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ПОКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕМЕО 

 
 

Показания за дистанционно наблюдение на сърдечната дейност 
при използване на системата ТЕМЕО при пациенти без исхемична 

болест на сърцето 
 

 Пациенти с висок риск за развитие на животозастрашаващи 
сърдечни аритмии и внезапна сърдечна смърт – синдром на 
удължения QT – интервал, синдром на Бругада, идеопатична 
камерна тахикардия, брадикардия с честота под 50 уд/мин., 
първична белодробна хипертония, АV – блок – ІІ – ІІІ степен, 
аритмогенна деснокамерна дисплазия, честа камерна 
екстрасистолия, роднини на пациенти починали с клиника на 
внезапна сърдечна смърт, пациенти с доказана дилатативна и 
хипертрофична кардиомиопатии, пациенти с WPW -  синдром. 

 Пациенти със синкопална, пресинкопална симптоматика или 
световъртеж и с изявена сърдечна патология или по – рано 
документирана сърдечна аритмия, а също така пациенти с 
изкуствен водач на сърдечния ритъм и/или инплантиран 
кардиовертер – дефибрилатор. 

 Пациенти със синкопална, пресинкопална симптоматика или 
световъртеж изявени при физическо натоварване. 

 Пациенти със синкопална, пресинкопална симптоматика или 
световъртеж на фона на лечение с антиаритмични препарати. 

 Пациенти със синкопална, пресинкопална симптоматика или 
световъртеж причината за които не е установена с други методи. 

 Пациенти със синкопална, пресинкопална симптоматика , 
световъртеж или оплаквания от епизоди на внезапно възникващо 
сърцебиене при отсъствие на доказано структурно сърдечно 
заболяване. 

 Епизоди на сърцебиене при пациенти оперирани по повод на 
вроден или придобит сърдечен порок. 

 Епизоди на сърцебиене при пациенти с изразена сърдечна 
недостатъчност. 

 При пациенти с оглед оценка на ефективността на назначената 
антиаритмична терапия. 



                      Електрон Кардио ООД 
 

        София 1528 
       ул. Мюнхен 8 
Хай Тех Бизнес Център 
  тел.: +359 2 42 10 100 
        www.temeo.bg 

 
 
 

2 
 

 Оценка на сърдечния ритъм след назначена терапия с 
антиаритмични препарати с висок риск от проаритмогенен ефект. 

 Транзиторен АV – блок І степен при пациенти след хирургична 
корекция на вроден или придобит сърдечен порок. 

 Транзиторен АV – блок І степен при пациенти след проведена 
катетърна радиофреквентна аблация. 

 Оценка на вариабилността на сърдечния ритъм при пациенти със 
сърдечна потология. 

 При пациети със съмнение за наличие на пароксизмални 
суправентрикуларни тахикардии. 

 При пациети със съмнение за наличие на епизоди на 
пароксизмално предсърдно мъждене. 

 При пациенти преживяли исхемичен мозъчен инсулт с оглед 
изключване или потвърждаване  на наличието на епизоди на 
предсърдно мъждене и определяне на необходимостта от 
антикоагулантна терапия. 

 Оценка на асимптомни пациенти оперирани по повод на вродени 
или придобити сърдечни пороци и с изявена сърдечна 
недостатъчност и/или аритмии. 

 При пациети с перманентно предсърдно мъждене, перманентна 
суправентрикуларна тахикардия или предсърдно трептене с оглед 
оценка на осъществявания контрол на камерната честота в покой 
и при физическо натоварване. 

 Деца с всички видове аритмии. 
 Деца от семейства в които са регистрирани случаи на внезапна 

сърдечна смърт на роднини по първа линия. 
 Обследване на спортисти при екстремни физически и психически 

натоварвания. 
 Обследване на хора упражняващи професии в екстремни условия 

или професии свързани с отговорност по отношение на живота на 
големи групи от хора -  пилоти на пътнически самолети, военни 
пилоти, шофьори на тежкотоварни камиони и автобуси, 
локомотивни машиншсти, вонни, локомотивни машинисти и 
други. 
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Показания за дистанционно наблюдение на сърдечната дейност 
при използване на системата ТЕМЕО при пациенти с исхемична 

болест на сърцето 
 

 При пациети с епизоди на гръдна болка с предно – торакална 
локализация. 

 При пациети с подозрения за наличие на вариантна стенокардия 
тип Принцметал. 

 При пациети с наличие на множество рискови фактори по 
отношение на ИБС с оглед на установяване на епизоди на „ тиха 
исхемия”. 

 При пациети с ИБС с оглед оценка на ефективността на 
провежданата антиисхемична терапия. 

 При пациети с ИБС и съмнения за наличие на ритъмно – проводни 
нарушения, свързани с епизодите на исхемия. 

 При пациети с преживян инфаркт на миокарда в ранния 
постинфарктен период с оглед установяване на епизоди на „ тиха 
исхемия”. 

 При пациети с преживян инфаркт на миокарда в ранния 
постинфарктен период с оглед оценка на вариабилността на 
сърдечния ритъм. 

 При пациети с преживян инфаркт на миокарда и осъществена 
първична PCI в острия период на ИМ, при които непосредствено 
преди, по време или непосредствено след процедурата е установен 
епизод на камерно мъждене или камерна тахикардия. 

 При пациети след PCI с оглед установяване на епизоди на „ тиха 
исхемия”, ритъмно – проводни нарушения и оценка на 
вариабилността на сърдечния ритъм. 

 При пациети след АКБ с оглед установяване на епизоди на „ тиха 
исхемия”, ритъмно – проводни нарушения и оценка на 
вариабилността на сърдечния ритъм. 

 
Особености при продължително дистанционно наблюдение на 

сърдечната дейност  с  използване на системата ТЕМЕО 
 

Каква да бъде продължителността на наблюдение при различните 
клинични ситуации: 
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 С оглед установяването на наличие , честота и характеристики 
на екстрасистолна аритмия се препоръчва продължителност на 
наблюдение 24 – 48 h. Установено е , че най – голямо 
количество екстрасистоли се регистрират през първите 6 – 12 – 
24 h от наблюдението. 

 С оглед установяването на наличие , честота и характеристики 
на камерни тахикардии, суправентрикуларни тахикардии и 
тахиаритмии е необходимо продължително наблюдение. 
Установяването на посочените ритъмни нарушения е в 
линейна зависимост от продължителността на 
наблюдението.Препоръчваната продължителност на 
наблюдението е 3 – 15 дни , а при необходимост и повече. 

 При наличие на синкопална и пресинкопална симптоматика с 
оглед установяване на причините за възникването и се 
препоръчва продължителност на наблюдението  3 – 10 дни. 
Установено е , че увеличаването на продължителността на 
наблюдение от 1 на 3 дни увеличава изявата на АV и SA блокове 
3 пъти. 

ІІ. Какви са критериите за исхемия при продължително 
дистанционно наблюдение: 
 Хоризонтална или низходяща депресия на ST – сегмента повече 

от 0.1mv (1 mm) в точка намираща се на разстояние 80ms от 
точката j. Продължителността на регистрираната депресия 
трябва да бъде с продължителност поне 1 минута и времето 
между два отделни регистрирани исхемични епизода трябва да 
е не по – малко от 1 минута т. е. трябва да е изпълнено 
условието 1х1х1. в този случай за мъже – чувствителност 
(93.3%); специфичност (55.6%) , а за жени - чувствителност 
(66.7%); специфичност (37.5%) . 

 Елевация на ST – сегмента повече от 0.1mv (1 mm) в точка 
намираща се на разстояние 80ms от точката j.  

 Редуващи се епизоди на елевация и депресия на ST – сегмента. 
 Индекс  ST/ЧСС равен на 1.4 mv/уд/мин. - чувствителност 

(80%); специфичност (64.7%). 
 

 


