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Дефиниција

Терминот акутен миоарден 
инфаркт укажува на 
иреверзибилно оштетување 
на миокардот поради:

Намалена перфузија на 
миокардот

Ненадејно зголемување на 
миокардната побарувачка за 
кислород



КЛИНИЧКИ СИМПТОМИ

ПАЦИЕНТКА НА 60 
ГОДИШНА ВОЗРАСТ СЕ 
ЖАЛИ:

•ГРАДНА БОЛКА 
•ГАДЕЊЕ
•ПОТЕЊЕ
•СЛАБОСТ
•ОТЕЖНАТО ДИШЕЊЕ



ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЈА МАРКЕРИ НА МИОКАРДНА 
НЕКРОЗА

ЕХОКАРДИОГРАФИЈА

дијагноза



Прехоспитален третман
Поставена венска линија 

 Даден интравенски опиоид- morphine 
(обезболување)

Даден  антиеметик – amp.reglan 
 Аплицирана маска со кислород 2-4 l во минута

Таблетa aspirin 300 mg 
 Аплицирана нитроглицеринска пумпа 

Дадена фибринолитичка терапија со предходна 
консултација со кардиолог- 5000и. е  хепарин 
Комуникација 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 со возило

на ИМП



Брза дијагностика на АМИ и соодветниот 
прехоспитален третман овозможува:

• брза реперфузиона терапија
• ограничено миокардно оштетување 
• превенирање и намалување на смртноста
• намалување на стресот кај пациентите и одржување 

соодветен животен квалитет
• подобрување на животниот квалитет на пациентот



Научени лекции
Прием  преглед и 
триажа на пациенти во 
ургетна интернистичка и 
хирушка амбуланта
Реанимација
Амбулатни хирушки 
постапки 
Комуникација 
секундарно со терцијално 
ниво
Дезифенкциони 
постапки и протоколи кои 
водат до намалена 
инциденца на 
интрахоспитални 
инфекции



ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОД 
ЕДУКАЦИЈА ВО ОПШТА 
БОЛНИЦА НОВО МЕСТО –
Р.СЛОВЕНИЈА

УРГЕТНИ 
АМБУЛАНТИ

ИНТЕРНИСТИЧКИ

ТРИ 
ИНТЕРНИСТИЧКИ 

АМБУЛАНТИ

ИЗОЛАЦИОНА 
АМБУЛАНТА

ХИРУШКИ ТРИ ХИРУШКИ 
АМБУЛАНТИ

ОВАА ОПШТА БОЛНИЦА Е ОД  
РЕГИОНАЛЕН КАРАКТЕР ЗА 
ДОЛЕНСКИОТ 
РЕГИОН..РАСПОЛАГА СО 
ОКОЛУ 4000 БОЛНИЧКИ 
КРЕВЕТИ СО ВКУПЕН БРОЈ НА 
1080 ВРАБОТЕНИ И БУЏЕТ ОД 
50 МИЛИОНИ ЕВРА.ЗА ВРЕМЕ 
НА ЕДУКАЦИЈАТА 
ПРЕСТОЈУВАВ ВО УРГЕТНИТЕ 
ИНТЕРНИСТИЧКИ  И ХИРУШКИ 
АМБУЛАНТИ.
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