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Κχξηνη, Οη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηνκέα ησλ βεκαηνδνηψλ
δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ θαηεγνξηψλ, κε θχξην γλψκνλα ην κέγηζην θιηληθφ φθεινο. .
πλδπαζκφο ησλ πξνηεηλφκελσλ θαηεγνξηψλ κε ηηο επηκέξνπο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο, απζηεξά ην
θιηληθφ φθεινο ησλ αζζελψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, βαζηδφκελεο ζηα ζπκπεξάζκαηα
πνιπθεληξηθψλ κειεηψλ θαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο. Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ
θαηεγνξηψλ πξέπεη λα είλαη βαζηθφο ζηφρνο θάζε δηαβνχιεπζεο.
Δηδηθή κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηελ δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο ηνπ θαηλνηφκνπ βεκαηνδφηε κε παξαθνινχζεζε ηεο ππληθήο
άπλνηαο ν νπνίνο ηαπηφρξνλα είλαη ζπκβαηφο κε ηελ δηελέξγεηα νιφζσκεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο
1. Βεκαηνδφηεο κηαο θνηιφηεηαο (SSIR), κε πξνζαξκνδφκελε ζπρλφηεηα, κε εηδηθέο δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο
ηθαλφηεηεο. Να έρνπλ απηφκαηε αλίρλεπζε ηνπ νπδνχ βεκαηνδφηεζεο θαη απηνξξχζκηζε ηεο έληαζεο ηνπ
ρνξεγνχκελνπ εξεζίζκαηνο. Απηφκαην έιεγρν αίζζεζεο κε απηνξξχζκηζε. . ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΠΝΟΗΑ ΤΠΝΟΤ
(SAM) Ζ εγγχεζε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7 έηε.
2. Βεκαηνδφηεο δχν θνηινηήησλ (DDDR) κε πξνζαξκνδφκελε ζπρλφηεηα θαη εηδηθέο δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο
ηδηφηεηεο. Να έρνπλ απηφκαηε αλίρλεπζε ηνπ νπδνχ βεκαηνδφηεζεο θαη απηνξξχζκηζε ηεο έληαζεο ηνπ ρνξεγνχκελνπ
εξεζίζκαηνο. Απηφκαην έιεγρν αίζζεζεο κε απηνξξχζκηζε. . ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΠΝΟΗΑ ΤΠΝΟΤ (SAM) Ζ
εγγχεζε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7 έηε. Να ππάξρεη πξφγξακκα πζηέξεζεο ζηελ θνιπνθνηιηαθή βεκαηνδφηεζε (πζηέξεζε
ζην AY Delay).
3. Οη θαηεγνξίεο 1 θαη 2, εηδηθή θαηαζθεπή γηα αζθαιή νιφζσκε MRI
4. Βεκαηνδφηεο δχν θνηινηήησλ (DDDR), κε πξνζαξκνδφκελε ζπρλφηεηα κε εηδηθή δηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή
ηθαλφηεηα. Να έρνπλ απηφκαηε αλίρλεπζε ηνπ νπδνχ βεκαηνδφηεζεο θαη απηνξξχζκηζε ηεο έληαζεο ηνπ ρνξεγνχκελνπ
εξεζίζκαηνο. Απηφκαην έιεγρν αίζζεζεο κε απηνξξχζκηζε. . ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΠΝΟΗΑ ΤΠΝΟΤ (SAM) εγγχεζε
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7 έηε
Να έρνπλ εηδηθνχο αιγφξηζκνπο πξφιεςεο θνιπηθήο καξκαξπγήο κε δπλαηφηεηα αληηηαρπθαξδηαθήο βεκαηνδφηεζεο.
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Πξνηάζεηο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ:
1. Καηεγνξία 1 . Βεκαηνδφηεο δχν θνηινηήησλ κε πξνζαξκνδφκελε ζπρλφηεηα (DDDR) θαη κε εηδηθέο ζεξαπεπηηθέο θαη
δηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο. (Dual chamber rate responsive pacemaker with special therapeutic and diagnostic
capabilities).
Α) Αλαθέξεηαη ζηελ παξαγξάθo 2 Δηδηθέο Θεξαπεπηηθέο Γπλαηφηεηεο : Κνιπνθνηιηαθή βεκαηνδφηεζε αζθαιείαο.
Πξφηαζε : Να αιιαρηεί ε θξάζε Κνιπνθνηιηαθή θαη λα γίλεη Κνηιηαθή βεκαηνδφηεζε αζθαιείαο , πξάγκα πνπ είλαη
θαη αιεζέο γηαηί ε βεκαηνδφηεζε αζθαιείαο είλαη κφλν ζηελ θνηιία γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε δσή ηνπ αζζελνχο .
Β) Να πξνζηεζεί ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ επηθεθαιίδα ηνπ είδνπο ε παξάγξαθνο :
Να είλαη εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα λα είλαη αζθαιείο ζε καγλεηηθή ηνκνγξαθία ππφ Όξνπο κε δψλε απνθιεηζκνχ (MRI
Conditional Devices with Scan Exclusion Zone) .
Ζ πξφηαζε καο απηή είλαη βάζε ησλ λέσλ θιηληθψλ δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνπλ φηη έλαο αζζελείο κε βεκαηνδφηε
ζηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ζα ππνβιεζεί ζε καγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ θαηά 25% , άλσ άθξσλ θαηά 9%,
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαηά 26% θ.η.ι.
1. Levy, S. The Most Common Issues of Aging. Accessed from website: www.agingcare.com/Articles/commonissues-of-aging-102224.htm
2. Jauch EC, Saver JL, Adams HP Jr, et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic
stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association.
Stroke 2013;44:870-947.
3. Rinck P. Magnetic Resonance in Medicine. The Basic Textbook of the European Magnetic Resonance Forum. 8th
edition; 2014.
4. Electronic version 8.1, published 1 May 2014. Website: www.trtf.eu / www.emrf.org.
Γ) Να πξνζηεζεί ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο ε παξάγξαθνο :
Να έρεη δπλαηφηεηα ηειεπαξαθνινχζεζεο απφ ηελ νηθία ( Remote monitoring ) ησλ αζζελψλ.
2. Καηεγνξία 2 . Βεκαηνδφηεο δχν θνηινηήησλ κε πξνζαξκνδφκελε ζπρλφηεηα (DDDR) θαη κε εηδηθέο ζεξαπεπηηθέο θαη
δηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη εηδηθή θαηαζθεπή γηα λα είλαη αζθαιείο ζε καγλεηηθή ηνκνγξαθία ζηα 1,5T (MRI safe,
Dual chamber rate responsive pacemaker with special therapeutic and diagnostic capabilities).
Α) Αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή είδνπο :
ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΗΛΗΑΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΡΟΦΤΖ MRI θαη ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ
ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΛΠΗΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΡΟΦΤΖ MRI .
Πξφηαζε: Να αιιαρηεί θαη λα ζπκπιεξσζεί :
ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΗΛΗΑΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ Ή ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΠΡΟΦΤΖ MRI θαη
ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΛΠΗΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ Ή ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΠΡΟΦΤΖ MRI .
Αθφκα ζηελ παξάγξαθν αξ. κεηξψνπ παξαηεξεηεξίνπ Δ.Π.Τ. γηα απηέο ηηο δπν παξαγξάθνπο – πιηθά λα αλαγξαθεί
φηη ΓΔΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΕΔΣΑΗ ζηνλ αξ. κεηξψνπ παξαηεξεηεξίνπ Δ.Π.Τ.
Β) Αλαθέξεηαη ζηελ παξαγξάθo 6 Γηαγλσζηηθέο Ηθαλφηεηεο : Αιγφξηζκνη πξφιεςεο θνιπηθψλ ηαρπθαξδηψλ
(πξναηξεηηθά).
Πξφηαζε: Να αιιαρηεί θαη λα γίλεη - Να δηαζέηεη Αιγφξηζκν πξφιεςεο θνιπηθψλ ηαρπθαξδηψλ ( ππνρξεσηηθά ) .
3. Καηεγνξία 3 . Βεκαηνδφηεο δχν θνηινηήησλ κε πξνζαξκνδφκελε ζπρλφηεηα (DDDR) θαη κε εηδηθέο ζεξαπεπηηθέο θαη
δηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη εηδηθή θαηαζθεπή γηα λα είλαη αζθαιείο ζε καγλεηηθή ηνκνγξαθία ζηα 3 T (MRI safe, Dual
chamber rate responsive pacemaker with special therapeutic and diagnostic capabilities).
Α) Αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή είδνπο :
ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΗΛΗΑΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΡΟΦΤΖ MRI θαη ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ
ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΛΠΗΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΡΟΦΤΖ MRI .
Πξφηαζε: Να αιιαρηεί θαη λα ζπκπιεξσζεί :
ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΗΛΗΑΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ Ή ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΠΡΟΦΤΖ MRI θαη
ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΛΠΗΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ Ή ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΠΡΟΦΤΖ MRI .
Αθφκα ζηελ παξάγξαθν αξ. κεηξψνπ παξαηεξεηεξίνπ Δ.Π.Τ. γηα απηέο ηηο δπν παξαγξάθνπο – πιηθά λα αλαγξαθεί
φηη ΓΔΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΕΔΣΑΗ ζηνλ αξ. κεηξψνπ παξαηεξεηεξίνπ Δ.Π.Τ.
Β) Αλαθέξεηαη ζηελ παξαγξάθo 6 Γηαγλσζηηθέο Ηθαλφηεηεο : Αιγφξηζκνη πξφιεςεο θνιπηθψλ ηαρπθαξδηψλ
(πξναηξεηηθά).
Πξφηαζε: Να αιιαρηεί θαη λα γίλεη - Να δηαζέηεη Αιγφξηζκν πξφιεςεο θνιπηθψλ ηαρπθαξδηψλ ( ππνρξεσηηθά ) .
4. Καηεγνξία 4 Βεκαηνδφηεο δχν θνηινηήησλ ρσξίο δπλαηφηεηα θνιπηθήο βεκαηνδφηεζεο, κε πξνζαξκνδφκελε θνηιηαθή
ζπρλφηεηα (VDDR). (Single lead dual chamber rate responsive pacemakers without atrial pacing).
Α) Γελ αλαγξάθνληαη πνπζελά νη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο ηνπ βεκαηνδφηε εθηφο απφ ηελ επηγξαθή ηεο θαηεγνξίαο .
Πξφηαζε : Να κπεη λέα παξάγξαθνο πνπ λα ιέεη:
Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ MODE βεκαηνδφηεζεο: VDD, VDDR, VVI, VVIR.
Β) Αλαθέξεηαη : Δπαηζζεζία: Πξνγξακκαηηδφκελε αλεμάξηεηα γηα ηνλ θφιπν θαη ηελ θνηιία.
Πξφηαζε : Να πξνζηεζεί φηη ε θνιπηθή επαηζζεζία λα είλαη απφ 0,1mv , γηαηί αλαθεξφκαζηε ζε βεκαηνδφηε –
ειεθηξφδην πνπ δελ έρεη άκεζε επαθή κε ηνλ θφιπν θαη ρξεηαδφκαζηε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε επαηζζεζία.
5. Καηεγνξία 5. Βεκαηνδφηεο ηξηψλ θνηινηήησλ κε 2πνιηθφ ειεθηξφδην ζηεθαληαίνπ θφιπνπ (πζθεπέο θαξδηαθνχ
επαλαζπγρξνληζκνχ). (Three chamber pacemakers with ventriculoventricular delay programming ability (Cardiac
resynchronization therapy device- CRT).
Α) Αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή είδνπο : ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΗΛΗΑΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ
ΠΡΟΦΤΖ MRI θαη ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΛΠΗΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΡΟΦΤΖ MRI .
Πξφηαζε: Να αιιαρηεί θαη λα ζπκπιεξσζεί ε ζσζηή πεξηγξαθή είδνπο θαη ην ζσζηφ παξαηεξεηήξην ηεο Δ.Π.Τ. γηαηί
ην δεηνχκελν πιηθφ δελ είλαη MRI θαη λα γίλεη:
ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΗΛΗΑΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ Ή ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΠΡΟΦΤΖ κε παξαηεξεηήξην ηεο

Δ.Π.Τ. 24.2.9. & 24.2.8. & ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΛΠΗΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ Ή ΠΑΘΖΣΗΚΖ
ΠΡΟΦΤΖ κε παξαηεξεηήξην ηεο Δ.Π.Τ. 24.2.9. & 24.2.8.
Β) Γελ αλαγξάθεηαη ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ ε δπλαηφηεηα πξφιεςεο θνιπηθψλ ηαρπθαξδηψλ.
Πξφηαζε: Να πξνζηεζεί ηερληθή πξνδηαγξαθή πνπ λα ιέεη - Να δηαζέηεη Αιγφξηζκν πξφιεςεο θνιπηθψλ ηαρπθαξδηψλ
( ππνρξεσηηθά ) .
6. Καηεγνξία 6. Βεκαηνδφηεο ηξηψλ θνηινηήησλ κε 4πνιηθφ ειεθηξφδην ζηεθαληαίνπ θφιπνπ κε δπλαηφηεηα
πνιπεζηηαθήο βεκαηνδφηεζεο απφ ην ηεηξαπνιηθφ ειεθηξφδην ηνπ ζηεθαληαίνπ θφιπνπ (πζθεπέο θαξδηαθνχ
επαλαζπγρξνληζκνχ). (Three chamber pacemakers with ventriculoventricular delay programming ability (Cardiac
resynchronization therapy device- CRT
Α) Να αιιαρηεί θαη λα εκπινπηηζηεί ε πεξηγξαθή ηνπ είδνπο έηζη ψζηε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ βεκαηνδνηψλ θαξδηάο θαη ηελ αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηθά – ηερληθά
εμειηγκέλσλ εηδψλ γηα ην θιηληθφ φθεινο ησλ αζζελψλ
Πξφηαζε: Να πξνζηεζεί ζηελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο:
Βεκαηνδφηεο ηξηψλ θνηινηήησλ κε 4πνιηθφ ειεθηξφδην ζηεθαληαίνπ θφιπνπ κε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο θαη
πξνγξακκαηηδφκελεο βεκαηνδφηεζεο απφ ηα δπν δηαθνξεηηθά δίπνια ηνπ ηεηξαπνιηθνχ – ζηεθαληαίνπ ειεθηξφδηνπ
ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο θαη δπλαηφηεηα δπν αλεμάξηεησλ βεκαηνδνηήζεσλ απφ ην ειεθηξφδην απηφ – ζηεθαληαίνπ
ειεθηξφδηνπ ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο θαη λα είλαη εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα λα είλαη αζθαιείο ζε καγλεηηθή ηνκνγξαθία
(πζθεπέο θαξδηαθνχ επαλαζπγρξνληζκνχ). ( MRI safe, Three chamber pacemakers with ventriculoventricular delay
programming ability Cardiac resynchronization therapy device- CRT ).
Βαζηδφκελν ζε θιηληθέο κειέηεο .
Απηή ε αιιαγή είλαη γηα ηνπο αζζελείο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ θιαζηθή ακθηθνηιηαθή βεκαηνδφηεζε .
Απφ ηνπο αζζελείο πνπ ηνπνζεηνχληαη ακθηθνηιηαθνί βεκαηνδφηεο - απηληδσηέο ζε έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 30% δελ
έρνπλ θακηά βειηηψζεη ζηελ θαξδηαθή ηνπο αλεπάξθεηα .
Βηβιηνγξαθία : Champagne, J., Healey, J. S., Krahn, A. D., Philippon, F., Gurevitz, O., Swearingen, A., . . .
ELECTION Investigators. (2011). The effect of electronic repositioning on left ventricular pacing and phrenic nerve
stimulation. Europace. 2011, 13(13), 409-415.
Ypenburg, C., van Bommel, R., J., Borlefs, C. J., Bleeker, G. B., Boersma, E., Schalij, M. J., & Bax, J. J. (2009). Longterm prognosis after cardiac resynchronization therapy is related to the extent of left ventricular reverse remodeling at
midterm follow-up. Journal of the American College of Cardiology, 53(6), 483-490.
Με ηελ δπλαηφηεηα πνιιαπιήο ( δηπιήο ) βεκαηνδφηεζεο απφ ην ηεηξαπνιηθφ LV ( ζηεθαληαίν) ειεθηξφδην απφ απηφ
ην 30% ησλ αζζελψλ ην 19% απηψλ έρεη βειηίσζε ηεο θαξδηαθήο ηνπο αλεπαξθείαο .
Βηβιηνγξαθία : http://www.cardiostim.com/pdf/56_58.pdf http://www.rhythmcongress.com/presentations-2015/Jeudi28-Mai/17h30_Mechulan.pdf
Β) Αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή είδνπο : ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖ παξαηεξεηήξην ηεο Δ.Π.Τ. 24.2.6.
Πξφηαζε: ζηελ πεξηγξαθή είδνπο : ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖ ζηελ παξάγξαθν αξ. κεηξψνπ παξαηεξεηεξίνπ Δ.Π.Τ. λα
αλαγξαθεί φηη ΓΔΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΕΔΣΑΗ ζηνλ αξ. κεηξψνπ παξαηεξεηεξίνπ Δ.Π.Τ.
Γ) Αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή είδνπο : ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΗΛΗΑΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΡΟΦΤΖ
MRI θαη ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΛΠΗΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΡΟΦΤΖ MRI .
Πξφηαζε: Να αιιαρηεί θαη λα ζπκπιεξσζεί : ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΗΛΗΑΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ Ή
ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΠΡΟΦΤΖ MRI θαη ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΛΠΗΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ Ή ΠΑΘΖΣΗΚΖ
ΠΡΟΦΤΖ MRI .
Αθφκα ζηελ παξάγξαθν αξ. κεηξψνπ παξαηεξεηεξίνπ Δ.Π.Τ. γηα απηέο ηηο δπν παξαγξάθνπο – πιηθά λα αλαγξαθεί
φηη ΓΔΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΕΔΣΑΗ ζηνλ αξ. κεηξψνπ παξαηεξεηεξίνπ Δ.Π.Τ.
Γ) Γελ αλαγξάθεηαη ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ ε δπλαηφηεηα πξφιεςεο θνιπηθψλ ηαρπθαξδηψλ.
Πξφηαζε: Να πξνζηεζεί ηερληθή πξνδηαγξαθή πνπ λα ιέεη - Να δηαζέηεη Αιγφξηζκν πξφιεςεο θνιπηθψλ ηαρπθαξδηψλ
( ππνρξεσηηθά ) .
Δ) Να πξνζηεζεί λέν ηερληθφ ραξαθηεξηζηηθφ:
Πξφηαζε: Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα κέηξεζεο δηαζσξαθηθήο αληίζηαζεο.
Γηα πξφιεςε ησλ αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν λα εθδειψζνπλ ζπκβάληα θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο HF .
7. Καηεγνξία 7. Βεκαηνδφηεο κηαο θνηιφηεηαο κε πξνζαξκνδφκελε ζπρλφηεηα (SSIR) θαη κε εηδηθέο δηαγλσζηηθέο
ηθαλφηεηεο (Single chamber rate responsive pacemakers with special diagnostic capabilities).
A) Πξφηαζε : Να πξνζηεζεί ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ επηθεθαιίδα ηνπ είδνπο ε παξάγξαθνο :
Να είλαη εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα λα είλαη αζθαιείο ζε καγλεηηθή ηνκνγξαθία ππφ Όξνπο κε δψλε απνθιεηζκνχ (MRI
Conditional Devices with Scan Exclusion Zone) .
Ζ πξφηαζε καο απηή είλαη βάζε ησλ λέσλ θιηληθψλ δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνπλ φηη έλαο αζζελείο κε βεκαηνδφηε ζηελ
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ζα ππνβιεζεί ζε καγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ θαηά 25% , άλσ άθξσλ θαηά 9%,
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαηά 26% θ.η.ι.
5. Levy, S. The Most Common Issues of Aging. Accessed from website: www.agingcare.com/Articles/commonissues-of-aging-102224.htm
6. Jauch EC, Saver JL, Adams HP Jr, et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic
stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association.
Stroke 2013;44:870-947.
7. Rinck P. Magnetic Resonance in Medicine. The Basic Textbook of the European Magnetic Resonance Forum. 8th
edition; 2014.
8. Electronic version 8.1, published 1 May 2014. Website: www.trtf.eu / www.emrf.org.
Β) Αθφκα ζηελ παξάγξαθν αξ. κεηξψνπ παξαηεξεηεξίνπ Δ.Π.Τ. γηα ηνλ βεκαηνδφηε λα αλαγξαθεί φηη ΓΔΝ
ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΕΔΣΑΗ ζηνλ αξ. κεηξψνπ παξαηεξεηεξίνπ Δ.Π.Τ.
8 . Καηεγνξία 8. Βεκαηνδφηεο κηαο θνηιφηεηαο κε πξνζαξκνδφκελε ζπρλφηεηα (SSIR), κε εηδηθέο δηαγλσζηηθέο
ηθαλφηεηεο θαη εηδηθή θαηαζθεπή γηα λα είλαη αζθαιείο ζε καγλεηηθή ηνκνγξαθία ζηα 1,5 Σ (MRI safe, Single chamber
rate responsive pacemakers with special diagnostic capabilities).
Α) Αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή είδνπο :
ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΗΛΗΑΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΡΟΦΤΖ MRI .

Πξφηαζε: Να αιιαρηεί θαη λα ζπκπιεξσζεί :
ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΗΛΗΑΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ Ή ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΠΡΟΦΤΖ MRI
Αθφκα ζηελ παξάγξαθν αξ. κεηξψνπ παξαηεξεηεξίνπ Δ.Π.Τ. γηα απηή ηελ παξάγξαθν – πιηθφ λα αλαγξαθεί φηη
ΓΔΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΕΔΣΑΗ ζηνλ αξ. κεηξψνπ παξαηεξεηεξίνπ Δ.Π.Τ.
9 . Καηεγνξία 9. Βεκαηνδφηεο κηαο θνηιφηεηαο κε πξνζαξκνδφκελε ζπρλφηεηα (SSIR), κε εηδηθέο δηαγλσζηηθέο
ηθαλφηεηεο θαη εηδηθή θαηαζθεπή γηα λα είλαη αζθαιείο ζε καγλεηηθή ηνκνγξαθία ζηα 3 Σ (MRI safe, Single chamber
rate responsive pacemakers with special diagnostic capabilities).
Α) Αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή είδνπο :
ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΗΛΗΑΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΡΟΦΤΖ MRI .
Πξφηαζε: Να αιιαρηεί θαη λα ζπκπιεξσζεί :
ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΟΗΛΗΑΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ Ή ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΠΡΟΦΤΖ MRI
Αθφκα ζηελ παξάγξαθν αξ. κεηξψνπ παξαηεξεηεξίνπ Δ.Π.Τ. γηα απηή ηελ παξάγξαθν – πιηθφ λα αλαγξαθεί φηη
ΓΔΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΕΔΣΑΗ ζηνλ αξ. κεηξψνπ παξαηεξεηεξίνπ Δ.Π.Τ.
Γενικές Παραηερήζεις Καηεγορίας Βεμαηοδοηών
1) Πξφηαζε : Να δεκηνπξγεζεί κηα λέα παξάγξαθνο ζε φινπο ηνπο θνιπνθνηιηαθνχο θαη ακθηθνηιηαθνχο βεκαηνδφηεο
πνπ λα αλαγξάθεη: Να δηαζέηνπλ αιγφξηζκν βειηηζηνπνίεζεο ηεο θνιπνθνηιηαθήο θαζπζηέξεζεο ( AV
OPTIMISATION ) .
ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΩΣΔΡΩ ΛΟΓΟΤ ΘΑ ΔΠΙΘΤΜΟΤΑΜΔ
Να πξνεηνηκαζηνχλ νη ηειηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηξνπνπνηεκέλεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο, ην θιηληθφ φθεινο ησλ αζζελψλ , ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηνπ 2018 θαηά ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα εμαιείθνληαη νη παξαπάλσ αζάθεηεο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή επξχηεηα ζπκκεηνρήο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 Παξ.3Π.Γ 118/2007 θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ζηνπο πξνζθέξνληεο άξζξν 53 Παξ.2 Π.Γ
60/2007.
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Γεληθέο παξαηεξήζεηο:
Οη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηνκέα ησλ βεκαηνδνηψλ θαη απηληδσηψλ
δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ θαηεγνξηψλ πξνκήζεηαο Βεκαηνδνηψλ –Απηληδσηψλ, κε θχξην γλψκνλα ην
κέγηζην θιηληθφ φθεινο. Πξάγκαηη νη πξνηεηλφκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ννζνθνκείνπ έρνπλ ιάβεη ππφςε ηνπο, απζηεξά
ην θιηληθφ φθεινο ησλ αζζελψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, βαζηδφκελεο ζηα ζπκπεξάζκαηα κεγάισλ
πνιπθεληξηθψλ κειεηψλ θαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο
Παξφηη νη λέεο ηερληθέο θαηεγνξίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ βήκα πξνο ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ,
ζε αξθεηά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απαηηείηαη κεγαιχηεξε αληηζηνηρία ηεο θιηληθήο αλάγθεο κε ηε βέιηηζηε ζεξαπεία, κέζσ
αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ. Δπηπξφζζεηα, πξνθχπηεη ε αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ηερληθσλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ
1/2013 ηεο ΔΠΤ ιφγσ ησλ λέσλ Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ ηεο Δπξσπαηθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξηαο, φζν θαη ησλ ηερλνινγηθψλ
εμειίμεσλ ζηηο εκθπηεχζηκεο ζπζθεπέο απφ ην 2013.
Έηζη, παξά ην γεγνλφο φηη ε ζπλερήο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έρεη βνεζήζεη φινπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο ζηε βειηίσζε ησλ
πξντφλησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζην βέιηηζην θιηληθφ φθεινο, παξαηεξνχκε φηη ζε αξθεηέο θαηεγνξίεο ζπζθεπψλ
πεξηιακβάλνληαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ έλδεημε ‘πξναηξεηηθφ’. Δίλαη εκθαλέο απφ ηα αλσηέξσ φηη, ν φξνο ‘πξναηξεηηθφ’
αθήλεη ην πεξηζψξην ζηηο εηαηξείεο – ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηθήο καο – λα δηαζέηνπλ ζπζθεπέο ρσξίο ηηο ηδηφηεηεο ησλ
λέσλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ, κε απνηέιεζκα νη αζζελείο λα ζηεξνχληαη ηα νθέιε ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο.
Δπηπιένλ, ν φξνο «κε ζπλνδεία εηδηθψλ ειεθηξνδίσλ» απνηειεί γεληθνινγία θαζψο δε δηεπθξηλίδεηαη ε απαίηεζε ελεξγεηηθψλ
θαη παζεηηθψλ ειεθηξνδίσλ, κε απνηέιεζκα νη ζπκκεηέρνληεο λα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κφλν ην έλα είδνο.
Δπηθαινχκελνη :
1) Σνλ θίλδπλν θαηαθχξσζεο ζην δηαγσληζκφ πιηθψλ πνπ δελ δηαζθαιίδνπλ ηα θιηληθά νθέιε ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ,
2) Σν δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο, Δηζεγνχκαζηε γηα ηελ αξηηφηεξε αληηζηνίρηζε
θιηληθψλ αλαγθψλ κε βέιηηζηε ζεξαπεία, ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο:
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΒΗΜΑΣΟΓΟΣΩΝ
ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ 1
ηηο Καηεγνξίεο 1,2 θαη 3 πεξηιακβάλεηαη αθφκε ε δηαηχπσζε:
«Αιγφξηζκνη αλαγλψξηζεο θαη πξνηίκεζεο ηεο ελδνγελνχο θνιπνθνηιηαθήο αγσγήο»
Σν θιηληθφ φθεινο ησλ αζζελψλ ην νπνίν έρεη ηεθκεξησζεί απφ καθξφρξνλεο θιηληθέο κειέηεο έρεη απνηειέζεη ην θξηηήξην ησλ
αιιαγψλ ηφζν ζηηο πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ δηπινεζηηαθψλ βεκαηνδνηηθψλ ζπζθεπψλ (DDDR) φζν θαη
ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Παλεπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο. Δηδηθφηεξα, ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο Medtronic έρεη
ελζσκαηψζεη, θαηλνηνκψληαο, ηνλ θάησζη αιγφξηζκν:
«Αιγφξηζκνο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο θνηιηαθήο βεκαηνδφηεζεο ηνπ νπνίνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα έρεη ηεθκεξησζεί
βηβιηνγξαθηθά». Πξφζθαηα θιηληθά δεδνκέλα ηεθκεξηψλνπλ κηα λέα αλάγθε ζην πεδίν ηεο κφληκεο ηερλεηήο βεκαηνδφηεζεο. Ζ
αλάγθε απηή είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο απξφζθνξεο θνηιηαθήο βεκαηνδφηεζεο ζε δηπινεζηηαθέο ζπζθεπέο (βι. θάησζη
βηβιηνγξαθία 1-4). Κάηη ηέηνην είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ καθξφρξνλε πνξεία ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο, αθνχ πςειά
επίπεδα βεκαηνδφηεζεο ηεο δεμηάο θνηιίαο έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε πςειφ θίλδπλν εκθάληζεο θνιπηθήο καξκαξπγήο θαη
θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο (βι. θάησζη βηβιηνγξαθία 1-4). Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη 1% αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ αλάπηπμεο

θνιπηθήο καξκαξπγήο γηα θάζε 1% αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ βεκαηνδφηεζεο ηεο δεμηάο θνηιίαο. Δπίζεο ν θίλδπλνο
αλάπηπμεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο ζε αζζελείο κε βεκαηνδφηεζε άλσ ηνπ 40% είλαη πέληε θνξέο κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε
αζζελείο νη νπνίνη δελ βεκαηνδνηνχληαη ζηε δεμηά θνηιία.
Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξαπάλσ θιηληθνχ νθέινπο απνηππψλεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ παξαπάλσ αιγνξίζκνπ ζηηο
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Παλεπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο ηνπ 2013, σο πξψηε επηινγή ζεξαπείαο γηα
ζπγθεθξηκέλε νκάδα αζζελψλ θαη πξνυπνζέηεη:
1- ηε ρξεζηκνπνίεζε δχν δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν βξαδπθαξδίαο.
2- ηε ρξήζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αιγνξίζκσλ πξνηίκεζεο ηεο ελδνγελνχο
θνιπνθνηιηαθήο αγσγήο.
Δπνκέλσο πξνηείλνπκε ηελ εηζαγσγή κίαο επηπξφζζεηεο θαηεγνξίαο δηακνξθψλνληαο ηε βαζηθή θαηεγνξία Α1Π σο εμήο:
«Α.1.Π.α. Βεκαηνδφηεο δχν θνηινηήησλ κε πξνζαξκνδφκελε ζπρλφηεηα (DDDR) γηα αζζελείο κε λφζν θιεβνθφκβνπ θαζψο θαη
αιγφξηζκν αλαγλψξηζεο θαη πξνηίκεζεο ηεο ελδνγελνχο θνιπνθνηιηαθήο αγσγήο κε πνζνζηφ πνπ ζα επηβεβαηψλεηαη
βηβιηνγξαθηθά άλσ ηνπ 80%. (Dual chamber rate responsive pacemaker with special therapeutic and diagnostic capabilities).»
θαη:
«Α.1.Π.β.. Βεκαηνδφηεο δχν θνηινηήησλ κε πξνζαξκνδφκελε ζπρλφηεηα (DDDR) κε εηδηθέο ζεξαπεπηηθέο θαη δηαγλσζηηθέο
ηθαλφηεηεο (Dual chamber rate responsive pacemaker with special therapeutic and diagnostic capabilities)», κε ηελ πθηζηάκελε
πξνδηαγξαθή.
ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ 2
ηελ Καηεγνξία 1, πεξηιακβάλεηαη ε δηαηχπσζε:
«Αιγφξηζκνη πξφιεςεο θνιπηθψλ ηαρπαξξπζκηψλ»
Αληίζεηα ζηηο Καηεγνξίεο 2 θαη 3 ν φξνο απηφο είλαη «πξναηξεηηθφο».
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα έρνπλ αλαπηχμεη αιγνξίζκνπο
αληηκεηψπηζεο θνιπηθψλ αξξπζκηψλ νη νπνίνη απνηεινχλ έλα επηπιένλ φπιν ζην δχζθνιν έξγν αληηκεηψπηζεο ησλ θνιπηθψλ
αξξπζκηψλ. Γηεζλψο νη αιγφξηζκνη πξφιεςεο ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο:
Α) Ππξνδνηνχκελνη (triggered)
Β) Δπηθάιπςεο ηνπ απηφρζνλνπ ξπζκνχ κε βεκαηνδφηεζε (overdrive pacing)
Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά πεξηπηψζεηο πνπ ε θνιπηθή αξξπζκία ππξνδνηείηαη απφ έθηαθηεο θνιπηθέο ζπζηνιέο (PAC) ελψ ε
δεχηεξε θαηεγνξία πεξηπηψζεηο πνπ ε αξξπζκία νθείιεηαη ζε ππφζηξσκα (substrate). πλεπψο είλαη μεθάζαξν φηη ε πξφιεςε
ησλ θνιπηθψλ αξξπζκηψλ απαηηεί εμαηνκηθεπκέλν πξνγξακκαηηζκφ ν νπνίνο κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ην θνξηίν ησλ
θνιπηθψλ αξξπζκηψλ.
Γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο εηζεγνχκαζηε λα αθαηξεζεί ν φξνο «πξναηξεηηθφ» απφ ηηο Καηεγνξίεο 1,2 θαη 3 δηακνξθψλνληαο ηε
δηαηχπσζε ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ζε:
«πλδπαζκφο 3 Αιγνξίζκσλ πξφιεςεο θνιπηθψλ ηαρπαξξπζκηψλ κε ηνπιάρηζηνλ έλαλ αιγφξηζκν triggered & έλαλ αιγφξηζκν
overdrive pacing»
ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ 3
ηηο Καηεγνξίεο 2,3,8 θαη 9, πεξηιακβάλεηαη ε δηαηχπσζε:
«Νέα ηερλνινγία θαηαζθεπήο πνπ ηνπο θαζηζηά αζθαιείο θαηά ηελ δηελέξγεηα νιφζσκεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο κε ζπλνδεία
εηδηθψλ ειεθηξνδίσλ παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο πξφζθπζεο»
ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη εηδηθή κλεία ζην γεγνλφο φηη ε παιαηφηεξε ηερλνινγία ζπζθεπψλ πεξηιακβάλεη θαη άιινπο
πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη απνθιείνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ ην 50% ησλ αζζελψλ (βι. θάησζη βηβιηνγξαθία 1).
Οη πεξηνξηζκνί πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε είλαη:
1. πεξηνξηζκνί γηα ην επίπεδν ηάζεο ηεο κπαηαξίαο.
2. πεξηνξηζκνί γηα ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ αζζελνχο.
3. πεξηνξηζκνί γηα ην χςνο ηνπ αζζελνχο.
4.πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηε δηάξθεηα εμέηαζεο θαη ην ζπλνιηθφ ρξφλν ησλ καγλεηηθψλ ηνκνγξαθηψλ πνπ κπνξεί λα
ππνβιεζεί ν αζζελήο.
5. ηελ εκπχξεηε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο
Γη’απηνχο ηνπο ιφγνπο εηζεγνχκαζηε λα δηακνξθσζεί ε δηαηχπσζε σο εμεο:
«Νέα ηερλνινγία θαηαζθεπήο πνπ ηνπο θαζηζηά αζθαιείο θαηά ηελ δηελέξγεηα νιφζσκεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο (1,5 & 3Σ) κε
ζπλνδεία εηδηθψλ ειεθηξνδίσλ παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο πξφζθπζεο, ρσξίο πεξηνξηζκνπο (ζηάζε ζψκαηνο, δηάξθεηα
ζάξσζεο, χςνο αζζελνχο, εκπχξεηε θαηάζηαζε).
ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ 4
ηηο Καηεγνξίεο 1,2 θαη 3 πεξηιακβάλεηαη ε δηαηχπσζε:
«Αιγφξηζκνη αληαπφθξηζεο ζε απφηνκε κείσζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο»
Ζ χπαξμε αιγνξίζκσλ αληαπφθξηζεο ζε απφηνκε κείσζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο είλαη ζεκαληηθή, θαζψο πιεζψξα
θιηληθψλ δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεγάισλ πνιπθεληξηθψλ κειεηψλ, απέδεημαλ ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ επεηζνδίσλ
ζπγθνπήο Νεπξνθαξδηνγελνχο αηηηνινγίαο ή εμαηηίαο πλδξφκνπ Τπεξεπαίζζεηνπ Καξσηηδηθνχ Βνιβνχ.
Ζ επηηπρία ησλ αιγνξίζκσλ απηψλ βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε κηαο πξνγξακκαηηδφκελεο ζπρλφηεηαο πνπ ζα βεκαηνδνηήζεη ε
ζπζθεπή (γηα πξνγξακκαηηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα), φηαλ επηβεβαηψζεη ηελ απφηνκε πηψζε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ.
Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ θιηληθνχ νθέινπο απαηηεί ηε δηακφξθσζε ηεο δηαηχπσζεο ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ζε:
«Γπλαηφηεηα απηφκαηεο αχμεζεο ξπζκνχ ζε πξνγξακκαηηδφκελε βεκαηνδνηηθή ζπρλφηεηα, κεηά απφ απφηνκε πηψζε ηνπ
θαξδηαθνχ ξπζκνχ, κε πξνγξακκαηηδφκελν ρξφλν παξέκβαζεο»
ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ 5
Τηνζέηεζε επηπξφζζεησλ θαηεγνξηψλ γηα βεκαηνδφηεο
O θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο Medtronic κε γλψκνλα ην θιηληθφ φθεινο ησλ αζζελψλ έρεη επηηχρεη απφ ην 2000 λα ελζσκαηψζεη ηε
δπλαηφηεηα απηφκαηεο αληηηαρπθαξδηαθήο βεκαηνδφηεζεο ζε κεξηθά κνληέια ζπζθεπψλ δχν θνηινηήησλ. χκθσλα κε ηα
πξφζθαηα απνηειέζκαηα ησλ θιηληθψλ κειεηψλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αιιά θαη ηεο θιηληθήο πξάμεο, ε
αλσηέξσ δπλαηφηεηα έρεη εληππσζηαθά ζεξαπεπηηθά νθέιε ζηνπο αζζελείο κε ππεξθνηιηαθέο ηαρπθαξδίεο θαη ζπκπησκαηηθή

βξαδπθαξδία. Δπηπξνζζέησο, κε ηε ζπλχπαξμε εηδηθψλ αιγνξίζκσλ πξφιεςεο ησλ θνιπηθψλ ηαρπαξξπζκηψλ νη αλσηέξσ
βεκαηνδφηεο παξέρνπλ ηνλ πιεξέζηεξν ζπλδπαζκφ αληηκεηψπηζεο αζζελψλ κε ζπκπησκαηηθή βξαδπθαξδία πνπ εκθαλίδνπλ
θνιπηθέο ηαρπθαξδίεο αιιά θαη παξνμπζκηθή θνιπηθή καξκαξπγή.
Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία φηη κε ηε ηαπηφρξνλε ρξήζε ησλ αιγνξίζκσλ πξφιεςεο, ειαρηζηνπνίεζεο θνηιηαθήο
βεκαηνδφηεζεο & απηφκαηεο αληηηαρπθαξδηαθήο βεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί:
Α) 61% ζρεηηθή κείσζε (relative reduction) ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο κφληκεο θνιπηθήο καξκαξπγήο ζε κηα πεξίνδν
παξαθνινχζεζεο 2 εηψλ.
Β) 26% ζρεηηθή κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ζην ζπλδπαζηηθφ ηειηθφ ζεκείν ηεο ζλεηφηεηαο, ηεο θαξδηαγγεηαθήο λνζειείαο &
δεκηνπξγίαο κφληκεο θνιπηθήο καξκαξπγήο.
Δπηθαινχκελνη επνκέλσο ηνλ θίλδπλν νη αζζελείο κε ππεξθνηιηαθή ηαρπθαξδία πνπ κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ ηηο ζπζθεπέο
κε ηνλ αιγφξηζκν ηεο απηφκαηεο αληηηαρπθαξδηαθήο βεκαηνδφηεζεο λα απνθιεηζζνχλ απφ απηήλ ηελ επηπξφζζεηε ζεξαπεία,
εηζεγνχκαζηε ηελ πηνζέηεζε ηεο αθφινπζεο επηπξφζζεηεο θαηεγνξίαο βεκαηνδφηε:
«Βεκαηνδφηεο δχν θνηινηήησλ κε πξνζαξκνδφκελε ζπρλφηεηα (DDDR) εμνπιηζκέλνπο κε εηδηθνχο αιγνξίζκνπο πξφιεςεο
ησλ θνιπηθψλ ηαρπαξξπζκηψλ θαη δπλαηφηεηα απηφκαηεο αληηηαρπθαξδηαθήο βεκαηνδφηεζεο (ATP)»
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Αγαπεηνί θχξηνη,
Βεκαηνδφηεο MRI safe
ηα πιαίζηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ ηζρχνπλ ζηνπο βεκαηνδφηεο MRI safe ζα ζέιακε λα ζαο πξνηείλνπκε λα εληάμεηε ζηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο δηαβνχιεπζεο, ζηηο θαηεγνξίεο βεκαηνδνηψλ MRI safe θαη ηελ δπλαηφηεηα Auto Detect. Σν ελ ιφγσ
ζχζηεκα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη απηφκαηα ηελ είζνδν αζζελνχο θαη ηελ έμνδν ηνπ απφ ην καγλεηηθφ ηνκνγξάθν
θάλνληαο ηηο αλαγθαίεο ξπζκίζεηο απηφκαηα ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηερληθνχ θαη επηπξφζζεηνπ πξνγξακκαηηζκνχ.
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