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Сърдечната недостатъчност в България
 Трябва ли да стане приоритет на националната здравна 

политика?

• Около 2% от населението  страда от     сърдечна  
недостатъчност

• Приблизително 140000 души  живеят със СН в България
• Над 60% от смъртността в България се дължи на сърдечно 

съдови заболявания
• Около 18% от смъртността  е в резултат от сърдечна 

недостатъчност
• Средствата заделени за болните със сърдечна недостатъчност 

в България са 0.16% от  брутната сума за здравеопазване , 
докато в другите Европейски страни -1-3%

• Средната продължителност на живота в България се 
увеличава

• Хоспитализациите за сърдечна недостатъчност за 1 година в 
България са над 120000 годишно



Основни предизвикателства:
хоспитализациите по повод СН

Хоспитализации годишно в USA и Европа1 СН хоспитализации
 като % от общите хоспитализации2 

Хоспитализации по повод влошена ХСН в 
сравнение с тази при новодиагностицирана СН3 

Средна продължителност 
на болничния престой3 

Приблизително 1 от 4
 хоспитализирани пациенти ( 24%) се 

рехоспитализират за СН в период
 от 30 дни след изписване 4 

Приблизително 1 от 2
  пациенти ( 46%) се рехоспитализират 

за СН в период
 от 60 дни след изписване 4 



Ранният период след изписване 
е с най-висок  риск

Уязвима фаза

Общата смъртност след дехоспитализация по повод СН
 е най-висока през 1-вия месец1



Основни предизвикателства:
съпътстващи заболявания

Пациенти със СН

 с най-малко едно 
съпътстващо заболяване

Пациенти със СН

 с най-малко две 
съпътстващи заболявания

КАБ

Хронично бъбречно 
заболяване

Диабет 

ХОББ 

Броят на съпътстващите заболявания се увеличава с тежестта на СН 
и ограничава употребата на стандартна терапия



Прогностични измерения 
на ко-морбидността

Влияние върху смъртността Влияние върху хоспитализациите



Придържане към ръководствата за 
терапията от лекарите  

проучване MAHLER , проведено в 6 Европейски страни



Придържане към ръководствата в 
терапията от лекарите  

проучване MAHLER , проведено в 6 Европейски страни

Прогностични фактори  за времето до настъпване на СС хоспитализация

NYHA III спрямо II
Хоспитализация по повод ХСН 
през последната година

Придържане към ръководствата 
( изразено / слабо)

Исхемична етиология

Предсърдно мъждене

Диабет

Хипертония



Проучването Quаlify 

• Проучване,  анализиращо придържането към терапията, 
препоръчвана от Европейските указания при  пациенти с СНРИФ 

• 36 страни, 547 центъра, 7250 пациента ,ср. възраст 63 год. и средна 
продължителност на СН 4 години, 3/4 в синусов ритъм, средна ИФ 
31%, 57% с ИБС, 34% с диабет, 64.7% с АХ

• АСЕ – 86.7%,  27.9% -таргетни дози
• АРБ- 21%, 6.9% с таргетни дози
• ББ – 87%, 15% с таргетни доози, 51% с доза под 50% от таргетната
• МРА – 69%, 70% с таргетна доза
• Ивабрадин- 33%, само 7% с таргетна доза  66% от пациентите са с 

честота над 75
• Диуретици- 83%



Важността на придържането към 
ръководствата в терапията на СН 

• „ Всеки 10% подобрение в придържането на терапията 
към  ACCH/AHA ръководствата са свързани с 13% по-ниска 
смъртност в рамките на 24 месеца“

• „ Не трябва да се пестят усилия в посока ефективното 
прилагане на ръководставта в терапията на пациентите 
със СН с цел подобряване на грижата и прогнозата за тези 
пациенти“



Създаване на план при изписване и 
специфично проследяване на 

пациентите

• Стратегия за проследяване на пациентите със СН 
• Включване в пациентски програми за обучение, промяна в 

начина на живот
• План за титриране/оптимизиране на терапията
• Предотвратяване на ранните рехоспитализации

Преди изписване и дългосрочна грижа:



Хоспитализациите по повод на влошена 
СН усложняват състоянието и прогнозата 

на пациента

Тежест 
на симптомите

Смърт
Време

Внезапна смърт

Хоспитализация 
Хоспитализация 

Хоспитализация 

Лека СН

Умерена-тежка СН

Краен стадий СН

Повтарящи се 
хоспитализации



Риск от смърт след хоспитализация по повод  
влошена СН или МИ при пациенти с ХСН

Abrahamsson P et al. Eur J Heart Fail 2013;15:885-91. 
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Хоспитализации 
при пациенти със СН

Обща програма: средно проследяване 38 мес.;63% от пациентите -хоспитализирани

СС хоспитализация Не-СС хоспитализация

Степен на 
смъртност

(100 пац./г.)



Различни стратегии за 
идентифициране на пациенти в 

риск от декомпенсация

Хоспитализация 
СН

Персистираща конгестия
( хемодинамична/ клинична)

ранна 
декомпенсация

Преципитиращи фактори
•Неадекватна терапия

•Нелекувани ко-морбидности
•Лош къмплаянс

•Аритмия
•Повишаване на АН

•Инфекция 
късна 

декомпенсация

Подобрение в клиничния статус

Време след изписване от болница



Прогностична стойност на  NT-ProBNP на 
пациенти, хоспитализирани по повод ОСН, 

при изписване



Риск от смърт , определен от ранни 
промени на маркерите за органна 

функция, увреда и конгестия



Страните с по-дълъг период на 
хоспитализации за СН имат значимо по- ниски 
нива на  на рехоспитализации за период от 30 

дни



Връзка между общата смъртност и 
употребата на B- блокери в началото и при 

изписване



Дефицитът на желязо е чест и  лош 
прогностичен фактор при 

хоспитализирани пациенти със СН

Jankowska EA et al. Eur Heart J 2014;35:2468-2476.



Оценка на прогностичните 
вариабилности при изписване и в 

ранния период след изписване 

Metra M et al. Circulation 2010;122:1782-5.

Очакван резултат



EVEREST: повишена СЧ през 1- ва и 4-та 
седмица след изписване прогнозира 

повишение на  смъртността 

0.4

0.2

0

Greene SJ, et al. JACC Heart Failure. 2013;1:488-496. 

N=1947 пациента  със СН и ЛКД  в синусов ритъм  

12% повишение на смъртността 
(P<0.001) 
за всеки 5 у/мин повишение

13% повишение на смъртността 
(P<0.002) 
за всеки 5 у/мин повишение

Q1: 42–68 bpm

Q4: >88 bpm
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Corlentor намалява 
хоспитализациите за СН1 [SHIFT]

1. Borer JS et al. Effect of ivabradine on recurrent hospitalization for worsening heart failure in patients with chronic systolic heart failure: the SHIFT Study.  Eur Heart J. 2012;33(22):2813-2820.



Corlentor понижава смъртността от 
СН и хоспитализациите за СН 

-26%-26%
P<0.014P<0.014

-26%-26%
P<0.0001P<0.0001

Смърт Смърт 
от СНот СН

ХоспитализацияХоспитализация
    за СНза СН
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Swedberg K., et al. The Lancet 2010; 376:875-885



Corlentor, добавен рано към B- 
болкер, значимо увеличава 

физическия капацитет

Corlentor  е добавен 1-2 дни 

след инициирането на Carvedilol



Подобрение на качеството на живот, 
свързано с намалението на СЧ



Актуализиране на фармакологичната 
терапия: индикация за Corlentor при 

пациенти с ХСН

McMurray J. et al. ESC Guidelines for the diagnosis 
and treatment of acute and chronic HF. European 
Heart Journal (2012) 33, 1787–1847 



Проучването Quаlify 

• Проучване,  анализиращо придържането към терапията, 
препоръчвана от Европейските указания при  пациенти с 
СНРИФ 

• 7250 пациента СНРИФ  ,ср. възраст 63 год. и средна 
продължителност на СН 4 години, 3/4   в син.ритъм, 66% 

   от пациентите са с честота над 75

• Ивабрадин-  изписан в 33% от пациентите, 
• само 7% от пациентитес таргетна доза 
 



ФОКУС върху пациентите със СН 
ESC Heart Failure Long-Term Registry1 

1. Maggioni AP et al. Eur J Heart Fail. 2013;15(7):1173-84. * Maggioni AP et al. Eur J Heart Fail. 2013;15(7):808-817



Поведение след хоспитализация по 
повод СН: как да идентифицираме 

„уязвимия пациент“?

• 1. След изписване пациентът със СН остава с много висок риск за 
рехоспитализация и смъртност, като през ранната фаза след 
изписване е „най- уязвим“

• 2. Високорисковите пациенти могат да бъдат идентифицирани 
по време на болничния престой на базата на клинична и 
лабораторна оценка. При тези пациенти оптимизиране на 
терапията ПРЕДИ изписване  и ранна мониторираща визита са 
задължителни

• 3. Има нужда от оптимизиране на грижите в периода преди и по 
време на изписване, както и в ранния период след изписване, с 
цел подобрение прогнозата на пациентите 


	Съвременна грижа за пациентите с хронична сърдечна недостатъчност- какво можем да подобрим
	Сърдечната недостатъчност в България Трябва ли да стане приоритет на националната здравна политика?
	Основни предизвикателства: хоспитализациите по повод СН
	Ранният период след изписване е с най-висок риск
	Основни предизвикателства: съпътстващи заболявания
	Прогностични измерения на ко-морбидността
	Придържане към ръководствата за терапията от лекарите проучване MAHLER , проведено в 6 Европейски страни
	Придържане към ръководствата в терапията от лекарите проучване MAHLER , проведено в 6 Европейски страни
	Проучването Quаlify
	Важността на придържането към ръководствата в терапията на СН
	Създаване на план при изписване и специфично проследяване на пациентите
	Хоспитализациите по повод на влошена СН усложняват състоянието и прогнозата на пациента
	Риск от смърт след хоспитализация по повод влошена СН или МИ при пациенти с ХСН
	Хоспитализации при пациенти със СН
	Различни стратегии за идентифициране на пациенти в риск от декомпенсация
	Прогностична стойност на NT-ProBNP на пациенти, хоспитализирани по повод ОСН, при изписване
	Риск от смърт , определен от ранни промени на маркерите за органна функция, увреда и конгестия
	Страните с по-дълъг период на хоспитализации за СН имат значимо по- ниски нива на на рехоспитализации за период от 30 дни
	Връзка между общата смъртност и употребата на B- блокери в началото и при изписване
	Дефицитът на желязо е чест и лош прогностичен фактор при хоспитализирани пациенти със СН
	Оценка на прогностичните вариабилности при изписване и в ранния период след изписване
	EVEREST: повишена СЧ през 1- ва и 4-та седмица след изписване прогнозира повишение на смъртността
	Corlentor намалява хоспитализациите за СН1 [SHIFT]
	Corlentor понижава смъртността от СН и хоспитализациите за СН
	Corlentor, добавен рано към B- болкер, значимо увеличава физическия капацитет
	Подобрение на качеството на живот, свързано с намалението на СЧ
	Актуализиране на фармакологичната терапия: индикация за Corlentor при пациенти с ХСН
	Slide 28
	ФОКУС върху пациентите със СН ESC Heart Failure Long-Term Registry1
	Поведение след хоспитализация по повод СН: как да идентифицираме „уязвимия пациент“?

