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Отговорност на медицинската сестра при подготовка на пациенти 

за сърдечна катетеризация 
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Responsibility of the nurse in the preparation of patients for cardiac catheterization: Cardiac 

catheterization, percutaneous transluminal koronarodilatatsiyata or angioplasty /PTCA/ coronary angioplasty 

and implantation of intracoronary stent on /PTCA + IC STENT/ are therapeutic interventional procedures 

requiring a certain preparation of the patient. Developing a model for predprotsedurna preparation involves 

optimization of staff in clinics invasive cardiac diagnosis and treatment. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Сърдечната катетеризация е интервенционална /инвазивна/ процедура за 

изследване на сърдечните кухини и коронарните артерии. Може да бъде лява и/или 

дясна. При дясна сърдечна катетеризация, чрез венозен достъп се въвежда катетър 

в дясно предсърдие, в дясна камера и в пулмонална артерия с цел регистриране на 

наляганията в съответните кухини и чрез вклиняване на върха на катетъра 

налягането - в пулмокапилярите[1]. Чрез лява сърдечна катетеризация може да се 

извърши коронарография и/или да се регистрират наляганията в аортата и лявата 

сърдечна камера. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

Коронарографията представлява въвеждане на специален катетър до 

остиумите на лявата и дясна коронарни артерии с цел селективно впръскване на 

контрастна материя в тях, позволяваща изобразяване на вътрешния лумен на всяка 

от артериите [1].  

Предимство на метода за сърдечна катетеризация е възможността заедно с 

диагностиката да се осъществи и леление. Коронародилатацията или перкутанната 

транслуминална ангиопластика /РТСА/ и коронарната ангиопластика с имплантиране 

на интракоронарен стент /РТСА + ІС STENT/ са лечебни интервенционални 

процедури, изискващи определена подготовка на пациента.  

Освен професионалните дейности, осъществявани от специалистите по 

здравни грижи, описани в Медицинския стандарт по кардиология, медицинските 

сестри извършват и дейности за специална подготовка на пациентите за 

коронарография, които могат да бъдат систематизира на дейности: в отделението 

по кардиология и в залата за подготовка на пациенти за коронарография. 

 

Дейности в отделението:  

� Първия контакт между пациента и медицинската сестра трябва да 

включна поздрав и кратко разяснение на манипулациите, които ще му бъде 

извършени 

� Медицинската сестра предоставя на пациента декларация за 

Информирано съгласие за извършването на медицински и хирургични процедури за 

запознаване със съдържанието и за подпис. 

� Измерва теглото и височината на пациента и ги нанася в лист История 

на заболяване (необходимо за точното дозиране на някои от лекарствените 

средства, използвани рутинно по време на сърдечната катетеризация). 

� Взема кръв за биохимични изследвания. 

� Инструктира пациента:  

- да приема обилно количество течности до полунощ или докато заспи.  
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-  да не се храни или пие течности след полунощ, вечерта преди 

сърдечната катетеризация.  

- да изпие задължителните медикаменти: Acetysal и  Clopidogrel 

(Ticagrelol, Plavix ) на сутринта само с една-две глътки вода;  

- да разясни кои лекарства могат да се приемат и кои не е разрешено,  

сутринта преди сърдечната катетеризация.  

� Болни със Захарен диабет на лечение с Insulin не се хранят и не се 

аплицира сутрешната доза Insulin, преди сърдечната катетеризация - получават я 

след приключването на интервенцията. Промени от това правило се правят само по 

лекарско назначение [2].  

� Медицинската сестра снема подробна анамнеза за наличие на алергии.  

- При пациенти постъпили в планов порядък и наличие на алергични 

реакции в миналото, планува консулт със специалист алерголог. При евентуална 

назначена терапия – изпълнява своевременно назначенията. 

- При пациенти постъпили в спешен порядък се извършват назначенията 

на лекуващия лекар.  

� Специалиста по здравни грижи подготвя местата при артериален 

достъп за сърдечна катетеризация, както се подготвя оперативно поле:  

- избръсва гладко, без порезни рани, двете предмишници и двете 

ингвинални гънки; 

-  Размерът на площта е с радиус най-малко 5 см от точката на 

артериалната пункция. Това се счита за минимум по отношение на антисептика [2]; 

- Осигурява ранна премедикация, вечерта преди сърдечната 

катетеризация. 

� В деня на катетеризацията прави електрокардиографски запис (ЕКГ) 

със стандартните 12 отвеждания.  По назначение на лекар може да направи ЕКГ със 

задни гръдни и/или десни прекордиални отвеждания. 

� В деня на процедурата или не по-рано от 24 часа преди неяь, 

медицинската сестра осигурява периферен венозен път с абокат №20. Местата за 

поставяне трябва да са съобразени както със самата процедура на сърдечна 

катетеризация, така и с наличието или отсъствието на предхождаща сърдечна 

операция. За предпочитане е абоката да се постави в областта на кубиталната вена. 

- на лявата ръка – при пациенти без предхождаща сърдечна операция; 

- на дясна ръка – при пациенти след сърдечна операция и поставен 

коронарен байпас LAD – LIMA. 

� При наличието на венозна инфузия на Heparin, инфузията се 

прекратява непосредствено преди отвеждане на пациента в залата за подготовка на 

пациенти за сърдечна катетеризация или по изрично лекарско назначение. 

� Придружава пациента до залата за подготовка на пациента. 

 

Дейности в залата за предварителна подготовка на пациента: 

� Специалиста по здравни грижи посреща и поздравява пациента; 

� Усведомява се как е прекарал ноща; 

� Медицинската сестра проверява: 

- Има ли подписано информирано съгласие от пациента; 

- Налични ли са лабораторните резултати; 

- При наличие на алергия – изпълнени ли са назначенията; 

- Пациента получил ли е ранна премедикация; 

- Отбелязани ли са ръст и тегло на пациента; 

- Приел ли е задължителните медикаменти; 

- От кога не се е хранил и не е приемал течности; 

- Осигурен ли е венозен източник на подходящото място и подходящия 

крайник; 
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- Подготвени ли са полетата за интервенцията.  

� Преди пациента да бъде въведен в катетеризационната лаборатория 

медицинската сестра го подканва да посети тоалетна за да извърши 

физиологичните си нужди.  

� Медицинската сестра придружава пациента до катетеризационната 

лаборатория и заедно с цялата медицинска документация го предава лично на 

сестрата от ангио-залата.  

� Пациента се въвежда в залата за подготовка за сърдечна 

катетеризация, която се намира в непосредствена близост да катетеризационната 

лаборатория.  

Процедурата на сърдечната катетеризация може да продължи от половин час 

до няколко часа. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Всяка болница има своя собствена организация и процедурни  форми за прием 

и обслужване на пациенти. Разработването на модел за предпроцедурна подготовка 

на пациентите, предполага оптимизиране на работата на персонала в отделението. 

Формата за  подготовка на пациенти показани за сърдечна катетеризация предоставя 

възможност не само на работещи специалисти по здравни грижи, а и на студенти да се 

информират за основните моменти при обслужването на пациенти показани за сърдечна 

катетеризация. Прилагането на здравни грижи с високо качество и сигурност за 

пациента се осъществява с уеднаквяване и спазване на установените правила и 

умения при изпълнение на здравните грижи. 
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