SCAD για ιατρικό προσωπικό
Αυτόματος Διαχωρισμός των Στεφανιαίων Αγγείων για γιατρικό προσωπικό
Αυτόματος Διαχωρισμός των Στεφανιαίων Αγγείων – Spontaneous Coronary Artery
Dissection (SCAD)
Παρακάτω είναι κάποιες πληροφορίες που ελπίζουμε να είναι χρήσιμες σε όλους αυτούς τους
επαγγελματίες υγείας που αντιμετωπίζουν ασθενείς με Αυτόματο Διαχωρισμό των
Στεφανιαίων Αγγείων (SCAD). Ο φορέας Beat SCAD πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό αυτοί
που παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, όπως παραϊατρικό προσωπικό, μαίες, νοσηλευτές
καρδιακής αποκατάστασης, παθολόγοι, καρδιολόγοι και άλλοι επαγγελματίες του ιατρικού
τομέα να έχουν επίγνωση του SCAD ώστε υγιή άτομα με καλή σωματική κατάσταση που
παρουσιάζουν καρδιολογικά συμπτώματα, να λαμβάνουν άμεσα την καλύτερη θεραπεία
χωρίς καθυστέρηση.
Τα συμπτώματα του SCAD μπορεί να είναι παρόμοια με την «κανονική» καρδιακή προσβολή,
αλλά επειδή οι ασθενείς είναι συχνά νέοι, σε καλή σωματική κατάσταση και υγιείς, διαλάθουν
της σωστής διάγνωσης ή καθυστερεί σημαντικά η διάγνωση.
Ο Δρ David Adlam είναι επικεφαλής του ερευνητικού έργου για το SCAD στο Ηνωμένο
Βασίλειο στην ερευνητική ομάδα του Λέτσεστερ « Leicester Cardiovascular Biomedical
Research Unit».
Η έρευνα χρηματοδοτείται από το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιολογίας και το Εθνικό Ινστιτούτο
Ερευνών Υγείας (NIHR) για μεταγραφική ερευνητική συνεργασία σπάνιων Παθήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με SCAD και το ερευνητικό έργο, δείτε
scad.lcbru.le.ac.uk
Πληροφορίες για τους γιατρούς μπορείτε να βρείτε εδώ:
scad.lcbru.le.ac.uk/node/10
Ένα φυλλάδιο για τους κλινικούς ιατρούς μπορείτε να κατεβάσετε εδώ: bit.ly/1ZgPtOh
Μια ευρωπαϊκή ομάδα μελέτης έχει καθιερωθεί ως μέρος της Εταιρείας Άμεσης
Καρδιολογικής Φροντίδας (Acute Cardiovascular Care Association) (ACCA). (Bit.ly/2gMO4iW)
Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η γνώση και η κατανόηση του SCAD και η δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού μητρώου SCAD να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα για τη συνεργατική έρευνα.

Καρδιακή αποκατάσταση και ψυχική υγεία
Επιστροφή στην κανονική σωματική δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό μέρος της σωματικής
και ψυχολογικής ανάρρωσης μετά από μια καρδιακή προσβολή SCAD. Συνιστάται ιδιαίτερα η
καρδιακή αποκατάσταση, ως μέρος ενός προγράμματος κατάλληλα προσαρμοσμένου στην
ηλικία και την γενική κατάσταση των επιζώντων από SCAD.
Πολλοί ασθενείς με SCAD πάσχουν από σύνδρομο μετατραυματικού στρες (PTSD),
κατάθλιψη και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας μετά από το καρδιακό τους επεισόδιο. Η
γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε συμβουλευτική και άλλη υποστήριξη της ψυχικής τους
υγείας μπορεί να είναι ανεκτίμητη για την αποκατάστασή τους.

Υποστήριξη ασθενών
Είναι σημαντικό για τους ασθενείς με SCAD να έχουν υποστήριξη από άλλους ασθενείς. Η
υποστήριξη είναι διαθέσιμη από τον φορέα Beat SCAD, αλλά και από μία κλειστή ομάδα στο
Facebook (SCAD επιζώντες).

Τι είναι SCAD;
Αυτόματος Διαχωρισμός των Στεφανιαίων Αγγείων
SCAD είναι μια σπάνια καρδιακή πάθηση που δεν μπορεί να προβλεφθεί ή να προληφθεί ακόμα. Επηρεάζει άτομα με λίγες ή καμία από τους συνήθεις παράγοντες κινδύνου για
καρδιακή νόσο. Μία ρήξη ή ένας θρόμβος αναπτύσσεται σε μια στεφανιαία αρτηρία με
αποτέλεσμα τη δημιουργία απόφραξης, η οποία εμποδίζει τη φυσιολογική ροή του αίματος.

Ποιος συνήθως παθαίνει SCAD
•
•
•

Κυρίως οι γυναίκες
Γυναίκες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εγκυμοσύνη
Η εμμηνόπαυση, οι διαταραχές του συνδετικού ιστού, η κατάσταση ακραίου στρες
και η άσκηση έχουν συσχετιστεί με SCAD, αλλά η αιτία παραμένει άγνωστη.

Τα συμπτώματα της SCAD
•
•
•
•
•

πόνος στο κέντρο του στήθους
πόνο στο χέρι ή μούδιασμα, πόνο στη κάτω γνάθο, την πλάτη ή τους ώμους
ναυτία
εφίδρωση
δυσκολία στην αναπνοή

Εμπειρίες των ασθενών
•
•
•
•
•

λανθασμένη διάγνωση
καθυστερημένη διάγνωση
έλλειψη ενημέρωσης
απομόνωση
στρες και άγχος

•

κατάθλιψη και θλίψη

Περαιτέρω πληροφορίες
Leicester Cardiovascular Biomedical Research Unit.
scad.lcbru.le.ac.uk
Research Mayo Clinic SCAD
mayocl.in/21BZrta
Ερευνητική εργασία: Τι πρέπει να ξέρουν οι κλινικοί γιατροί για τη θεραπεία του SCAD
mayocl.in/1DI2hGX
Ερευνητική εργασία από ερευνητές του Ηνωμένου Βασιλείου Δρ David Adlam και ο Δρ
Abtehale Al-Hussaini
bit.ly/2oq7u3S
Χρήσιμος κατάλογος άλλων εγγράφων
scadalliance.org/publications
Βρετανικό Καρδιολογικό Ίδρυμα (British Heart Foundation)
bit.ly/1LaOgys
bit.ly/1T345Aj
Φορέας «Beat SCAD»
beatscad.org.uk
facebook.com/beatscaduk
contactus@beatscad.org.uk
Youtube: bit.ly/1TXhiLV
Ευρωπαϊκή Ομάδα Μελέτης
bit.ly/2gMO4iW
Rare Connect SCAD community
bit.ly/28Rmxd6
SCAD επιβιώσαντες
(Ομάδα στο Facebook για ασθενείς SCAD)
bit.ly/2mGhSjo
SCAD Οικογένεια και Φίλοι Ομάδας Στήριξης
(Ομάδα στο Facebook)
bit.ly/1TMQDwc

