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Εισαγωγή: Η πανδημία λόγω του κορονοιού SARS-COV-2, γνωστή ως COVID-19, άλλαξε τα δεδομένα στην καθημερινότητα τόσο

των Τμήματων Επειγόντων Περιστατικών όσο και των Καρδιολογικών Κλινικών.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας καταγραφής είναι να διερευνήσει αν η μειωμένη προσέλευση ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων

περιστατικών συνδυάστηκε από μειωμένη προσέλευση ατόμων με οξέα στεφανιαία σύνδρομα.

Υλικό - μέθοδος: Για την πραγματοποίηση της παρούσας εργασίας καταγράφηκαν οι ασθενείς που υπεβλήθησαν σε

στεφανιογραφικό έλεγχο λόγω οξέος στεφανιαίου συνδρόμου (ΟΣΣ) στο αιμοδυναμικό εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου

Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα κατά το πρώτο τετράμηνο των ετών 2019 και 2020.

Αποτελέσματα: Συνολικά το πρώτο το τετράμηνο του 2020 στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων αντιμετωπίστηκαν 135 οξέα

στεφανιαία σύνδρομα. Σταδιακά, όσο τα μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας εντείνονταν, παρατηρήθηκε μία αύξηση

των περιστατικών ασταθούς στηθάγχης (UA) συγκριτικά με τα οξέα εμφράγματα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST (NSTEMI)

αλλά ο συνολικός αριθμός ΟΣΣ παρέμεινε σταθερός. Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος τα αποτελέσματα δεν διαφέρουν σημαντικά

με εξαίρεση μία αξιοσημείωτη αύξηση ΟΣΣ τον Ιανουάριο του 2020 πριν ακόμα την λήψη αυστηρών μέτρων περιορισμού. Τα

παραπάνω αποτελέσματα συνοψίζονται στον πίνακα.

Συμπεράσματα: Η συγκεκριμένη καταγραφή καταδεικνύει ότι τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα ήταν και θα συνεχίσουν να είναι

παρόντα στην καθημερινή κλινική πράξη. Στα πλαίσια της πανδημίας, τόσο οι ασθενείς όσο και οι ιατροί δεν θα πρέπει να θεωρούν

ότι οι άλλες ασθένειες έχουν εκλείψει. Αντιθέτως είναι παρούσες και μάλιστα πιο επικίνδυνες λόγω πιθανής υποεκτίμησης των

συμπτωμάτων και καθυστερημένης αναζήτησης ιατρικής βοήθειας. Για αυτό τον λόγο, πρέπει πάντοτε να είμαστε σε εγρήγορση για
την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση τους.



ΟΣΣ

Ιανουάριος

2020

Φεβρουάριος 

2020

Μάρτιος 

2020

Aπρίλιος 

2020

STEMI 17 13 8 14

NSTEMI 21 11 12 7

UA 10 5 9 8

ΣΥΝΟΛΟ 48 29 29 29

ΟΣΣ

Ιανουάριος

2019

Φεβρουάριος 

2019

Μάρτιος 

2019

Απρίλιος 

2019

STEMI 12 7 9 10

NSTEMI 19 12 11 18

UA 14 10 8 6

ΣΥΝΟΛΟ 35 29 28 24


