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Образователна кампания
за пациенти с ОКС



ОСТЪР КОРОНАРЕН
СИНДРОМ 

ЖИВОТЪТ
ПРОДЪЛЖАВА!

Образователна кампания
за пациенти с ОКС

Вие сте били хоспитализирани за остър коронарен 
синдром (ОКС) и ще Ви бъде предписано ново лечение. 
Важно е да се придържате стриктно към предписанията, 
дадени от Вашия кардиолог или Вашия лекуващ лекар.



Кръвният съсирек е
съставен главно от слепени

тромбоцити (тромбоза)

ПРЕЖИВЕЛИ СТЕ ОКС

ОКС е съвкупност от симптоми, причинени 
от частично или пълно запушване на   кръ-
воносните съдове на сърцето от кръвен 
съсирек (тромб). 

Този съсирек се образува при разкъсване на 
атеросклеротична плака (мастни депа в 
артериите). Кръвта вече не може да тече 
свободно в коронарните артерии и в резул-
тат сърцето не получава достатъчно кисло-
род. 

Когато запушването е тежко, това може да 
доведе до увреждане на сърдечния мускул, 
известно като инфаркт на миокарда (сърде-
чен удар).

За да се овладеят бързо симптомите и да се минимизира увреждането на коронарните артерии, 
се прилага различно лечение и Вие сте получили най-подходящото за Вас.

Вие сте преживели  ОКС. От този момент нататък Ви е предписано лечение, което има за цел да 
намали риска от бъдещ СС инцидент. Поради това е важно да следвате стриктно назначената ви 
терапия и редовно да посещавате Вашия лекар.

Информирайте всички Ваши лекуващи лекари и показвайте картата си при всички медицин-
ски прегледи, особено в случай на операция, ендоскопия, както и при зъболечение.

Моята карта
за проследяване при ОКС

ВАЖНО:
Информирайте всички Ваши 
лекуващи лекари и показвайте
картата си при всички медицински 
прегледи, особено в случай на операция, 
ендоскопия, както и лечение на зъбите.

МОЯТА КАРТА ЗА
ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПРИ ОКС



• Коронарна ангиопластика - катетърна техника, чрез която през артерия на 
ръката или крака се достига до запушената артерия на сърцето и със специални 
устройства се извършва изтегляне на тромба, и разширяване на стеснения учас-
тък с балон катетър. В 95% от случаите се имплантира коронарен стент - метална 
мрежичка, която да поддържа съда отворен докатo участъкът епителизира (за-
здравее). Според показанията стентът може да бъде без (BMS) или с излъчващ ме-
дикамент (DES).

• Коронарен артериален байпас - при тази хирургична интервенция се използва 
фрагмент на артерия или вена за заобикаляне на потока кръв между аортата и 
запушената коронарна артерия. 

• Тромболиза или фибринолиза - съсирекът кръв, запушващ артерията, може да 
се разтвори с лекарство, прилагано интравенозно.

• Може да се приложи и само медикаментозно лечение.

ВЪВ ВСЕКИ ОТ СЛУЧАИТЕ СЛЕД ИЗПИСВАНЕТО 
ОТ БОЛНИЦАТА ЩЕ ВИ БЪДЕ ПРЕДПИСАН КУРС 
НА ЛЕЧЕНИЕ, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ СПАЗВАН. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН Е И КОНТРОЛ НА РИСКОВИТЕ 
ФАКТОРИ, ДОБРА ХИГИЕНА, КАКТО И РЕДОВНИ 
КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ.

ВАЖНО



СЛЕДВАЙТЕ ПРАВИЛНО 
ЛЕКАРСКИТЕ ПРЕДПИСАНИЯ

Вашият лекар ще Ви предпише лечение с медикаменти и промяна 
в начина Ви на живот, подходящи за Вашия случай.
• Не променяйте предписаните лекарства и техните дози, без да се 
консултирате с Вашия лекар.

Едновременното прилагане на тези четири типа лекарства е важно, 
тъй като всяко от тях играе добре определена, допълваща роля.
• Вие трябва да приемате целия предписан Ви курс на лечение.

Спирането на лечението увеличава риска от появата на сериозни 
сърдечно-съдови инциденти.
• Никога не прекъсвайте лечението, без да сте се
консултирали с Вашия лекар.

• Ако планирате да се подложите на операция, стоматологично лечение, хирургична интервенция, 
стоматологични процедури, рентгенографски преглед или ендоскопия, трябва да информирате, 
че сте на антитромботична терапия. 
• В някои случаи (например, при хирургична операция), е възможно да бъдете помолени да пре-
къснете антитромботичната терапия, за да се избегне риска от кървене, но прекъсването трябва 
да бъде възможно най-кратко.
• Ако имате коронарен стент, лечението не трябва да се прекъсва или променя без мнението на 
Вашия  кардиолог (или на лекуващия лекар).

Показвайте картата си при всички медицински прегледи.

ВАШЕТО МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ

След ОКС ще следвате лечение наречено BASIC
(освен ако не е противопоказно).

След ОКС ще следвате лечение наречено BASIC (освен ако не е 
противопоказно). Първите четири букви съответстват на четири-
те вида лекарства, предписани от Вашия лекар. „C“ означава „Кон-
трол“, тъй като трябва да се контролират Вашите рискови факто-
ри, включващи артериално налягане, холестерол в кръвта и ниво 
на кръвна захар, а също и да извършите някои промени в начина 
си на живот, с които ще се запознаете подробно по-късно.

B + + + + =A S I BASICC
Бета-блокер

Забавя сърдечния 
ритъм и облекчава 

работата на 
сърцето

Антитромботик
Помага за разреж-
дането на кръвта и 

предотвратява  
образуването на 
тромби, които да 

запушват артериите

Статин
Спомага за намаля-

ването на "лошия“ 
холестерол

5 букви, които
да се следват

ACE-инхибитор
Помага за 

намаляване на
кръвното налягане 

и намалява риска от
артериални 
увреждания

Контролиране на
сърдечно-съдовите

рискови фактори

ВНИМАНИЕ



КАКВО ДА НАПРАВИТЕ В СЛУЧАЙ НА
НОВA ПОЯВА НА ОКС?

НЕ ЧАКАЙТЕ!
Дори ако болката намалее или изчезне
след 10 минути, обадете се на спешна 
помощ на телефон 112:

Дори ако вече сте преживели ОКС трябва да знаете, че 
симптомите могат да бъдат различни. Ето защо трябва да 
бъдете бдителни. 

ОКС обикновено се проявява като силна болка в гърдите, 
която ги стяга като „менгеме“ и може да създаде усещане 
за задушаване. Болката може да достигне до ръцете, 
врата, челюстите и дори до стомаха. Тази болка може да 
бъде свързана с неприятно усещане за изпотяване, преб-
ледняване, гадене или повръщане, както и склонност към 
припадане. Тя може да продължи от 20 минути до няколко 
часа.

112

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ОКС

• СЪРДЕЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
След ОКС е важно отново да тренирате сърцето си и да се върнете към физиче-
ска активност, подходяща за Вашето ежедневие. Конкретни програми за сър-
дечна рехабилитация често се предлагат от болницата или специализирания 
център, където сте лекувани за ОКС.

Информирайте се за тези програми.

• ПРОМЕНЕТЕ НАЧИНА СИ НА ЖИВОТ И НАВИЦИТЕ СИ
Предприемете действия спрямо сърдечно-съдовите рискови фактори, като 
тютюнопушене, високо артериално налягане, висок холестерол, диабет, липса 
на активност, затлъстяване и прекомерна консумация на алкохол.

Спрете да пушите ако сте пушач.
Следвайте балансирана диета и избягвайте алкохол.
Заемете се с умерена физическа активност, която се равнява на 30
минути ходене всеки ден. Посъветвайте се с Вашия лекар за 
хранително-двигатенен режим, който да следвате.

• РЕДОВНО ПРАВЕТЕ КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ
Редовното наблюдение е важно, за да се гарантира, че Вашето заболяване не се 
влошава и да се предотвратят усложнения. Това наблюдение помага за ефикас-
ността на лечението и за наблюдаването за нежелани ефекти на лечението.

Консултирайте се с Вашия кардиолог поне веднъж годишно.






