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Cel: próba odpowiedzi na pytania 
 
Dlaczego w fazie przedszpitalnej ważne 
jest badanie podmiotowe, przedmiotowe, 
wykonanie i interpretacja zapisu EKG? 
 
Jakie czynniki mogą opóźnić wczesne 
leczenie OZW w fazie przedszpitalnej?  
 
Próba odpowiedzi na podstawie prowadzonych badań (analiza 
danych uzyskanych z kart zlecenia wyjazdu i historii choroby 
pacjentów z OZW) 



 
Miażdżycowe 

 pęknięcie, erozja lub owrzodzenie blaszki miażdżycowej 

Pozamiażdżycowe 
 wytworzenie w naczyniu skrzepliny zamykającej światło tętnicy wieńcowej 

 kurcz naczynia wieńcowego -dodatkowy czynniki pogarszający przepływ  w 

tętnicy wieńcowej 

 inne rzadziej występujące przyczyny 

 



OZW z uniesieniem odcinka  ST 

(STE-ACS) 

zawał mięśnia sercowego z uniesieniem 

odcinaka ST – STEMI  

  

 

 

OZW bez uniesienia odcinka ST  

(NSTE-ACS) 

 

zawał mięśnia sercowego bez uniesienia 

odcinka ST – NSTEMI 

 

niestabilna dławica piersiowa – UA 

 



Ocena wstępna pacjenta z podejrzeniem OZW 

 
 
  badanie podmiotowe (wywiad wg SAMPLE) 
 
  badanie ABCDE i badanie przedmiotowe (fizykalne) 

  wykonanie i interpretacja 12-odpr. zapisu EKG (≤10 minut) 
 
  testy troponiny T- hs cTnT (oznaczenie stężenia markerów 
martwicy    mięśnia sercowego  
 



Płeć i wiek – badanie własne 

Badane parametry Cała grupa n=181 

Płeć 

mężczyźni 116 (64,1%) 

kobiety 65 (35,9%) 

Wiek  (lata) 

mężczyźni 64,2±11,5 

kobiety 74,4±11,0 

kobiety vs mężczyźni p<0,001 



Wywiad wg schematu SAMPLE  

S –syndromy (ból w klatce piersiowej, duszność, inne)  

A –alergie (na jakie leki jest uczulony? - ASA i inne) 

M –medykamenty (jakie leki przyjmuje?) 

P –przebyte, współistniejące choroby 

L –ostatni posiłek  

E –inne  



Rodzaj dolegliwości (badanie własne) 

Badane parametry Cała grupa n=181 

ból w klatce piersiowej 156 (86,2%) 

typowy ból w klatce piersiowej 51 (32,7%) 

Bez dolegliwości bólowych 7 (3,9%) 

duszność 62 (34,3%) 

utrata przytomności lub zasłabnięcie 5 (2,8%) 

nudności/wymioty 7 (3,9%) 

kołatanie serca 3 (1,7%) 



 
Początek dolegliwości 
 
czas od wystąpienia początkowych dolegliwości może być różny - od ok. 20 minut do 
kilku/kilkunastu godzin 
 
 
 

 

 czas od wystąpienia dolegliwości do przybycia PZRM (FMC) 
określono dla 109 (60,2%) chorych (badania własne): 

       

     <60 min – 44 (24,3%) chorych 

      60-180 min – 20 (11,0%) chorych 

      >3 h – 45 (24,9%) chorych 

 
 



 
Brak wykazanej przez zespoły oceny stopnia 
nasilenia bólu w klatce piersiowej wg skali 
numerycznej (NRS – Numerical Rating Scale), badania własne  

 

Skala numeryczna zawiera 11 stopni nasilenia bólu 

 

 

 

 

 



Rodzaj bólu, umiejscowienie, charakter  
–badanie własne 
 

 umiejscowienie:  
– ból zamostkowy – 156 (86,2%) chorych 

      – ból w nadbrzuszu – 2 (1,3%) chorych  
  
 charakter bólu w klatce piersiowej 53 (29,3%)  
     - dławienia -5 (3,2%) 
     - rozpierania -12 (7,7%) 
     - pieczenia -22 (14,1%) 
     - ucisku -12 (7,7%) 
     - kłujący -2 (1,3%) 
 

 



Promieniowanie bólu w klatce piersiowej 
–badanie własne  
 

 

 promieniowanie:  

    - do lewej kończyny górnej/łopatki – 34 (21,8%) 

     - do szyi oraz żuchwy -4 (2,6%) 

     - miedzyłopatkowo -8 (5,1%) 

     - do nadbrzusza -2 (1,3%) 

     - do prawej części kończyny górnej -2 (1,3%) 
 



Do grupy podwyższonego ryzyka OZW należą osoby 

 

 w podeszłym wieku 

 z cukrzycą  

 z przewlekłą niewydolnością nerek 

 z hipercholesterolemią 
 

 z nadciśnieniem tętniczym 
 



Przebyte, współistniejące choroby 
–badanie własne 

 
Wywiad chorobowy zebrany na miejscu zdarzenia   85 (47,0%) 

Czynniki ryzyka  Cała grupa n=85 

- nadciśnienie tętnicze 50 (58,8%) 

- hipercholesterolemia 3 (3,5%) 

- cukrzyca 20 (23,5%) 

- przebyty zawał serca  37 (43,5%) 

- przebyte PCI/CABG  15 (17,6%) 



W fazie przedszpitalnej  
badanie fizykalne służy do wyodrębnienia chorych 

  
 z cechami rozwijającego się obrzęku płuc 

  z objawami wstrząsu kardiogennego 

  z zaburzeniami rytmu serca 



Różnice występujące w badaniu fizykalnym pacjenta  
z OZW 

 
Badanie  

Niewydolność 
prawokomorowa 

Niewydolność  
lewokomorowa 

wygląd skóra blada, zlana potem skóra blada, zlana potem 

żyły szyjne 
wysokie ciśnienie w żyłach 
szyjnych 

w normie albo niskie ciśnienie  
w żyłach szyjnych  

płuca 
brak zmian osłuchowych  
w płucach 

duszność i rzężenia nad polami 
płucnymi 

oddechy prawidłowe tachypnoe 

częstość pracy 
serca  

bradykardia (<50/min) 
tachykardia (>100/min) lub 
trzeci ton serca  

ciśnienie tętnicze niskie RR (<90 mmHg) wysokie, w normie lub niskie 



 
 
Parametry i 12-odprowadzeniowy zapis EKG  
–badanie własne 

 
 
Badane parametry Cała grupa n=181  Wyniki 

SBP (mm Hg)  n=175 (96,7%) 140,6±35,3 

DBP (mm Hg) n=175 (96,7%) 81,8±17,5 

HR (/min)  n=164 (90,6%) 88,1±26,4 

SpO2 (%) n=159 (87,8%) 92,7±7,8 

Oddechy  brak pomiaru 

12-odpr. zapis EKG 21 (11,6%) 



Typowy zapis 12-odprowadzeniowego EKG STEMI 



Nietypowy zapis 12-odprowadzeniowego EKG -LBBB 



Nietypowy zapis 12-odprowadzeniowego EKG 

Izolowany zawał ściany tylnej 



Wczesne powikłania ostrego zawału serca 

 
 zaburzenia rytmu serca i przewodzenia oraz  
 niewydolność serca  -może prowadzić do nagłej śmierci sercowej 

 
 
W pierwszych godzinach zawału mięśnia sercowego może wystąpić:  

 migotanie przedsionków, u 28% pacjentów 

 nieutrwalony częstoskurcz komorowy u 13% 

 wysokiego stopnia blok przedsionkowo-komorowy u 10% pacjentów 

 bradykardia zatokowa u 7% pacjentów 

 zahamowanie zatokowe u 5% pacjentów 

 utrwalony częstoskurcz komorowy u 3%  

 migotanie komór u 3% pacjentów 



Stopień niewydolności serca według skali Killipa 

Klasa 1 
 

brak rzężeń nad polami płucnymi i brak trzeciego tonu serca 
 

Klasa 2 
zastój w krążeniu płucnym z rzężeniami nad <50% powierzchni  
płuc, tachykardia zatokowa lub trzeci ton serca 

Klasa 3 
 

obrzęk płuc z rzężeniami nad >50% powierzchni pół płucnych 
 

Klasa 4 
 

wstrząs kardiogenny 
 

 

 

Źródło: Zalecenia ESC 2012, Postępowanie w STEMI  



Wstrząs kardiogenny - jedno z najgroźniejszych powikłań OZW 
 

Najczęstsza przyczyna  

 ostry zawał serca, przede wszystkim rozległy zawał ściany przedniej 

 
Inne przyczyny 

 pęknięcie przegrody międzykomorowej lub  

 zawał prawej komory albo  

 pęknięcie mięśnia brodawkowatego 

 

Śmiertelność w przypadkach wstrząsu kardiogennego sięga ponad 50% 

 

Źródło: Zalecenia ESC 2012, Postępowanie w STEMI  



Postępowanie zespołów ratownictwa medycznego 
–badanie własne 

Postępowanie przedszpitalne 
Cała grupa n=181 
Ból w klatce piersiowej n=156 

podano chociażby jeden lek z grupy MONA: 
morfina, tlen, nitrogliceryna, ASA 

105 (58,0%) 

kwas acetylosalicylowy 52 (28,7%) 

morfina i/lub nitrogliceryna 50 (27,6%) 

tlen 52 (28,7%) 

dostęp dożylny 123 (68,0%) 



Objawowe leczenie OZW 

Triazotan glicerolu (nitrogliceryna)  

 stosować podjęzykowo w tabletce lub aerozolu  

    (400-500µg lub 800µg),  

 dawkę powtarzać w odstępach 5 minutowych  

     - do ustąpienia bólu wieńcowego  

     - albo obniżenia ciśnienia tętniczego do wartości poniżej 90 mmHg 
 

Źródło: Zalecenia ESC 2012, Postępowanie w STEMI  



Objawowe leczenie OZW 

Przeciwwskazania do podania Nitrogliceryny:  

 hipotensja - skurczowe ciśnienie krwi <90 mmHg 

 towarzysząca bradykardia <50/min 

 podejrzenie zawału prawej komory 

 tachykardia >100/min  
 

Źródło: Zalecenia ESC 2012, Postępowanie w STEMI  



 

Objawowe leczenie OZW 

Morfina - lek z wyboru 

 zwalcza ból wieńcowy oporny na działanie nitratów,  

 działa uspokajająco,  

 podawać dożylnie 3-5 mg , w dawkach „miareczkowanych" 

     - do ustąpienia bólu 

     - albo spadku skurczowego ciśnienia tętniczego <90mmHg 
 

Źródło: Zalecenia ESC 2012, Postępowanie w STEMI  



Objawowe leczenie OZW 

Tlenoterapia wskazana w przypadku: 

 hipoksji (SpO2 <94%) 

 duszności 

 obrzęku płuc  

 wstrząsu kardiogennego  

 wyczerpania oddechowego 
 

Źródło: Zalecenia ESC 2012, Postępowanie w STEMI  



Objawowe leczenie OZW 

Furosemid stosowany w zawale serca powikłanym 

lewokomorową niewydolnością w postaci obrzęku płuc, zwykle 
obok azotanów,  

    - dawkowanie 40-80 mg iv.,  

    - uzależnić od wartości ciśnienia tętniczego krwi  

    - i nasilenia obrzęku płuc 

 

Źródło: Zalecenia ESC 2012, Postępowanie w STEMI  



Objawowe leczenie OZW 

Atropina blokuje wpływ nerwu błędnego zarówno na węzeł zatokowo-

przedsionkowy, jak i przedsionkowo-komorowy 
 
 wskazania - bradykardia zatokowa, przedsionkowa lub węzłowa powodująca 
niestabilność hemodynamiczną 
 

 zalecana dawka 500µg, maks. do 3 mg, szczególnie w 

przypadku ostrego niedokrwienia lub zawału mięśnia sercowego 
 

 zachować ostrożność - powoduje przyspieszenie czynności serca, a przez to 
nasila niedokrwienie, może zwiększyć obszar zawału 

 

Źródło: Zalecenia ESC 2012, Postępowanie w STEMI  



Dawki  leków przeciwpłytkowych podawanych jednocześnie w 
fazie przedszpitalnej, w zależności od dalszego leczenia 
 

 

Z pierwotną PCI 

 kwas 

acetylosalicylowy 

 

dawka doustna 150-325 mg lub dawka 80-150 i.v., 

jeżeli nie jest możliwe podanie doustne 

 klopidogrel* dawka doustna nasycająca przynajmniej 300 mg, 

optymalna dawka 600 mg 

* Prasugrel lub Ticagrelol, stosowane jako alternatywa dla Klopidogrelu  
Źródło: Postępowanie w STEMI, Wytyczne ESC 2012 
 



Dawki  leków przeciwpłytkowych podawanych jednocześnie  
w fazie przedszpitalnej, w zależności od dalszego leczenia 
 
 

Z leczeniem fibrynolitycznym 

 

 kwas 

acetylosalicylowy 

 

dawka doustna 150-325 mg lub dawka 250-500 i.v., 

jeżeli nie jest możliwe podanie doustne 

 klopidogrel* dawka doustna nasycająca przynajmniej 300 mg w 

wieku ≤75 lat,  

w wieku >75 lat dawka 75 mg 

* Prasugrel lub Ticagrelol, stosowane jako alternatywa dla Klopidogrelu  
Źródło: Postępowanie w STEMI, Wytyczne ESC 2012 
 



Dawki  leków przeciwpłytkowych podawanych jednocześnie w 
fazie przedszpitalnej, w zależności od dalszego leczenia 
 

 

Bez leczenia fibrynolitycznego 

 kwas 

acetylosalicylowy 

dawka doustna 150-325 mg  

 klopidogrel* dawka doustna 75 mg  

* Prasugrel lub Ticagrelol, stosowane jako alternatywa dla Klopidogrelu  
Źródło: Postępowanie w STEMI, Wytyczne ESC 2012 
 



Opóźnienie leczenia w STEMI 
 

Czas do reperfuzji 

Opóźnienie systemu 

Opóźnienie pacjenta 

≤ 10 min 

FMC Diagnoza Reperfuzja Początek bólu 



Opóźnienie leczenia zawału serca 

Opóźnienie  Docelowa wartość  

FMC do EKG - wstępne rozpoznanie  ≤ 10 min 

FMC do fibrynolizy  ≤ 30 min 

FMC do pPCI („door-to-balloon”)  

w szpitalu z pPCI 

 

≤ 60 min 

Preferowany czas od FMC do pPCI ≤ 90 min (≤ 60 min, jeżeli pacjent trafia do szpitala 

wcześnie, a obszar zagrożonego mięśnia sercowego jest 

duży) 

 

Dopuszczalny czas od FMC raczej do pPCI  

niż fibrynolizy 
≤ 120 min (≤ 90 min, jeżeli pacjent trafia do szpitala 

wcześnie, a obszar zagrożonego mięśnia sercowego jest 

duży) — jeżeli w tym czasie nie można wykonać PCI, to 

należy rozważyć fibrynolizę 

Preferowany czas od skutecznej fibrynolizy  

do koronarografii  
3–24 godz. 

 

FMC — pierwszy kontakt z systemem opieki medycznej; PCI — przezskórna interwencja wieńcowa 
Źródło: Postępowanie w STEMI, Wytyczne ESC 2012 
 



Ostateczne leczenia chorych z OZW  
–badanie własne 

Badane parametry Cała grupa n=181 

PCI pierwotna i pilna 77 (42,5%) 

CABG 1 (0,6%) 

leczenie nieinwazyjne 103 (56,9%) 

Zgony podczas hospitalizacji 
 
8 (4,4%) 
 



     

ze strony zespołu:  
– opóźnienie postawienia właściwego rozpoznania (do 10 min od FMC) 

– mały odsetek wykonanych zapisów EKG 

– niewielki odsetek wyłonionych pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka  

 

– nieoptymalne postępowanie na etapie przedszpitalnym 

– niewielki odsetek pacjentów leczonych przeciwbólowo  

– niewielki odsetek pacjentów otrzymał leczenie przeciwpłytkowe  

     



Dziękuję za uwagę 


