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ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΣΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ- ΣΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΣΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Α. Ανίχνευςη ςτεφανιαίασ νόςου (Ν) ςε αςθενείσ χωρίσ γνωςτή καρδιοπάθεια με
ςυμπτϊματα-θωρακικό άλγοσ (μη οξφ):
1. Ενδείκνυται ςε αςθενείσ ενδιάμεςησ πιθανότητασ (10- 90%) για ΣΝ με μη
διαγνωςτικό ΗΚΓ (αποκλειςμόσ αριςτεροφ ςκζλουσ δεματίου His, ςφνδρομα
προδιζγερςησ, λήψη δακτυλίτιδασ, βηματοδοτικόσ κοιλιακόσ ρυθμόσ,
κατάςπαςη του ST διαςτήματοσ > 0,1 mV ) ή μη δυνάμενοι να αςκηθοφν
2. Ενδείκνυται ςε αςθενείσ με υψηλή πιθανότητα (> 90%) για ΣΝ με διαγνωςτικό
ΗΚΓ και δυνάμενοι να αςκηθοφν
3. Ενδείκνυται ςε αςθενείσ με υψηλή πιθανότητα για ΣΝ με μη διαγνωςτικό ΗΚΓ
(ωσ άνω) ή μη δυνάμενοι να αςκηθοφν.
Β. Ανίχνευςη Ν ςε αςυμπτωματικοφσ αςθενείσ χωρίσ γνωςτή καρδιοπάθεια:
1. Σπανίωσ ενδείκνυται
Γ. Ανίχνευςη Ν ςε αςθενείσ με νεοδιαγνωςθείςα καρδιακή ανεπάρκεια και
επηρεαςμζνη ςυςτολική (ή/και διαςτολική) λειτουργία τησ αριςτερήσ κοιλίασ
Δ. Ανίχνευςη Ν ςε αςθενείσ με κοιλιακζσ αρρυθμίεσ:
1.Ενδείκνυται ςε αςθενείσ με κοιλιακή μαρμαρυγή, εμμζνουςα κοιλιακή ταχυκαρδία,
πρόκληςη κοιλιακήσ ταχυκαρδίασ κατά την άςκηςη ή μη εμμζνουςα κοιλιακή
ταχυκαρδία
2. Πιθανώρ ενδείκνςηαι ζε αζθενείρ με ζςσνέρ κοιλιακέρ έκηακηερ ζςζηολέρ.
Ε. Ανίχνευςη Ν ςε αςθενείσ με ςυγκοπή χωρίσ ςυμπτϊματα ιςχαιμίασ του
μυοκαρδίου ή ιςοδφναμα και χαμηλό (< 10%), ενδιάμεςο (10- 20%) ή υψηλό (> 20%)
ςυνολικό κίνδυνο Ν:
1. Σπανίωσ ενδείκνυται
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Σ. Ανίχνευςη ςτεφανιαίασ νόςου ςε αςθενείσ με προηγοφμενη παθολογική
δοκιμαςία ή εξζταςη (εντόσ 3 μηνϊν):
1. Σπανίωσ ενδείκνυται ςε αςθενείσ με παθολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίασ
(δυνητικά ιςχαιμικήσ φφςησ: LBBB, αναςτροφή κυμάτων Τ) και χαμηλό ςυνολικό
κίνδυνο ΣΝ
2. Ενδείκνυται ςε αςθενείσ με παθολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίασ (δυνητικά
ιςχαιμικήσ φφςησ: LBBB, αναςτροφή κυμάτων Τ) και ενδιάμεςο προσ υψηλό ςυνολικό
κίνδυνο ΣΝ
3. Ενδείκνυται ςε αςθενείσ με παθολογική ή αμφίβολη ηλεκτροκαρδιογραφική
δοκιμαςία κόπωςησ
4. Ενδείκνυται ςε αςθενείσ με προηγοφμενη παθολογική ή αμφίβολη δυναμική
απεικονιςτική δοκιμαςία (stress echo ή MPI ή cardiac MRI) ή αποφρακτική ΣΝ ςε
αξονική ςτεφανιογραφία
5. Ενδείκνυται ςε αςθενείσ με προηγοφμενη παθολογική αξονική τομογραφία καρδιάσ
(Agatston Score > 100).
Ζ. Ανίχνευςη ςτεφανιαίασ νόςου ςε αςθενείσ με προηγοφμενη αμφίβολη δοκιμαςία
ή εξζταςη (διαδοχική ή παρακολοφθηςησ εντόσ 3 μηνϊν):
1. Μπορεί να ενδείκνυται ςε αςθενείσ με αμφίβολη ηλεκτροκαρδιογραφική δοκιμαςία
κόπωςησ
2. Ενδείκνυται ςε αςθενείσ με αμφίβολη δυναμική απεικονιςτική δοκιμαςία (stress
echo ή MPI ή cardiac MRI) ή αποφρακτική ΣΝ ςε αξονική ςτεφανιογραφία.
Η. Ανίχνευςη ςτεφανιαίασ νόςου ςε αςθενείσ με δοκιμαςία ή εξζταςη
παρακολοφθηςησ (follow-up άνω των 3 μηνϊν):
1. Σπανίωσ ενδείκνυται ςε αςυμπτωματικοφσ ή με ςταθερά ςυμπτϊματα αςθενείσ με
παθολογική ηλεκτροκαρδιογραφική δοκιμαςία κόπωςησ ή δυναμική απεικονιςτική
δοκιμαςία (stress echo ή MPI ή cardiac MRI) ή αποφρακτική ΣΝ ςε αναίμακτη ή
αιματηρή ςτεφανιογραφία ή παθολογική ή μη αξονική ηομογπαθία καπδιάρ (Agatston
Score)
2. Σπανίωσ ενδείκνυται ςε αςυμπτωματικοφσ αςθενείσ με φυςιολογική
ηλεκτροκαρδιογραφική δοκιμαςία κόπωςησ ή δυναμική απεικονιςτική δοκιμαςία
(stress echo ή MPI ή cardiac MRI) ή μη αποφρακτική ΣΝ ςε αναίμακτη ή αιματηρή
ςτεφανιογραφία
3. Σπανίωσ ενδείκνυται ςε αςθενείσ με ςταθερά ςυμπτϊματα και φυςιολογική
ηλεκτροκαρδιογραφική δοκιμαςία κόπωςησ ή δυναμική απεικονιςτική δοκιμαςία
(stress echo ή MPI ή cardiac MRI) ή μη αποφρακτική ΣΝ ςε αναίμακτη ή αιματηρή
ςτεφανιογραφία.
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Θ. Εκτίμηςη Ν ςε αςθενείσ με ανάπτυξη νζων ή επιδείνωςη ςυμπτωμάτων:
1. Μπορεί να ενδείκνυται ςε φυςιολογική ηλεκτροκαρδιογραφική ή δυναμική
δοκιμαςία κοπϊςεωσ ή ςε μη αποφρακτική ΣΝ ςτην ςτεφανιογραφία (αναίμακτη ή
αιματηρή)
2. Ενδείκνυται ςε παθολογική ηλεκτροκαρδιογραφική ή δυναμική δοκιμαςία κοπϊςεωσ
ή ςε αποφρακτική ΣΝ ςτην ςτεφανιογραφία (αναίμακτη ή αιματηρή) ή αξονική
τομογραφία καρδιάσ (Agatston Score > 100).
Ι. Εκτίμηςη Ν ςε αςθενείσ μετά από επαναγγείωςη (GABG ή PCI):
1. Ενδείκνυται ςε ςυμπτωματικοφσ αςθενείσ
2. Σπανίωσ ενδείκνυται ςε αςυμπτωματικοφσ αςθενείσ
3. Ενδείκνυται ςε αςυμπτωματικοφσ αςθενείσ για την εκτίμηςη τησ βατότητασ
ενδοςτεφανιαίασ πρόθεςησ > 3 mm ςτο κφριο ςτζλεχοσ.
Κ. Ανίχνευςη Ν πριν από μη καρδιοχειρουργική επζμβαςη:
1. Σπανίωσ ενδείκνυται ςε αςθενείσ χωρίσ κλινικοφσ παράγοντεσ κινδφνου για ΣΝ ή
ικανοποιητική λειτουργική ικανότητα (> 4 METs)
2. Σπανίωσ ενδείκνυται ςε αςυμπτωματικοφσ αςθενείσ με φυςιολογική (αναίμακτη ή
αιματηρή) ςτεφανιογραφία ή δοκιμαςία κόπωςησ (ηλεκτροκαρδιογραφική ή δυναμική)
ή μετά από επαναγγείωςη εντόσ ενόσ ζτουσ
3. Σπανίωσ ενδείκνυται ςε αςθενείσ με πτωχή (< 4 METs) ή άγνωςτη λειτουργική
ικανότητα, χαμηλοφ, ενδιάμεςου ή αγγειακή μη καρδιοχειρουργική επζμβαςη και ≥ 1
κλινικό παράγοντα κινδφνου για ΣΝ
4. Μπορεί να ενδείκνυται ςε αςθενείσ με πτωχή (< 4 METs) ή άγνωςτη λειτουργική
ικανότητα και μεταμόςχευςη νεφροφ ή ήπατοσ.
Λ. Ανίχνευςη Ν πριν από ςυμμετοχή ςε προγράμματα άςκηςησ ή αποκατάςταςησ:
1. Σπανίωσ ενδείκνυται ςε αςθενείσ με ή χωρίσ προηγοφμενη επαναγγείωςη (GABG ή
PCI) ή ςε αςθενείσ με καρδιακή ανεπάρκεια.
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