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Дефиниција

Акутен миокарден инфаркт е 
исхемична некроза на дел од срцевиот 
мускул предизвикано од коронарна 
оклузија.



КЛИНИЧКИ СИМПТОМИ

60 годишна пациентка се жали на:
 Градна болка повеќе од 1 час
 Диспнеа
 Потење
 Замор
 наузеа



ДИЈАГНОЗА

 Градна болка повеќе од 20 мин.
 ЕКГ со ST сегмент елевација
 Земена крв за контрола на 

маркери на миокардна некроза
 ехокардиографија



ПРЕХОСПИТАЛЕН ТРЕТМАН

 Поставена венска линија
 Даден интравенски опиоид- morphine 2 mg (за смирување на 

болката)
 Аплицирана маска со кислород 2-4 l во минута
 Таблетa aspirin 300 mg (160-325 mg да се изџвака)
 Аплицирана нитроглицеринска пумпа (кај нас се препорачува 

лингвалета или спреј нитроглицерин)
 Дадена фибринолитичка терапија со предходна консултација со 

кардиолог- 5000 е хепарин
 Телекомуникација помеѓу тимот на ургентната амбуланта  и 

болницата каде ќе се врши реперфузија на пациентот
 Транспорт на пациентката до кардиолошкиот центар со 

соодветен тим  и апаратура во возилотото на ИМП



ЗАКЛУЧОК

Брзата дијагностика на АМИ и 
соодветниот прехоспитален 
третман доведува до:
 Брза реперфузиона терапија
 ограничено миокардно 

оштетување 
 превенирање и намалување на 

смртноста
 подобрување на животниот 

квалитет на пациентот



Научени лекции

 Прием на пациенти во ургентна амбуланта
 Триажа на пациенти
 Реанимација 
 Преглед на пациенти во ургентна интернистичка амбуланта
 Преглед на пациенти во ургентна хируршка амбуланта
 Амбулантни хируршки постапки
 Дезинфекциони постапки кои доведуваат до намалена 

инциденца на заразни болести.
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