
ღონისძიებები და მიდგომები
კარდიოლოგიური პროფილის
პროტოკოლების სამუშაო
ჯგუფი

ჯგუფის ხელმძღვანელი:

ხელმძღვანელი:

თამარ ჩიტაშვილი, USAID-

 განსაზღვრავს პროტოკოლის

ის ჯანდაცვის ხარისხის

მოცულობას და ჯგუფში

გაუმჯობესების პროექტის

განსახილველ კლინიკურ

ხელმძღვანელი

საკითხებს;

ჯგუფის წევრები:
1) დალი ტრაპაიძესაქართველოს
ჰიპერტენზიის
საზოგადოების
არტერიული
ჰიპერტენზიის

 ახდენს ჯგუფის მუშაობის
ფასილიტაციას, კერძოდ:
o

განსაზღვრავს ჯგუფის

მუშაობის წესებს
o

მონაწილეობს ჯგუფის

შეხვედრების დაგეგმვაში
o

ცდილობს ჯგუფის წევრებს

კონტროლის სამუშაო

შორის ნდობისა და

ჯგუფის ხელმძღვანელი

ურთიერთპატივისცემის

2) ნინო შარაშიძე,

განვითარებას
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o

კარდიოლოგი -

ქმნის პირობებს ჯგუფის

საქართველოს

ყველა წევრის თანაბარი

ჰიპერტენზიის

მონაწილეობისთვის;
o

შემსწავლელი
საზოგაოდება

საჭიროების შემთხვევაში

გეგმავს ინდივიდუალურ

3) გივი ჯავაშვილი -

შეხვედრებს ჯგუფის წევრებთან

საქართველოს ოჯახის

სამუშაო ჯგუფის პროფესიულ

ექიმთა ასოციაციის

წევრები:

გამგეობის წევრი, თსსუ



პროტოკოლის მოცულობის

საოჯახო მედიცინის

ფარგლებში, მტკიცებულებების

დეპარტამენტის სრული

ძიებისთვის ჩამოაყალიბონ

პროფესორი და

სპეციფიკური შეკითხვები

ხელმძღვანელი



4) ირინე ქაროსანიძე ოჯახის ექიმი,

აქტიურად ითანამშრომლონ
გუნდის სხვა წევრებთან



დახმარება გაუწიონ ტექნიკურ

საქართველოს საოჯახო

გუნდს სისტემური

მედიცინის

მიმოხილვებისა და ეკონომიკური

პროფესიონალთა კავშირის

ანალიზის ჩატარებაში

თავმჯდომარე



5) ვარლამ კვანტალიანი -

გაეცნონ პროტოკოლთან
დაკავშირებულ დოკუმენტაციას

საოჯახო მედიცინის

და ჯგუფის შეხვედრაზე

ეროვნული სასწავლო

წარმოადგინონ კონსტრუქციული

ცენტრის პრევენციული
მიმართულების

წინადადებები და კომენტარები


კოორდინატორი

სამუშაო ჯგუფის სხვა წევრებთან
ერთად მოძიებული
მტკიცებულებების საფუძველზე
ჩამოაყალიბონ რეკომენდაციები
ან, თუ მტკიცებულებები
არასაკმარისი ან დაბალი
ხარისხისაა, მივიდნენ
ექსპერტულ შეთანხმებამდე,



საკმარისი მეცნიერული
მტკიცებულებების
არარსებობისას, გამოთქვან
მოსაზრება იმის თაობაზე, თუ
კონკრეტულ შემთხვევაში რა
შეიძლება ჩაითვალოს
“საუკეთესო პრაქტიკად”.



სამუშაო ჯგუფის სხვა წევრებთან
ერთად ჩამოაყალიბონ
რეკომენდაციები პროტოკოლების
დანერგვის თაობაზე.



სამუშაო ჯგუფის სხვა წევრებთან
ერთად გაეცნონ პროტოკოლების
ძირითად წყაროებს;



სამუშაო ჯგუფის სხვა წევრებთან
ერთად გაეცნონ და
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დაადასტურონ სამუშაო ჯგუფის
შეხვედრის ოქმის სისწორე.
სამუშაო ჯგუფის წევრებს არ
მოეთხოვებათ:


მტკიცებულებების ხარისხის
შეფასება;



ლიტერატურული ძიების
ჩატარება;


ექსპერტი-შემფასებლები

1) ვახტანგ ჭუმბურიძე

პროტოკოლის დაწერა.

 პროტოკოლების დამოუკიდებელი

პროფესორი, საქართველოს

ექსპერტული შეფასება შესაბამისი

კარდიოლოგთა

დარგობრივი ასოციაციის

საზოგადოების

ექსპერტისა და აშშ-ში მცხოვრები

პრეზიდენტი.

ქართველი სამედიცინო

2) არჩილ ჩუხრუკიძე,

დიასპორის ექსპერტ(ებ)ის მიერ.

მედიცინის დოქტორი,
აკად. გ. ჩაფიძის
სახელობის გადაუდებელი
კარდიოლოგიის ცენტრის
დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი
სხვა დაინტერესებული

აშშ-ში მოღვაწე ქართული

მხარეები

დიასპორის ექიმები:

 კომენტარების მოწოდება
პროტოკოლის სამუშაო ვერსიაზე.

1) ოლენა ქსოვრელიასისტენტ-პროფესორი
კლინიკურ მედიცინაში,
სტონი ბრუკის სამედიცინო
ინსტიტუტი;
2) ირაკლი გიორგბერიძეპროფესორი, უფროსი
კარდიოლოგიკონსულტანტი, ჰიუსტონის
მაიკლ დებეკის სამედიცინო
ცენტრი,
3) ალექსანდრე
გედევანიშვილიკარდიოლოგი, დასავლეთ
ჯორჯიის ლაგრანჟის
სამეიდიცინო ცენტრი,
4) გიორგი კურდღელაშვილი
-ინტერნისტი, ოკლაჰომის
სამედიცინო ცენტრი.
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პროტოკოლების შემუშავების საკვანძო ეტაპები
№

საკვანძო ეტაპები

პასუხისმგებელი შემსრულებელი

1

დარგობრივი პროტოკოლების სამუშაო
ჯგუფის შექმნა
უფროსი ტექნიკური მრჩევლისა და
ექპერტი შემფასებლების პოზიციაზე
ვაკანსიის გამოცხადება
4-5 სამუშაო შეხვედრის ფასილიტაცია და
ორგანიზება
პროტოკოლების სამუშაო ვერსის
მომზადება
პროტოკოლების გადახედვა-სამუშაო
ჯგუფთან შეთანხმება
პროტოკოლების ექსპერტული შეფასება

USAID HCI პროექტი

2

3
4
5
6

7

პროტოკოლების საბოლოო ვერსიის
წარდგენა სშჯსდს-სთვის

USAID HCI პროექტი

USAID HCI პროექტი
ტექნიკური გუნდი
USAID HCI პროექტი/სამუშაო
ჯგუფი
ექსპერტი-შემფასებელი
აშშ-ში მოღვაწე ქართული
დასპორის ექიმები
USAID HCI პროექტი

დანართი №7. პროტოკოლის ტექსტში გამოყენებული შემოკლებები
STEMI

ST-სეგმენტის ელევაციით მიმდინარე მიოკარდიუმის ინფარქტი

UA/NSTEMI

არასტაბილური სტენოკარდია ან ST-სეგმენტის ელევაციის გარეშე მიმდინარე

ICD-10

მიოკარდიუმის ინფარქტი
დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორი

ICPC-2-R

პირველადი ჯანდაცვის საერთაშორისო კლასიფიკატორი

ACS

მწვავე კორონარული სინდრომი

STE-ACS

ST-სეგმენტის ელევაციით მიმდიანრე მწვავე კორონარული სინდრომი

NSTE-ACS

ST-სეგმენტის ელევაციის გარეშე მიმდინარე მწვავე კორონარული სინდრომი

FMC
hs-TnT

სამედიცინო დახმარების პირველი კონტაქტი
კარდიოსპეციფიური ტროპონინ T-ს მაღალი მგრძნობელობის გაზომვა

PCI

ტრანსკუტანეური ინტრაკორონარული ინტერვენცია

CABG

კორონარული არტერიების შუნტირება

ACE-I

ანგიოტენზინ გარდამქმნელი ენზიმის ინჰიბიტორი

ARB
USAID

ანგიოტენზინის რეცეპტორის ბლოკატორი
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

ACC

ამერიკის კარდიოლოგთა კოლეჯი

AHA

ამერიკის გულის ასოციაცია

ACLS

სიცოცხლის ხელშეწყობის გაძლიერებული ღონისძიებები

CPR

გულ-ფილტვის რეანიმაცია

CAD

გულის კორონარული დაავადება

LCx

მარცხენა კორონარული არტერიის შემომხვევი ტოტი

HR

გულისცემის სიცშირე
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BP

არტერიული წნევა

RR

სუნთქვის სიხშირე

t°C

სხეულის ტემპერატურა

SaO2

ჟანგბადის არტერიული სატურაცია

CK-MB

კრეატინინ ფოსფოკინაზას MB ფრაქცია

TCHOL

საერთო ქოლესტეროლი

HDL

მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინის ქოლესტეროლი

ICD

იმპლანტაციური კარდიოვერსიული დეფიბრილატორი

LDL

დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინის ქოლესტეროლი

TG

ტრიგლიცერიდი

HbA1c

გლიკოზირებული ჰემოგლობინი

დანართი №8. ST-ელევაციით მიმდინარე მიოკარდიუმის ინფარქტის
შემთხვევებში რისკის შეფასების კლინიკური კრიტერიუმების (TIMI II)
გამოყენება
მწვავე კორონარული სინდრომის შემთხვევებში ადრეული
განმავლობა მნიშნელოვანი
არასასურველი კლინიკური

რისკის (მომავალი 14 დღის
გამოსავლების, სიკვდილობა,

რეჰოსპიტალიზაცია, სისლძარღვის სასწრაფო რევასკულარიზაცია) შედარებითი სიდიდის
შეფასებისათვის გამოიყენება TIMI-ის კრიტერიუმები. იგი უფრო მეტად წარმოადგენს ერთგვარ
გაიდლაინს რისკის შეფასების პროცესისთვის და გამოიყენება შემთხვევის მართვის პროცესში
მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებისათვის, თუ რა მოქმედებები განხორციელდეს და
როგორი დისპოზიცია განისაზღვროს პაციენტებისათვის.
კლინიკური კრიტერიუმები
ასაკი:

შეფასება

< 65წ.

+0 ქულა

65-74წ.

+2 ქულა

≥ 75წ.

+3 ქულა

დიაბეტი/ ჰიპერტენზია/ სტენოკარდია

+1 ქულა

SBP < 100mmHg

+3 ქულა

HR >100’

+2 ქულა

Killip II-IV ფ.კ.

+2 ქულა

სხეულის მასა < 67კგ.

+1 ქულა

ST ან LBBB

+1 ქულა

დრო მკურნალობამდე > 4სთ.

+1 ქულა

სულ: შესაძლო ქულათა ჯამი

0-14 ქულა
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STEMI-ისათვის შედარებითი რისკი ფასდება შემდეგნაირად:
TIMI – 1-2ქულა: დაბალი რისკი 1.6%-2.2% ჰოსპიტალიზაციის პერიოდში არასასურველი
შემთხვევის განვითარებისათვის;
TIMI – 3-5 ქულა: საშუალო რისკი 4.4%-12.4% ჰოსპიტალიზაციის პერიოდში არასასურველი
შემთხვევის განვითარებისათვის;
TIMI – 6-8 ქულა: საშუალო რისკი 16.1%-26.8% ჰოსპიტალიზაციის პერიოდში არასასურველი
შემთხვევის განვითარებისათვის;
TIMI – >8 ქულა: მაღალი რისკი >35.9% ჰოსპიტალიზაციის პერიოდში არასასურველი
შემთხვევის განვითარებისათვის;
Morrow D.A., Antman E.A., Charlesworth A., Cairns R, Murphy S.A., de Lemos J.A., Giugliano R.P., McCabe C.H.,
Braunwald E. TIMI Risk Score for ST-Elevation Myocardial Infarction: A Convenient, Bedside, Clinical Score for
Risk Assessment at Presentation : An Intravenous nPA for Treatment of Infarcting Myocardium Early II Trial
Substudy. Circulation. 2000; 102:2031-2037

დანართი №9. მწვავე კორონარული სინდრომების შემთხვევაში შემთხვევებში
ადრეული რისკის შეფასების კლინიკური კრიტერიუმების (GRACE) გამოყენება
რისკის

შეფასების

GRACE-ის

მოდელი

ვალიდურია

STEMI-ის,

NSTEMI-ის

და

UA-ს

შემთხვევებში. იგი განსაზღვრავს ადრეული სიკვდილობის და განმეორებითი მიოკარდიუმის
ინფარქტის განვითარების რისკს. კლინიკური შეფასების ეს ინსტრუმენტი განსაზღვრავს
დაავადების ისტორია
ასაკი (წლები)

ჰოსპიტალური შეფასების

საწყისი შეფასების შედეგები

ქულები

 გულისცემის სიხშირე

შედეგები

ქულა

მოსვენებაში (/წთ)

შრატის კრეატინინი
მგ/დლ

ქულა

≤29 -------------------

0

30-39 --------------------

0

≤49.9

------------------

0

0-0.39

40-49 -------------------

18

50-59 -------------------

36

50-69.9
70-89

-------------------------------------

3
9

0.4-0.79 ---------------- 3
0.8-1.19 ---------------- 5

60-69 -------------------

55

90-109

-----------------

14

1.2-1.59

---------------

7

110-149 -----------------

23

1.6-1.99 ----------------

9

91

150-199 -----------------

35

2.0-3.99 ---------------

15

100

≥200

43

≥4

20

70-79 -----------------

73

80-89 ------------------≥90 -------------------

 სისტოლური არტერიული

გულის უკმარისობის
ისტორია-----------------

24

მიოკარდიუმის ინფარქტის
ისტორია ---------------

------------------

12

---------------

80-99.9
100-119.9

24

--------------- 22
---------------- 18

120-139.9

---------------

14

140-159.9 ---------------

10

160-199.9 ----------------

4

≥200

0

-------------------

 ST-სეგმენტის დევიაცია -

----------------

1

ბიომარკერების
მომატებული დონე -------- 15

წნევა (mmHg)

≤79.9

----------------

პერკუტანეური კორონარული
ინტერვენცია არ განხორციელებულა ------------------ 14

11
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ჯამური ქულა

ჰოსპიტალური

ჯამური ქულა

ჰოსპიტალური

სიკვდილობის რისკი

სიკვდილობის რისკი

%

%

≤60

≤0.2

160

5.4

70

0.3

170

7.3

80

0.4

180

9.8

90

0.6

190

13

100

0.8

200

18

110

1.1

210

23

120

1.6

220

29

130

2.1

230

36

140

2.9

240

44

150

3.9

≥250

≥52
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