ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΠΡΟΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Α. Πποαθληηικόρ έλεγσορ ζε νεαπούρ αθληηέρ ανηαγυνιζηικών αθλημάηυν1
1. Ο έιεγρνο πξέπεη λα γίλεηαη νπωζδήπνηε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αζιεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ε νπνία γηα ηα
πεξηζζόηεξα αζιήκαηα είλαη κεηαμύ 12-14 εηώλ
2. Ο έιεγρνο πξέπεη λα γίλεηαη κόλν από εμεηδηθεπκέλν ηαηξό
3. Θα πξέπεη λα αθνινπζεί ην θάηωζη πξωηόθνιιν ην νπνίν ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ
θάζε 2 έηε:

Ιαηπικό ιζηοπικό
Φςζική εξέηαζη
(έλεγσορ ηηρ απηηπιακήρ
πίεζηρ)

ΗΚΓ 12 απαγυγών

Απνηηικά εςπήμαηα

Ικανόρ για άθληζη

Απνηηικέρ για καπδιαγγειακή νόζο

Θεηικά εςπήμαηα

Δπιπλέον εξεηάζειρ
(ησυκαπδιογπαθία, δοκιμαζία κόπυζηρ,
24υπη καηαγπαθή ΗΚΓ ή πίεζηρ,
καπδιακό MRI, αγγειογπαθία,
ενδομςοκαπδιακή βιοτία,
ηλεκηποθςζιολογική μελέηη)
Γιάγνυζη
καπδιαγγειακήρ
νόζος
Ανίκανορ για άθληζη
Γιασείπιζη ηος αζθενή
με βάζη ηο ππυηόκολλο ηηρ νόζος

Β. Πποαθληηικόρ καπδιαγγειακόρ έλεγσορ ζε άηομα μέζηρ ηλικίαρ ή ηλικιυμένοςρ2
Ιζρύεη γηα όινπο ηνπο κε επαγγεικαηίεο αζιεηέο άλω ηωλ 35 εηώλ πνπ είηε αζινύληαη ήδε είηε πξόθεηηαη λα
αξρίζνπλ λα αζινύληαη

Ενήλικαρ με καθιζηικό
ηπόπο ζυήρ

Είδορ άζκηζηρ

Άζκηζη σαμηλήρ ένηαζηρ
(1.8 – 2.9 METS)

Άζκηζη μέηπιαρ – ςτηλήρ ένηαζηρ
(>3 METS)

Εκηίμηζη κινδύνος

Απνηηική

Θεηική






Ιαηπικόρ έλεγσορ
Ιζηοπικό
Φςζική εξέηαζη
Risk SCORE
ΗΚΓ ηπεμίαρ

Απνηηικόρ

Θεηικόρ*






Ιαηπικόρ έλεγσορ
Ιζηοπικό
Φςζική εξέηαζη
Risk SCORE
ΗΚΓ ηπεμίαρ

Απνηηικόρ

Μέγιζηη δοκιμαζία
κόπυζηρ

Απνηηική

Ικανόρ για άζκηζη
σαμηλήρ ένηαζηρ

Μέγιζηη δοκιμαζία
κόπυζηρ

Θεηική

Πεπαιηέπυ έλεγσορ,
έναπξη θεπαπείαρ και
εξαηομικεςμένη
ζύζηαζη για άζκηζη

Θεηικόρ*

Απνηηική

Ικανόρ για άζκηζη

Θεηική

Πεπαιηέπυ έλεγσορ,
έναπξη θεπαπείαρ και
εξαηομικεςμένη
ζύζηαζη για άζκηζη

Ενήλικαρ ήδη αζκούμενορ

Είδορ άζκηζηρ

Άζκηζη σαμηλήρ ένηαζηρ
(1.8 – 2.9 METS)

Άζκηζη μέηπιαρ ένηαζηρ
(3 – 6 METS)

Άζκηζη ςτηλήρ ένηαζηρ
(>6 METS)

Εκηίμηζη κινδύνος

Απνηηική

Θεηική






Ιαηπικόρ έλεγσορ
Ιζηοπικό
Φςζική εξέηαζη
Risk SCORE
ΗΚΓ ηπεμίαρ

Απνηηικόρ

Θεηικόρ*

Μέγιζηη δοκιμαζία
κόπυζηρ

Απνηηική

Ικανόρ για άζκηζη
σαμηλήρ ένηαζηρ

Ικανόρ για άζκηζη μέηπιαρ / ςτηλήρ ένηαζηρ

Θεηική

Πεπαιηέπυ έλεγσορ,
έναπξη θεπαπείαρ
και εξαηομικεςμένη
ζύζηαζη για
άζκηζη

* Θεηικόρ Ιαηπικόρ Έλεγσορ (νπνηνδήπνηε από ηα θάηωζη):
- >5% 10εηήο θίλδπλνο κε ην ζύζηεκα SCORE, δπζιηπηδαηκία (νιηθή ρνιεζηεξόιε >320mg/dl, LDL>
240mg/dl), αξηεξηαθή πίεζε >180/110 mmHg, ζαθραξώδεο δηαβήηεο κε κηθξναιβνπκηλνπξία, νηθνγελεηαθό
ηζηνξηθό πξώηκεο ζηεθαληαίαο λόζνπ (ζπγγελήο Α’ βαζκνύ <50 εηώλ), δείθηεο κάδαο ζώκαηνο>28
- Θωξαθηθό άιγνο, ζπγθνπή, επξήκαηα ζηε θπζηθή εμέηαζε
- Αξξπζκίεο, πξνδηέγεξζε ή ηζραηκία ζην ΗΚΓ.
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