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Azonosítószám: 21/2010 

 

 

1.   Az eljárásrend tárgyát képezı betegség, betegcsoport megnevezése 

 

ST elevációval nem járó akut myocardiális infarktus (NSTEMI) 

 

 

Fogalmak, rövidítések 

ACS:   akut coronaria szindróma 

CABG:   coronaria bypass graft mőtét 

PCI:    coronaria-angioplastica 

ISZB (CAD):  ischaemiás szívbetegség (coronary arthery disease) 

MI:    myocardialis infarktus 

LAD:   left anterior descending (bal elülsı leszálló coronaria ág) 

CX:   coronaria circumflexa (körbefutó coronaria ág) 

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 leírása 

 

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 a nem ST-elevációs myocardialis infarctus (NSTEMI) diagnózisát és 

kezelését foglalja össze. 

 

1. ábra: Az ACS felosztása 
 

 

Forrás: ACC/AHA NSTEMI 2007. évi guideline p. 7. 
 

A folyamat patofiziológiai lényegét a szívizom megnövekedett oxigénigénye és a 

rendelkezésre álló kínálat közötti eltérés képezi. Az esetek többségében az ischaemia oka 

elsıdlegesen a koszorúér-keringés elégtelensége (oxigénhiány) míg más esetekben az 

oxigénigény növekedése. Az alábbiakban felsorolt tényezık primer instabil állapotot 

okoznak. A koszorúér jelentıs szőkülete és emellett elıforduló dinamikus 

coronariaobstrukció (spazmus) vagy az artériafalban (atheroscleroticus plakkban) zajló 

gyulladásos folyamatok, a megrepedt plakkokra tapadó thrombus. Szekunder instabil 

állapotról akkor beszélünk, amikor az ischaemia hátterében valamilyen más kórfolyamat áll, 

mint láz, tahycardia, hyperthyreosis, anémia, valamint elégtelen koszorúér-áramlás hipotónia 

miatt. 
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3. Finanszírozás rendje, Finanszírozási algoritmus 
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 1.  Anamnézis: rizikófaktorok felmérése szükséges. Instabil állapotra utal a nyugalmi, 

tartós mellkasi fájdalom, az új kelető típusos mellkasi fájdalom („de novo” angina pectoris), 

és egyre kisebb terhelésre jelentkezı angina (crescendo angina). Az instabilitás jeleként 

kell értékelni, amennyiben a korábbi panaszok: jellegében, és erısségében, a megszőnés 

módjában kedvezıtlen irányú változás következik be. 

 

Fizikális vizsgálat: nincs jellegzetes fizikális lelet, ennek ellenére ebben a kórállapotban is 

gondosan elvégzendı a tünetorientált fizikális vizsgálat.  

 

EKG: Két összetartozó elvezetésben észlelt ST-depresszió (≥1 mm), ill. T-hullám-negativitás 

(≥1 mm) a panaszok ischaemiás eredetére utalnak.  A mellkasi fájdalom kapcsán a mellkasi 

elvezetésekben észlelt mély, szimmetrikus negatív T-hullám kritikus anterior 

descendens szőkület egyik jele lehet. 

 

Kiegészítı diagnosztika lehetıségek: Szükség esetén echocardiographia 

(falmozgászavar, balkamra dysfunkció, esetleges mechanikus szövıdmények kimutatása) 

 

 2 - 3. Amennyiben az elızı vizsgálatok nem zárják ki egyértelmően az ACS lehetıségét 

(extrakardiális eredet) további kiegészítı vizsgálatok szükségesek.  

 

4 - 5. Amennyiben az EKG tartós ST elevációt mutat, a STEMI protokoll a mérvadó. 

 

6. Mellkasi panaszokkal összefüggı EKG ST eltérések (kivéve ST eleváció) NSTEMI 

protokoll a mérvadó. 

 

 

 7  A prehospitális sürgısségi ellátást követıen gyógyszeres terápia megkezdése 

szükséges:  

• clopidogrel + aszpirin kombinált adása indokolt 12 hónapig 

• thrombocyta IIb/IIIa receptor blokkolók szükség szerint 

• 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.  
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• 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.  

 
 

 8   A beteg kardiális kockázata határozza meg a kezelés stratégiáját: 

• a megkezdett antianginás gyógyszeres kezelés eredményességének megítélése  

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

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

• vesefunkció (GFR meghatározása) 

• folyamatos ST-T monitorozás; EKG a felvételt követıen 10 percen belül, 

kiegészítve speciális elvezetésekkel V4R, V7-9. Az EKG panasz esetén ismételendı. 

A panaszok alatt észlelt ST-depresszió mértéke prognosztikus jelentıségő. 

• extracardiális okok kizárása (pleuritis, pericarditis stb.) 

• vérzés kockázatának felmérése és értékelése 

• rövid-középtávú rizikóbecslés szükséges (a GRACE score alkalmazása javasolt) 

• amennyiben nem a GRACE score alkalmazására kerül sor, egyéb nemzetközileg 

elfogadott, az intézmény által alkalmazott rizikóbecslés feltüntetése szükséges. 

 

9-10 A kockázatértékelés meghatározó a további terápia eldöntése céljából. A 

kockázatértékelés a kórtörténet, a tünetek, az EKG, a biomarkerszint alapján állapítható 

meg. Az ESC által ajánlott GRACE pontrendszerrel becsülhetı meg a betegek kórházi 

valamint a kórházi elbocsátást követı 6. hónapban bekövetkezı halálozási rizikója. 

Nagy nemzetközi ACS populáción alapszik, olyan egyszerő klinikai/EKG/labor adatokat 

használ, mint a kor, a szívfrekvencia, a systolés vérnyomás, a szérum kreatinin, a Killip-

osztály a felvételkor, az ST depresszió, az emelkedett necroenzimek illetve a keringésleállás 

ténye. Az interneten is gyorsan hozzáférhetı http://www.outcomes.org/grace így a betegek 

kockázata könnyen kiszámolható. 
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Kockázat besorolás: 

Kockázati kategóriák 
Kórházi halálozási 

ráta (%) 
Halálozási ráta (%) a kórházi 
elbocsátás utáni 6 hónapban 

alacsony <1 <3 

közepes 1-3 3-8 

magas >3 >8 

 

A magas vagy közepes kockázatú betegek ellátásában invazív stratégia követendı. A 

beteget PCI feltételekkel rendelkezı intézménybe kell szállítani. 

 

11   Sürgıs invazív stratégia indokolt az alábbi esetekben (I. osztályú indikáció, 

evidenciaszint A): 

•  adekvát kezelés ellenére visszatérı ischaemia, nyugalomban vagy kis terhelésre is 

jelentkezı mellkasi fájdalom  

• folyamatos vagy visszatérı mellkasi fájdalom ST szakasz változással vagy nélkül  

• > 2mm vagy ennél nagyobb eltérés esetén visszatérı, szívelégtelenséggel, 

galoppritmussal, tüdıödémával, mitralis regurgitatióval járó ischaemia vagy angina;  

• progrediáló haemodinamikai instabilitás;  

•  dokumentált életveszélyes aritmia (kamrai aritmiák, kamrafibrilláció)  

 

 

12  Korai (<72 óra) invazív stratégia indokolt:  

• Magas troponin I, troponin T, vagy CK-MB  

• Dinamikusan változó ST-T eltérések (tünetekkel vagy anélkül) (ST-

depresszió≥0,1mV; vagy tranziens (> 30perc ST-eleváció ≥0,1mV) 

• Diabetes mellitus 

• csökkent balkamra-funkció (EF<40%);  

• Renális dysfunkció (GFR<60) 

• Korai postinfarktusos angina 

• 6 hónapon belüli PCI;  

• Korábban MI, bypassmőtét  

• Közepes –súlyos GRACE kockázat 

 

13  Halasztható (elektív) invazív stratégia indokolt:  
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• Nincs visszatérı mellkasi fájdalom 

• Nincs jele a szívelégtelenségnek 

• Nincs újabb EKG eltérés (a beérkezéstıl számítva 6-12 óra után sem) 

• Nincs troponin szint emelkedés (a beérkezéstıl számítva 6-12 óra után sem) 

 

• 14  PCI-t követıen ASA+clopidogrel terápia legalább1 évig, szekunder gyógyszeres 

preveció bevezetése indokolt.   

 

15  Grace-score alapján alacsony kockázatú beteg esetén az invazív stratégia nem 

szükséges, további vizsgálatok elvégzése indokolt a kezelés irányának meghatározása 

céljából  

 

16-17  Grace-score alapján alacsony kockázatú beteg esetén ismételt troponin 

meghatározása szükséges, amennyiben az eredmény pozitív, invazív stratégia 

mérlegelése szükséges  

 

16-18-19  Grace-score alapján alacsony kockázatú beteg esetén ismételt troponin 

meghatározása szükséges, amennyiben az eredmény negatív (2X), terheléses 

vizsgálatok elvégzése szükséges a beteg újbóli kockázatértékelése céljából 

 

20   A beteg nagy kockázatúnak minısíthetı, amennyiben a terheléses vizsgálatokon 5 

MET alatti teljesítménynél ischaemia provokálható. Coronarographia illetve, szükség 

szerin (PCI) elvégzése indokolt.  

 

21   A beteg közepes kockázatúnak minısíthetı, amennyiben a terheléses vizsgálatokon 

5-10 MET közötti teljesítménynél ischaemia provokálható. Közepes kockázat mellett 

további vizsgálatok elvégzése szükséges.  

 

22   Terheléses vizsgálat alapján közepes kockázat fennállása esetén további vizsgálatok 

elvégzése szükséges. Ultrahang vizsgálat a balkamra-funkció megítélése céljából 

(EF%) valamint, Holter-vizsgálat a „silent ischaemia” kimutatására.  

 

23   Szívultrahang vizsgálattal igazolt csökkent balkamra-funkció (EF<40%) esetén 

coronarographia elvégzése indokolt. 
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24   Szívultrahang vizsgálattal igazolt, jelentısen nem csökkent balkamra-funkció 

(EF>40%) esetén konzervatív terápia választható. 

 

25   A beteg alacsony kockázatúnak minısíthetı, amennyiben a terheléses vizsgálatokon 

10 MET feletti teljesítmény mellett provokálható ischaemia. Alacsony kockázat 

mellett konzervatív terápia választható (gyógyszeres terápia).  

 

 

Összefoglalva invazív stratégia mérlegelése szükséges alacsony GRACE kockázatú 

betegek esetén: 

• Két alkalommal mért troponin pozitivitás esetén 

• Kétszer negatív troponin mellett, amennyiben terheléses vizsgálattal 5 MET alatt vagy 5-

10 MET között provokálható ischaemia és csökkent balkamra-funkció igazolható (EF<40%). 

 

A kórképben az aszpirin + clopidogrel (vagy ticlopidin) kombináció folytatása 12 hónapig 

indokolt. (PCI-t követıen is). Amennyiben gyógyszer bevonatú stent kerül beültetésre, 

élethossziglan tartó kettıs thrombocyta aggregáció gátló kezelés szükséges.  

Rehabilitáció, élethosszig tartó szekunder prevenció, hosszú távú rizikóbecslés 

szükséges. A rizikófaktorok eliminálása (dohányzás, étrend, életmód), illetve adekvát 

kezelése (diabétesz, hipertónia) elengedhetetlen. A thrombotikus kockázat csökkentésére az 

aszpirinkezelést élethosszig kell folytatni. Elegendı 75-150 mg aszpirin adása. A 

magasabb dózisok nem eredményeznek nagyobb javulást. Mihamarabb elkezdett és 

tartósan folytatott lipidcsökkentı (sztatin) kezelés már az elsı hónapokban hatékony a 

stroke, az infarktus és a recidiváló angina megelızésében. A társbetegségek adekvát 

kezelése elengedhetetlen.  

 

A fizikai aktivitás fokozatos megkezdése szükséges ACS-t követıen. A beteg funkcionális 

kapacitásának felmérése a kórházi elbocsátást követı 4-7 héten belül indokolt 

(terheléses EKG-val, vagy egyéb noninvazív teszttel az ischemia kimutatására). A szív és 

érrendszeri állapot és a funkcionális fizikai kapacitás felmérése alapján a beteget tájékoztatni 

kell a fizikai aktivitás újrakezdésének idıpontjáról, annak szintjérıl, beleértve a fizikai 

tréninget, a munkát és a szexuális aktivitást is. 
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27    • Perkután coronaria-intervenció (PCI) 

A perkután coronaria beavatkozások biztonsága és sikere ACS-ben lényegesen javult azóta, 

hogy kiterjedten alkalmazzák a sztent kezelést és a hatékony thrombocytaaggregáció-

gátlást. A PCI során gyógyszerbevonatú sztent (DES) alkalmazásának feltétele függ a 

beteg mindenkori klinikai állapotától, kórelızményétıl (diabetes), a kóros aktuális 

coronariaanatómiától.  

• Coronaria bypass graft mőtét (CABG)  

Az aortocoronariás bypass graft mőtét az élet meghosszabbítására és a tünetek 

megszüntetésére alkalmas számos klinikai-anatómiai tünetegyüttes esetén. Akut coronaria 

szindrómában európai átlagban a betegek 5,4%-a kerül bypassmőtétre. CABG csak akkor 

jön szóba, ha a PCI várható kockázata igen nagy, vagy PCI során a beteg ér nem 

revaszkularizálható.  
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4. A lipid anyagcsere eltérések kezelésének finanszírozási algoritmusa  

(lipidmanagement) 
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Lipidcsökkentés NSTEMI 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 

5. regionalis felmozgászavar detektálása  

 

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 kezelés stratégiájához elengedhetetlen kockázat-besorolás ellenırzése 

1. GRACE-score alkalmazása 

2. GRACE-score hiányában egyéb valid kockázat-besorolás alkalmazása 

3. invazív stratégia megválasztásának kritériumai  
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10. 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.  

 

Táblázat: Releváns BNO kódok 

BNO BNO megnevezés 

I2000 Instabil angina pectoris 

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 

I2490 Heveny ischaemiás szívbetegség, k.m.n. 

 

A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok 

1. Táblázat: Fontosabb OENO kódok 

OENO OENO megnevezés 

11041 Vizsgálat 

12601 EKG végtag és mellkaselvezetéssel 

21082 Kardiális troponin I meghatározása 

3612D Echocardiographia color Doppler 

3612A Echocardiographia (M-mód, 2D) 
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2. Táblázat: HBCS kódok 

HBCS HBCS megnevezés 

2081 AMI PCI-vel (egy vagy több stenttel) 

2082 AMI PCI-vel, stent nélkül 

2221 
Instabil angina, Q hullám nélküli infarctus speciális intravénás thrombocyta 

aggregáció gátló kezeléssel 

2070 AMI speciális kezelés nélkül 

177A Coronaria bypass, katéterezéssel 

 

 

2. Táblázat: ATC kódok 

ATC ATC megnevezés 

B01AC06 acetilszalicilsav 

B01AC04 clopidogrel 

B01AC16 eptifibatid 

B01AC17 tirofiban 

B01AB05  enoxaparin 

B01AB06 nadroparin 

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 

C07AB03 atenolol 

C07AB07 bisoprolol 

C07AB12 nebivolol 

C07AG02 carvedilol 

C07BB07 bisoprolol+thiazidok 

C07FB02 metoprolol+egyéb vérnyomáscsökkentık 

B01AC16 eptifibatid 
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11. 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. június 1.  


