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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 
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ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 



•  κατηγοριοποίηση   καρδιαγγειακού κινδύνου 

•  θεραπευτικοί στόχοι 

•  φαρµακευτική αγωγή 

•   παρακολούθηση της φαρµακευτικής αγωγής 

•  συµµόρφωση 
 

Αλγόριθµος  προσέγγισης  

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για την  
αντιµετώπιση των δυσλιπιδαιµιών 2016 



 κατηγοριοποίηση   καρδιαγγειακού κινδύνου 
 

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για την  
αντιµετώπιση των δυσλιπιδαιµιών 



 
  

 
  
Υπολογισµός  καρδιαγγειακού κινδύνου 
 
 

Πολύ χρήσιµο εργαλείο για τον υπολογισµό  του 
καρδιαγγειακού κινδύνου αποτελεί το Score Risk 
 µε τον οποίο εκτιµάται ο δεκαετής  κίνδυνος  
θανάτου από καρδιαγγειακά συµβάµατα 
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κατηγοριοποίηση του καρδιαγγειακού κινδύνου  σύµφωνα µε τις 
Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση των 
δυσλιπιδαιµιών  
[ European Society of Cardiology (ESC) /  European Atherosclerosis Society (EAS) ] 

•   πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου 

•   υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου  

•   µέτριου καρδιαγγειακού κινδύνου 

•   χαµηλού καρδιαγγειακού κινδύνου 

Guidelines  ESC/EAS  2016 







 
θεραπευτικοί στόχοι 

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για την  
αντιµετώπιση των δυσλιπιδαιµιών 2016 



Recommendations for treatment goals for low-density lipoprotein-cholesterol  

Guidelines  ESC/EAS  2016 



Guidelines  ESC/EAS  2016 



 

φαρµακευτική αγωγή 

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για την  
αντιµετώπιση των δυσλιπιδαιµιών 2016 
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Circulation. 2012;126:e282-e284 

 µείωση της LDL κατά 40 mg/dL µειώνει κατά 13% των θανάτων από κάθε αίτιο  σε µη 
διαβητικά άτοµα και κατά 9% των θανάτων από κάθε αίτιο  σε διαβητικά άτοµα  





Ο βαθµός µείωσης της LDL-c  είναι δοσοεξαρτώµενος  
και ποικίλει µεταξύ των διαφόρων στατινών 



Χορήγηση σε 255 άτοµα στατίνης, για 4 χρόνια έχει σαν αποτέλεσµα εµφάνιση ενός   
επί πλέον περιστατικού  ΣΔ2, ενώ 5.4 καρδιαγγειακά συµβάµατα προλαµβάνονται  



Circulation. 2012;126:e282-e284 





•    αξιολόγηση καρδιαγγειακού κινδύνου 

•   προσδιορισµό στόχου LDL-C για τον συγκεκριµένο κίνδυνο 
 
•  υπολογισµό του ποσοστού µείωσης της LDL-C που 
   απαιτείται για την επίτευξη του στόχου 
 
•    χορήγηση στατίνης σε δόση που κατά µέσο όρο µπορεί  
   να πετύχει τη µείωση αυτή 
 
•     η ανταπόκριση της θεραπείας στη στατίνη είναι µεταβλητή  
    και ως εκ τούτου αύξηση της δόσης µπορεί να απαιτηθεί  
 
•    αν µε τη µέγιστη ανεκτή δόση στατίνης δεν επιτευχθεί ο στόχος  
    να εξετάζεται ο συνδυασµός φαρµάκων 
 

Οδηγίες για τη χορήγηση  στατίνης 
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N=18,144 











Recommendations for pharmacoloical treatment of  hypercholesterolaemia  
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Recommendations for the detection and treatment of patients 
 with heterozygous familial hypercholesterolaemia  
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March 17, 2017, at NEJM.org.  

27564 άτοµα µε πολύ αυξηµένο καρδιαγγειακό κίνδυνο  
( αρτηριοσκληρυντική  καρδιαγγειακή νόσο) τυχαιοποιήθηκαν 
και έλαβαν επί πλέον της στατίνης evolocumab  ή  
placebo για 3.5 περίπου χρόνια 



March 17, 2017, at NEJM.org.  
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 παρακολούθηση της φαρµακευτικής αγωγής 
 

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για την  
αντιµετώπιση των δυσλιπιδαιµιών 2016 









 

συµµόρφωση 
 

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για την  
αντιµετώπιση των δυσλιπιδαιµιών 2016 



1.  Χρησιµοποιήστε καλές διαπροσωπικές δεξιότητες και συµφωνήστε µε 
      τον ασθενή  για το θεραπευτικό σχήµα και όχι να το υπαγορεύεται απ’ έδρας 
 
2. Παρέχετε σαφείς και απλές οδηγίες σχετικά µε ένα φαρµακευτικό  σχήµα  
     και  δώστε  σαφείς γραπτές οδηγίες της φαρµακευτικής  αγωγής  
 
3.   Μιλήστε αργά σε απλή γλώσσα και αποφύγετε την ιατρική φρασεολογία  
     όταν   δίνετε  οδηγίες και επιβεβαιώσετε την κατανόηση  των οδηγιών  
 
4. Περιορίστε τον αριθµό των οδηγιών σε όχι περισσότερες από τρεις 

5. Απλοποιήστε τα δοσολογικό σχήµατα και κάντε τακτική ανασκόπηση   
    φαρµακευτικής αγωγής για εξάλειψη φαινοµένου  πολυφαρµακίας 
 
6. Δώστε πληροφορίες για πιθανές παρενέργειες και αντιµετώπισής τους  

7. Ενθαρρύνετε τις ερωτήσεις και τη συζήτηση και εµπλέξετε και τα άλλα µέλη της 
οικογένειας στην διαχείριση του ασθενούς  

 

Οδηγίες  για συµµόρφωση στην αγωγή 
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