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Azonosítószám: 20/2010 

 

1.   Az eljárásrend tárgyát képezı betegség, betegcsoport megnevezése 

 

ST elevációval járó akut myocardiális infarktus (STEMI) 

 

 

Fogalmak 

 

ACS   akut coronaria szindróma 

AMI   akut myokardiális infaktus 

CABG   coronaria bypass graft mőtét 

ISZB (CAD)  ischaeémiás szívbetegség (coronary arthery disease) 

PCI   percutan coronaria-angioplastica 

SBO   sürgısségi osztály 

STEMI   ST elevációval járó akut myokardiális infarktus 

TAGG   thrombocyta aggregáció gátló készítmények 

ACEI:   angiotenzin konvertáló enzim gátlók 

ARB:   angiotenzin receptor gátlók 

Killip kategóriák: a szívelégtelenség osztályozására használt kategória 

 ESC:   European Society of Cardiology 
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2.   Kórkép rövid ismertetése 

 

Magyarországon 2003-ban a rosszindulatú daganatokat (34 062 lakos) követı második 

halálok az ischaemiás szívbetegség (31447 lakos) volt. Akut szívizominfarktus (AMI) miatt 

10 160 ember hunyt el, 2008-ban ez a szám már 7 778 betegre csökkent (KSH) Az akut 

infarktus miatt elvesztett betegek számának csökkenése tartós tendenciát mutatott az elmúlt 

10 évben. Az AMI és az ischaemiás szívbetegség optimális kezelése nemcsak a 

halálozást, hanem a különösen veszélyeztetett 40-60 év közötti férfiak életminıségét és 

munkaképességét is nagymértékben befolyásolja. 

 

Az utóbbi években a terápiás lehetıségek gyors ütemő bıvülése a kiadások ugrásszerő 

gyors növekedését hozta, ami szükségessé teszi a terápiás területnek a betegek és a 

járulékfizetık érdekében történı finanszírozói szemlélettel történı elemzését. 

 

Akut coronaria szindróma az EKG alapján két fıcsoportba sorolható: az ST-elevációval járó 

(STEMI), illetve az ST-elevációval nem járó (myocardiális infarctus (NSTEMI). A finanszírozási 

protokoll az ST-elevációval járó myocardialis infarctus (STEMI) diagnózisát és kezelését 

foglalja össze. 

 
1. ábra: Az ACS felosztása 
 

 

Forrás: ACC/AHA NSTEMI 2007. évi guideline p. 7. 
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Az akut szívizom infarktus (AMI) kezelésében áttörı változást hozott a szisztémás 

thrombolysis és a primer percután translumináris coronaria angioplasztika (PTCA) 

megjelenése. Ettıl az idıszaktól számítható az infarktus kezelés reperfúziós korszaka. Ezt 

követıen az AMI prognózisa jóval kedvezıbbé vált, részben a thrombolysis, a percután 

coronaria intervenció, (PCI) és sürgıs aortocoronaria bypass graft (CABG) mőtétek 

elterjedése miatt, valamint széleskörően alkalmazásra kerültek  a prognózist kedvezıen 

befolyásoló gyógyszerek (aszpirin, béta-blokkoló, ACE-gátló, sztatin) 

 

A mortalitás a 60-as években tapasztalt 30%-ról a primer PCI-nek köszönhetıen 6,5%-ra 

csökkent a randomizált klinikai vizsgálatokban. A thrombolysis ennél kevésbé eredményes 

kezelési mód. Az AMI miatt egy éven belül meghalt betegek fele a tünetek jelentkezéséhez 

képest egy-két órán belül meghalt, jórészt még a kórházba kerülés elıtt. Emiatt a betegek 

tájékoztatása, a fenyegetı tünetek felismerésének oktatása, illetve az „elsı észlelı” 

szerepe nagyon fontos. Patofiziológiájára jellemzı a coronariában kialakuló occlusiv 

thrombus. A kezelés fı célja az elzáródott coronaria mielıbbi megnyitása, és a szöveti 

áramlás minél teljesebb helyreállítása. Ma Magyarországon mindenképp a primer PCI a 

preferálandó kezelés, részben kimagasló eredményessége, részben költséghatékony volta 

miatt is. A thrombolysis csak akkor választandó kezelés, ha a primer PCI az ajánlás szerinti 

idıhatárokon belül nem érhetı el. 

 

Diagnózis felállításában rendkívül fontos a tünetorientált fizikális vizsgálat és az EKG helyes, 

gyors értékelése. Típusos, 20 percnél tovább tartó retroszternális fájdalom vagy egyéb 

szívinfarktusra jellemzı panasz, valamint  az alábbiak közül egy jellemzı amivel a diagnózis 

kimondható: Új ST-eleváció két vagy több összetartozó elvezetésben, melynek mértéke ≥2mm 

V1-3-ban ill. ≥1mm minden más elvezetésben vagy új (vagy eddig nem ismert) bal Tawara  

szár-blokk. 

 

Az AMI korai diagnózisának fontosabb lépései: 

 

• mellkasi fájdalom értékelése; 

• ST-eleváció vagy bal Tawara szár-blokk a felvételi vagy az ismételt EKG-n; 

• biomarker-vizsgálat (eredményére azonban nem szabad várni a reperfúziós kezelés 

megkezdéséhez!); 

• 2D-echokardiográfia az AMI kizárásában nyújtja a legnagyobb segítséget. 
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3.  STEMI finanszírozási algoritmus I.  
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A finanszírozási algoritmus részletezése 

 

1. Kezdeti értékelés ACS gyanúja esetén: 

• Anamnézis, rizikófaktorok felmérése 

• mellkasi fájdalom megítélése: fájdalom jellege, idıtartama, visszatérı volta, adekvát 

gyógyszeres kezelésre adott válasz megítélése 

• tünetorientált fizikális vizsgálat  

• EKG, ST-T folyamatos monitorozása 

• Labor (Biomarkerek: a szívizomelhalás érzékeny markerei, troponin, CK-MB, esetleg 

hsCRP, NT-proBNP felvételkor és ezt követıen ismételni 12 óra múlva. 

• Differenciál diagnózis céljából, szükség esetén: 

� echocardiographia (falmozgászavar, balkamra funkció, esetleges mechanikus 

szövıdmények kimutatása) 

 

2. Amennyiben az EKG-n ST-eleváció nem látható, NSTEMI algoritmus szerinti kezelés 

indítása szükséges (lásd: NSTEMI finanszírozási protokoll).  

 

3-4. Amennyiben típusos mellkasi fájdalom mellett az EKG-n ST-eleváció észlelhetı, és a 

panaszok kezdete 12 órán belüli, a beteget lehetıleg intervenciós centrumba kell azonnal 

a helyszínrıl szállítani. Amennyiben a PCI két órán belül (nagy kiterjedéső, 2 órán belüli 

STEMI esetében alacsony vérzéses rizikójú betegnél 90 percen belül) nem érhetı el, 

thrombolysis az ajánlott kezelés.  

 

Reperfúziós terápia indikált minden betegnél a mellkasi fájdalom kezdetétıl számított 12 

órán belül, ST-eleváció vagy feltételezhetıen új kelető bal Tawara-szárblokk esetén.  

 

AMI esetén a CABG indikációja korlátozott. Javasolt: sikertelen PCI esetén, PCI közben 

bekövetkezı coronaria-occlusió esetén, PCI-re alkalmatlan betegeknél, sokkban, mechanikus 

szövıdmények esetén. A terápiában a tünetek észlelésétıl eltelt idınek nagy jelentısége 

van. Cél, hogy a beteg mihamarabb PCI centrumba kerüljön. Az idı = megmentett szívizom.  

 

6-7. Amennyiben a tünetek jelentkezése óta eltelt idı kisebb, mint 12 óra és PCI centrum 

két órán belül (nagy kiterjedéső, 2 órán belüli STEMI esetében alacsony vérzéses 

rizikójú betegnél 90 percen belül) elérhetı, a primer PCI a választandó kezelés. (Primer 

PCI: angioplastica és/vagy stentimplantáció, amit nem elızött meg fibrinolitikus kezelés.) 
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8. Amennyiben a tünetek jelentkezése óta eltelt idı kisebb, mint 12 óra, azonban PCI 

centrum (nagy kiterjedéső, 2 órán belüli STEMI esetében alacsony vérzéses rizikójú 

betegnél 90 percen belül) nem elérhetı, thrombolysis a választandó kezelés. 

Amennyiben thrombolysis történik, helyszíni thrombolysis a preferálandó kezelési mód. 

 

14-15. Amennyiben thrombolysis történik, annak eredményességének vizsgálata 

szükséges. Amennyiben a thrombolysis nem volt sikeres (továbbra is fennállnak az 

anginás tünetek és/vagy EKG eltérések nem normalizálódtak) „rescue” PCI elvégzésére van 

szükség. Rescue PCI = a sikertelen thrombolysist követı azonnal elvégzett intervenció. 

 

14-16-17. A thrombolysis eredményességének vizsgálata szükséges. Amennyiben a 

thrombolysis sikeres volt, 24 órán belüli rutin coronarographia, szükség esetén PCI 

elvégzése indokolt (I./A ajánlás) 

 

18. Amennyiben 24 órán belül nem végezhetı el a coronarographia (PCI) clopidogrel és 

aszpirin adása mellett ischaemia keresése szükséges (EKG, Holter). Clopidogrel+ ASA 

együttes adása szükséges legalább 12 hónapig. Amennyiben a beteg csak thrombolysisben 

részesült, ASA+ clopidogrel kezelés 12 hónapig javasolt .  

 

19. Amennyiben a feltételek adottak ischaemia vezérelt PCI elvégzése szükséges, 

amennyiben primer reperfúzisó/revascularisatio nem történt. 

 

20. PCI után 12 hónapig ASA+ clopidogrel/vagy ticlopidin terápia folytatása szükséges. AMI 

után fontos a késıbbi klinikai események (reinfarktus, halálozás) szempontjából a nagyrizikójú 

betegek kiemelése. Mivel a rizikó az infarktus utáni idı elteltével csökken, a korai 

kockázatfelmérés szükséges. A klinikai állapot felmérése és az infarktus kiterjedésének, 

valamint a nyugalmi balkamra-funkciónak a megítélése az elsı 24–48 órában meg kell 

történjen.  Amennyiben a feltételek adottak ischaemia vezérelt PCI elvégzése szükséges 
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Nagy rizikójú csoportba sorolhatók azok a betegek, akiknél fennáll az alábbiak közül 

bármelyik: 

• hipotónia,  

• perzisztáló szívelégtelenség,  

• malignus aritmia,  

• tartós mellkasi fájdalom vagy  

• kis terhelésre jelentkezı angina.  

 

Szövıdménymentes infarktust követıen a 4–6. napon szubmaximális, majd negatív 

esetben 6 hét múlva maximális, tünet limitált protokoll szerinti terheléses vizsgálatot javasolt 

végezni. Szekunder prevenció elengedhetetlen az ismételt esemény, illetve a mortalitás 

csökkentése céljából. 

 

• clopidogrel + aszpirin kombinált adása indokolt 12 hónapig 

• már a korai kórházi szakban szükséges a korai sztatin kezelés elkezdése  

• béta-receptor blokkolókat a kezelés megkezdésekor kell alkalmazni, egy idıben az 

aszpirinnel és a rövid hatású nitrát készítménnyel, ha kontraindikáció nincs.  

• már az elsı 24 órában ajánlott ACEI- kezelés csökkent bal kamra funkció (EF <40%) vagy 

tüdıpangás esetén, ha a szisztolés vérnyomás 100 Hgmm felett van és nem csökkent a 

kiindulási értékhez képest jelentıs mértékben (30 Hgmm)  

• ACEI intoleráns betegeknek ARB kezelés alkalmazása indokolt, amennyiben a 

szívelégtelenség vagy csökkent balkamra funkció (EF <40%) áll fenn.  

• dihidropiridin típusú Ca csatorna-blokkolók alkalmazását ACS-ben csak béta-

receptorblokkolók adása mellett lehet javasolni. Egyéb típusú Ca-csatorna-bénító adása 

béta-receptorblokkoló ellenjavallata esetén jön szóba. 
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2. ábra: Képalkotó és terheléses vizsgálatok indikációi 

 

21. Amennyiben a tünetek jelentkezése óta több mint 12 óra telt el terápiás stratégia 

felállításához további értékelés szükséges. 

 

22. 12 órán túli tünetek fennállása esetén  

• haemodinamikai instabilitás vagy malignus ritmuszavar 

• súlyos szívelégtelenség vagy 

• sokkos állapot esetén sürgıs coronarographia és PCI elvégzése szükséges. 

• ischaemiara utaló mellkasi panasz és/vagy EKG változás 

 

23. Amennyiben sürgetı jelek nem állnak fenn, noninvazív módszerekkel, terheléses 

vizsgálattal (MET), szívultrahanggal (EF) állapotfelmérés és rizikó-stratifikáció szükséges.  

 

24-25. Amennyiben a terhelhetısége 5 MET alatt van (provokálható ischaemia 5 MET alatt) 

valamint a balkamrai ejekciós frakció 40% alatti a beteg nagy kockázatúnak minısíthetı és  

coronarographia  illetve PCI elvégzése indokolt. 

 

26-27. Amennyiben a terhelhetısége 10 MET felett van (provokálható ischaemia 10 MET 

felett), valamint a balkamrai ejekciós frakció 40% feletti a beteg alacsony kockázatúnak 

minısíthetı és konzervatív terápia választandó. (12 órán túli, jó funkcionális állapot, sürgetı 

tünetek nélkül)   

 Felvételkor <48 óra Kibocsátás  
elıtt 

Kibocsátás 
után 

2D-echo 
diagnózis 
felállításához 

- balkamra-funkció 
- thrombus kizárása 

- balkamra-funkció 
- mechanikus szövıdmény 
- szívelégtelenség 

- 

Stressz-echo  
Izotóp-
szcintigraphia 
 

- - - - primer PCI 
után 

Terheléses EKG - - - ischaemia - PCI után 

Coronarographia PCI-hez - magas klinikai 
rizikó 

- magas rizikó , 
- képalkotó-vizsgálatok 
  alapján rizikó, 
- közepes rizikó + panaszok 
- refrakter panaszok 

- 



ST elevációval járó akut myocardiális infarktus diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll tervezet 

OEP EOSZEF 

 

 9 

1. A lipid anyagcsere eltérések kezelésének finanszírozási algoritmusa 

(lipidmanagement) 
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Lipidcsökkentés STEMI kórképben (A finanszírozási algoritmus részletezése) 

 

A beteg kockázat felmérésének elvégzése szükséges. (IV. Konszenzus Konferencia ajánlása 

szerint). Kockázat típusok és ennek megfelelı lipid-célértékek a IV. Konszenzus Konferencia 

ajánlása szerint: 

 

Igen nagy kockázatú  
állapot 

 

Nagy kockázatú állapot 
 

Kardiovaszkuláris 
tünetektıl mentes 

nagy kockázatú állapot 

Kardiovaszkuláris betegség 
plusz: 

• diabétesz, vagy  
• „erıs” dohányzás, vagy  
• metabolikus szindróma  

• Kardiovaszkuláris 
   betegségek 
• Diabetes mellitus 
• Krónikus veseelégtelenség 

 (lásd: kockázatbesorolást*) 

Koleszterin    <3,5 mmol/l 
LDL-Ch          <1,8 mmol/l 

Koleszterin  <4,5 mmol/l 
LDL-Ch        <2,5 mmol/l 
 
Triglicerid     <1,7 mmol/l 
HDL-Ch       >1,0 mmol/l (ffi) 
                     >1,3 mmol/l nõ) 

Koleszterin   <5,0 mmol/l 
LDL-Ch          <3,0 mmol/l 
 
Triglicerid     <1,7 mmol/l 
HDL-Ch        >1,0 mmol/l (ffi) 
                     >1,3 mmol/l (nõ) 

 

8. *Kardiovaszkuláris (CV) tünetektıl mentes, nagy kockázatú állapot 

 

A. Nagy kockázatot mutató score esetén: 

– 10 éves halálozási kockázat ≥ 5% (lásd. Konszenzus Konferencia SCORE táblázat) 

 

B. Legalább egy súlyos kockázati tényezı jelenléte: 

– összkoleszterin >8,0 mmol/l 

– vérnyomásérték >180/110 Hgmm 

– testtömegindex (BMI) >40 kg/m2 

– becsült GFR (glomerulus filtrációs ráta) <60 ml/min 

– mikroalbuminuria 30–300 mg/l 

 

C. Legalább egy, önmagában nagy kockázatot jelentı tényezı: 

– Szubklinikus ateroszklerózis 

– képalkotó vagy más eljárással igazolt plakk 

– Boka/kar index <=0,9 

– Familiaritás (korai CV-esemény, <55 év, illetve <65 év) 

– Balkamra-hipertrófia 
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D. Metabolikus szindróma (IDF 2009. évi kritériumai alapján) kritériumai: bármelyik 3 az 

alábbi 5 rizikófaktorból: 

• Emelkedett haskörfogat (népesség-, ill. országspecifikus érték): Magyarország: >102 

cm (férfi), >88cm (nı) 

• Emelkedett trigliceridszint: ≥1,7 mmol/l (férfi)vagy antilipaemiás kezelés 

• Csökkent HDL-Ch-érték:<1,0 mmol/l(férfi), <1,3 mmol/l (nı) vagy kezelés 

• Emelkedett vérnyomás: ≥130/85 Hgmm vagy antihipertenzív kezelés 

• Emelkedett éhomi vércukorszint: ≥5,6 mmol/l vagy antidiabetikus kezelés 

 

Az LDL-kolszterinszint emelkedéssel járó állapotokban elsı választandó szerek a 

sztatinok. Amennyiben a célértéket sikerült elérni a terápiát egész életen át szükséges 

folytatni. Amennyiben a célértéket bizonyított sztatin intolerancia miatt nem sikerült elérni 

(laborleletekkel alátámasztható CK-emelkedés, májfunkció eltérés, izomfájdalom) 

gyógyszerváltás indokolt ezetimibe hatóanyagú készítményre.  
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5.  Az ellenırzés alapját képezı finanszírozás szempontból lényeges sarokpontok 

 

A finanszírozási ellenırzés során elsıdlegesen azt vizsgáljuk, hogy a kezelı orvosok 

betartják-e a kihirdetett finanszírozási rendet, különös tekintettel a következı fıbb 

sarokpontokra. finanszírozási és ellenırzési sarokpontok megjelenítése rendkívül fontos, 

hiszen a társadalombiztosítási támogatások optimális felhasználását biztosíthatja,  ezért az 

alábbi  

   

Adminisztratív ellenırzési pontok (folyamatba épített ellenırzés) 

 

1. Kompetencia szint: kijelölt intézmény, szakorvosi kompetencia ellenırzése 

2. Betegadatok (online TAJ ellenırzés) 

3. Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenırzése 

 

Szakmai ellenırzési pontok 

 

 A diagnózis kritériumainak rögzítése (BNO: M08.0)  

1. anamnézis, rizikófaktorok 

2. mellkasi panaszok jellege 

3. EKG ST-eltérések 

4. troponin pozitivitás 

 

A kórkép korai kezelésének megkezdése és dokumentálásának ellenırzése 

1. ASA+ clopidogrel  

2. sztatin kezelés 

3. béta-blokkoló, amennyiben nem kontraindikált  

4. ACE-gátló vagy ARB (csökkent balkamra funkció esetén)  

 

A kezelési stratégiák megválasztásának ellenırzése 

1. reperfúziós technika megválasztásának monitorozása 

2. reperfúziós technika hiányában, valid kockázat-besorolás alkalmazása, elmaradás 

okainak ellenırzése 

3. teljeskörő szekunder prevenció alkalmazásának monitorozása 
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1. A döntést megalapozó hatásossági, költséghatékonysági mutatók 

 

A finanszírozási protokollt a hazai és nemzetközi szakmai és finanszírozási irányelveknek 

megfelelıen állítottuk össze. A háttéranyagban részletesen megtalálható a döntések alapjául 

szolgáló hivatkozásjegyzék, valamint költségszámítás.  

 

1. Táblázat: Releváns BNO kódok 

BNO BNO megnevezése 

I2100 Heveny elülsı fali transmuralis szívizomelhalás 

I2110 Heveny alsó fali transmuralis szívizomelhalás 

I2120 Egyéb lokalizációjú heveny transmuralis szívizomelhalás 

I2130 Heveny transmuralis szívizomelhalás a lokalizáció megjelölése nélkül 

I2140 Heveny subendocardialis szívizomelhalás 

I2190 Heveny szívizomelhalás, k.m.n. 

I2191 Heveny szívizomelhalás, k.m.n. Q hullám nélkül 

I2200 Ismétlıdı elülsı fali szívizomelhalás 

I2210 Ismétlıdı inferior szívizomelhalás 

I2280 Ismétlıdı szívizomelhalás egyéb lokalizációban 

I2290 Ismétlıdı szívizomelhalás nem meghatározott helyen 

 

 

A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok 

 

2. Táblázat: Fontosabb OENO kódok 

OENO OENO megnevezés 

12601 EKG végtag és mellkaselvezetéssel 

3612D Echocardiographia color Doppler 

3612A Echocardiographia (M-mód, 2D) 

11041 Vizsgálat 
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3. Táblázat: HBCS kódok 

HBCS HBCS megnevezés 

2070 AMI speciális kezelés nélkül 

2081 AMI PCI-vel (egy vagy több stenttel) 

2082 AMI PCI-vel, stent nélkül 

2050 AMI thrombolysis kezeléssel 

2060 AMI ideiglenes pacemaker beültetéssel 

2091 Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen aktivátorral, áthelyezéssel 

2092 
Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen aktivátorral, áthelyezés 

nélkül 

 

 

4. Táblázat: ATC kódok 

ATC ATC megnevezés 

B01AC06 acetilszalicilsav 

B01AC04 clopidogrel 

B01AD01 streptokinase 

B01AD02 alteplase 

C10AA01 simvastatin 

C10AA05 atorvastatin 

C10AA07 rosuvastatin 

C09A ACE-inhibitorok önmagukban 

C09B ACE-inhibitorok kombinációban 

C09CA angiotensin II antagonisták önmagukban 

C09D angiotensin II antagonisták kombinációi 

C07AB02 metoprolol 

C07AB07 bisoprolol 

C07AB12 nebivolol 

C07AG02 carvedilol 

C07BB07 bisoprolol+thiazidok 

C07FB02 metoprolol+egyéb vérnyomáscsökkentık 
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2. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérı minıségi indikátorok 

 

A finanszírozási eljárásrend hatását a következı indikátorokkal kívánjuk mérni: 

1. A területre fordított közkiadások alakulása 

2. A helyes, finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya 

 

A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának kezdı napja: 2010. november 1. 

 

A finanszírozási eljárásrend érvényességének határideje: 2012. január 1. 

 

A felülvizsgálat tervezett idıpontja: 2011. július 1.  

 

 


