
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 
132/14, 188/14, 10/15, 61/15 и 154/15), министерот за здравство донесе 

 
 

У П А Т С Т В О 
ЗА МЕДИЦИНСКОТО ЗГРИЖУВАЊЕ ПРИ ДИЈАГНОСТИЧКА КОРОНАРНА 

АНГИОГРАФИЈА  
 
 

Член 1 
 Со ова упатство се утврдува медицинското згрижување при дијагностичка 
коронарна ангиографија . 
 

Член 2 
 Начинот на згрижување при дијагностичка коронарна ангиографија  е даден во 
прилог, кој е составен дел на ова упатство. 
 

Член 3 
 Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената 
дејност на  медицинското згрижување при дијагностичка коронарна ангиографија  по 
правило согласно ова упатство. 

 По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на 
докторот може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено 
образложение за причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот 
тек на згрижувањето, при што истото од страна на докторот соодветно се документира 
во писмена форма во медицинското досие на пациентот. 
 

Член 4 
 Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 
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ДИЈАГНОСТИЧКА КОРОНАРНА АНГИОГРАФИЈА  

МЗД Упатства 
Последно ажурирање на: 03.06.2013 © Duodecim Medical Publications Ltd 
 
Важно 
• Коронарната ангиографија се користи при иследување на анатомијата на 

коронарните крвни садови и при проценка на бројот, локацијата и тежината на 
можните коронарни стенози.  

• Во случај кога се наоѓа тешка стеноза, можно е во ист акт да се изведе и 
терапевтска интервенција т.н. балон ангиопластика (со користење на балон 
обложен со лекови) и, ако е потребно, внесување на метален меш стент (метален 
или обложен со лекови), со цел да се обезбеди протокот низ крвниот сад. 

 
Индикации  
Ангина пекторис или други симптоми кои се јавуваат при напор 
• Симтоми кои се константни или го нарушуваат животот секој ден и покрај 

оптималната терапија и тоа кај пациенти со можна коронарна болест или при 
егзацербирачки симптоми на претходно дијагностицирана болест.  

• СТ сегментна депресија > 1.0 mm која се јавува при лесен замор и/или ниско 
оптоварување кај стрес тестот (види го упатството: Коронарен стрес тест), 
сугерирајќи на сигнификантна миокардна исхемија. 

• Дијагностичко иследување на необјаснива градна болка во случај кога стрес тестот 
не ја потврдува дијагнозата, а можноста за коронарна болест е зголемена.  

• Значаен дефект во миокардниот перфузионен скен, или наоди во стрес 
ехокардиографијата кои укажуваат на миокардна исхемија.  

 
Акутна срцева болка 
• Миокарден инфаркт со СТ сегмент елевација (СТЕМИ): коронарна ангиографија 

треба да се изведе што е можно побргу; тромболитичката терапија е алтернатива 
(види го упатството: Акутен коронарен синдром и миокарден инфаркт).  

• Миокарден инфаркт без СТ сегмент елевација (НСТЕМИ) и нестабилна ангина 
пекторис: ако се присутни знаци за висок ризик, коронарна ангиографија се 
изведува според клиничката ситуација, во рок од 24-72 часа (види го упатството: 
Акутен коронарен синдром и миокарден инфаркт и упатството: Коронарна 
артериска болест).  

• Други индикации. 
• Срцева слабост од непозната етиологија: барање на причина. 
• Како доплонително иследување кај пациент кој преживеал 

ресуситација(оживување) по вентрикуларна фибрилација. 
• Проценка за инвазивен третман на валвуларна срцева болест. 
• Проценка пред трансплантација на срце. 
 
Контраиндикации  
• Релативните контраиндикации вклучуваат 

o Тешки инфекции, сепса 
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o Скорешни невролошки случувања 
o Значајни хеморагички дијатези 
o Тешка бубрежна слабост 
o Алергија на контраст. 

Дијагностичка коронарна ангиографија – Поврзани извори 
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1. МЗД Упатства 28.7.2014, Essential evidence plus,  

www.essentialevidenceplus.com/content/ebmg?page=39&results=20&class=none&resource=G 
2. Упатството треба да се ажурира еднаш на 4 години. 
3. Предвидено е следно ажурирање до 2018 година. 
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