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ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  

ΑΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

   

Α. Αρχική διάγνωση: 

Α1. Εξετάςεισ ρουτίνασ: 

1. Γενικι εξζταςθ αίματοσ 

2. Γλυκόηθ νθςτείασ 

3. Χολερυκρίνθ οροφ 

4. Ηπατικά ζνηυμα 

5. Κάλιο, νάτριο οροφ 

6. Αςβζςτιο 

7. Ουρικό οξφ  

8.Ουρία 

9. Κρεατινίνθ οροφ 

10. Σίδθροσ, φερριτίνθ/TIBC 

11. Λευκϊματα οροφ 

12. CRP 

13. INR 

14. Ζλεγχοσ λειτουργικότθτασ κυρεοειδοφσ 

15. Νατριουρθτικά πεπτίδια (BNP, NT-proBNP, MR-proANP)  

16. Ηλεκτροκαρδιογράφθμα 

17. Ακτινογραφία κϊρακα  

18. Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ) 

19. Holter ρυκμοφ 24ϊρου 

20. Δοκιμαςία κοπϊςεωσ   
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Α2. Επιλεγμζνεσ εξετάςεισ (με βάςθ το ιςτορικό, τθ φυςικι εξζταςθ και τισ εξετάςεισ 
ρουτίνασ): 

1. Τροπονίνεσ 

2. Καρδιοαναπνευςτικι δοκιμαςία κόπωςθσ και ςπιρομζτρθςθ 

3. Διοιςοφάγειο υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΕΕ):   

-  Στθν εκτίμθςθ τθσ ςοβαρότθτασ τθσ ανεπάρκειασ μιτροειδοφσ  ςε μθ 

διαγνωςτικό διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα ι κατά τθ διάρκεια 

επιδιόρκωςθσ τθσ μιτροειδοφσ βαλβίδασ 

4. Δυναμικι υπερθχοκαρδιογραφία με δοβουταμίνθ (stress echo) ι ςπινκθρογράφθμα 

μυοκαρδίου (SPECT) ι μαγνθτικι τομογραφία καρδιάσ με γαδολίνιο:   

- Για ζλεγχο ιςχαιμίασ και βιωςιμότθτασ μυοκαρδίου όταν εξετάηεται 

επεμβατικι ι χειρουργικι κεραπεία 

5. Μαγνθτικι τομογραφία καρδιάσ:  

        - Για τθ διάγνωςθ οξείασ μυοκαρδίτιδασ , καρδιακισ ανεπάρκειασ άγνωςτθσ 

αιτιολογίασ, περιοριςτικισ μυοκαρδιοπάκειασ (αμυλοείδωςθσ, ςαρκοείδωςθσ, 

μυοκαρδιοπάκεια μθ-ςυμπαγοφσ μυοκαρδίου) και ςυμπιεςτικισ περικαρδίτιδασ, 

όγκων κλπ. μορφωμάτων  του μυοκαρδίου-περικαρδίου-καρδιακϊν κοιλοτιτων.  

      - Σε περίπτωςθ οξείασ μυοκαρδίτιδασ χρειάηεται επανάλθψθ τθσ εξζταςθσ ςτο 

6μθνο  και μετά από κεραπευτικι παρζμβαςθ ςτισ άλλεσ κλινικζσ ενδείξεισ 

6. Στεφανιογραφία:  

       - Στθν αρχικι διάγνωςθ και ςτθν διαςτρωμάτωςθ κινδφνου μετά από  κετικι 

άλλθ παρακλινικι εξζταςθ ελζγχου ιςχαιμίασ 

7. Αριςτερόσ και δεξιόσ καρδιακόσ κακετθριαςμόσ: 

      - Για ζλεγχο του τφπου τθσ πνευμονικισ υπζρταςθσ, προμεταμοςχευτικό ζλεγχο 

και ςε αςκενείσ με μθχανικι υποβοικθςθ τθσ κυκλοφορίασ ι μθ 

ανταποκρινόμενουσ ςτθ χορθγθκείςα φαρμακευτικι αγωγι (ςφμφωνα με τισ 

διεκνείσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ). 
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Β. Παρακολούθηση: 

1. Εξετάςεισ ρουτίνασ ι επιλεγμζνεσ με βάςθ το ιςτορικό, τθ φυςικι εξζταςθ, τισ 
εξετάςεισ (ρουτίνασ, πρόςκετεσ ι επιλεγμζνεσ), τθν ανταπόκριςθ ςτθ κεραπεία και τθν 
προςβολι οργάνων ςτόχων ι ςε περίπτωςθ μεταβολισ τθσ κλινικισ εικόνασ  

2. Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (TTE):  

- Στο 3-μθνο μετά τθν νοςθλεία για οξεία απορρφκμιςθ 

- Ανά 6μθνο ςτθν χρόνια παρακολοφκθςθ  

- Επί μεταβολισ τθσ κλινικισ εικόνασ ι για ζλεγχο τθσ ανταπόκριςθσ ςτθ 

κεραπεία  

3. Holter ρυκμοφ 24ϊρου:  

              - Ανά 6μθνο ςτθν χρόνια παρακολοφκθςθ 

5. Μαγνθτικι τομογραφία καρδιάσ:  

      - Σε περίπτωςθ οξείασ μυοκαρδίτιδασ χρειάηεται επανάλθψθ τθσ εξζταςθσ ςτο 

6μθνο  και μετά από κεραπευτικι παρζμβαςθ ςτισ άλλεσ κλινικζσ ενδείξεισ 

6. Καρδιοαναπνευςτικι δοκιμαςία κόπωςθσ και ςπιρομζτρθςθ: 

     -  Για διαςτρωμάτωςθ κλινικοφ ςταδίου και προμεταμοςχευτικοφ ελζγχου. 
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