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Nevrološki pregled in urgentni zdravnik 
 

Igor Rigler (1), dr. med., spec. nevrologije; Miha Košir (2), dr. med. 

1) Služba za urgentno nevrologijo, UKC Ljubljana SPS Nevrološka klinika, Zaloška 2, 1525 Ljubljana 

2) Internistična prva pomoč, UKC Ljubljana SPS Interna klinika, Zaloška 7, 1525 Ljubljana 

 

 

Uvod 
 

Glede na vedno večji obisk bolnikov v urgentnih 

centrih in dežurnih službah nujne medicinske pomoči 

se urgentni zdravniki vse pogosteje srečujejo z bolniki, 

ki prihajajo zaradi nevrološke simptomatike. V večini 

primerov lahko že z dobro in natančno anamnezo 

ugotovimo, ali je opisana težava res nevrološkega 

izvora ali pa je posledica kakega drugega obolenja. Na 
podlagi anamneze se tudi odločimo, ali bomo pri 

bolniku naredili nevrološki pregled ter v kakšnem 

obsegu. V urgentni ambulanti praviloma ne izvajamo 

celotnega nevrološkega pregleda (testiranje vsakega 

dermatoma, moč vsake mišice, testiranje okusa in 

voha, itd.), saj le-ta pogosto niti ni potreben (1). 

Pregled mora biti usmerjen in dovolj natančen, da 

zaznamo nevrološki izpad, ki ga iščemo. 

 

Namen članka je predstaviti pristop potencialnemu 

nevrološkemu bolniku v urgentni ambulanti ali na 

terenu, ki ni preveč podroben in časovno potraten, 

hkrati pa ni preveč površen, da bi lahko spregledali 

življenjsko ogrožajoča nevrološka stanja. 

 

Anamneza 
 

Anamneza je pri obravnavi bolnika z nevrološko 

simptomatiko ključna (2). Z dobro in natančno 

anamnezo si lahko že med pogovorom ustvarimo 

sliko, kje bi lahko bila okvara. Na podlagi anamneze 

se odločimo, če bomo in v kakšnem obsegu pri bolniku 

opravili nevrološki pregled. Osnovna anamneze se ne 

razlikujejo glede na ostala bolezenska stanja. V 

urgenci nas zanima glavna težava. Zanima nas začetek 

težav in njihov razvoj skozi čas. Povprašamo tudi o 

dejavnikih, ki okrepijo ali ublažijo simptome. Lahko 

nam pomagajo podatki o morebitnih pridruženih 

simptomih in predhodnih nevroloških boleznih (2, 3). 

 

Poleg anamneze je pomembna tudi heteroanamneza 

svojcev ali očividcev, še posebej pri bolnikih, ki se 

dogodka ne spominjajo, ga ne opišejo razumljivo ali 

pa so nezavestni. 

 

Med pogovorom razmišljamo o treh vprašanjih:  

1. Ali je simptomatika posledica okvare živčnega 

sistema?  

2. Kje je mesto okvare?  

3. Kaj je lahko razlog simptomov in kako hudi so? 

 

Anamneza pri posameznih simptomih 

 

Glavobol 

Lastnost bolečine nakazuje vrsto glavobola. 

Utripajoča bolečina lahko kaže na migreno, medtem 

ko je ostra, električna bolečina v področju V. 

možganskega živca značilna za trigeminalno 

nevralgijo. Lokacija bolečine nam lahko pomaga pri 

določitvi vrste glavobola. Migrenski glavobol se 
pogosto pojavijo na eni strani glave, v čelu, obrazu, 

včasih pa tudi v zatilju. Če je največje mesto bolečine 

v predelu sinusov in ima pacient simptome in znake 

okužbe, gre lahko za sinusitis. Tenzijski glavobol se 

pogosto kaže z največjo bolečino na vrhu glave, v 

vratu, lahko seva kot trak preko senc. Subarahnoidna 

krvavitev se pogosto začne z bolečino v vratu in 

zatilju, glavobol običajno nastane nenadoma in je 

najhujši v življenju. Glavoboli, ki trajajo dolgo in niso 

povezani z žariščnimi nevrološkimi simptomi ali 

znaki, običajno niso življenjsko ogrožajoči. Če je 

glavobol posledica vnetja (sinusitis, temporalni 

arteritis, tendinitis), se okrepi ob pritisku na boleče 

področje. Nasprotno velja za tenzijski in migrenski 

glavobol, kjer pritisk na področje bolečine le-te ne 

spremeni ali pa jo celo zmanjša. Glavoboli v rafalih so 

enostranski, zelo močni, se značilno pojavljajo ponoči 

in trajajo od 3 minut do nekaj ur. Oko na boleči strani 

je rdeče in solzno. Znotraj-lobanjski ekspanzivni 

proces povzroča glavobol, ki se stopnjuje v ležečem 

položaju (običajno ponoči) (2). Slabost in bruhanje ob 

glavobolu zahtevata dodatno previdnost. Lahko sta 

običajna spremljevalca migrene, lahko pa sta znak 

sekundarnega glavobola. 

 

Omotica 

Pacienti si zelo različno razlagajo besedo omotica. 

Vrtoglavica (občutek vrtenja v prostoru) kaže na 

okvaro v vestibularnem aparatu. Občutek omotice 

lahko kaže na pomanjkljivo globalno oskrbo 

možganov s kisikom, npr. ob nizkem krvnem tlaku 

(vazovagalna reakcija, ortostatska hipotenzija). 

Pomisliti moramo tudi na srčne vzroke (aortna 

stenoza, motnja ritma, srčno popuščanje) (2). Bolniki 

z okvaro malih možganov ali možganskega debla 

imajo hujši občutek nestabilnosti v stoječem položaju, 

leže pa se počutijo bolje. Vrtoglavica z bruhanjem je 

lahko centralna ali periferna. Klinično nam pri 

razločevanju perifernega ali centralnega vzroka 

vrtoglavice pomagajo trije testi, ki jih lahko združimo 

v akronim HINTS (Horizontal head Impulse test 
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[obrat glave], Nystagmus [nistagmus] in Test of Skew 

[test vertikalne disparacije zrkel]). Tabela 1 prikazuje 

posamezne najdbe, ki pomagajo razločevati med 

perifernim in centralnim vzrokom vrtoglavice. 

Občutljivost testov je 98%, specifičnost pa 85% (4).  

Dodatna razlaga in prikaz na: https://youtu.be/1q-

VTKPweuk.  

 

Tabela 1: Najdbe pri HINTS testih in njihova 

interpretacija pri bolnikih z akutno vrtoglavico. 
Centralni 

Obrat glave Negativen (ni sakadnega 

giba oči) 

Nistagmus Spreminja smer, vertikalni 

nistagmus 

Test vertikalne disparacije 

zrkel 

Pozitiven 

Periferni 

Obrat glave Pozitiven (sakadni gib je 

prisoten) 

Nistagmus Enostranski 

Test vertikalne disparacije 

zrkel 

Negativen 

 

Šibkost 

Ločiti moramo med šibkostjo, ki je posledica pareze 

in šibkostjo, ki je posledica popuščanja zaradi 

bolečine. Pri Parkinsonovi bolezni je mišična moč 

ohranjena, pacient pa gibe izvaja počasi. Sprva dobra 

mišična moč, ki se s ponavljanjem giba zmanjša, je 

značilna za miastenijo gravis. 

 

Šibkost, ki nastopi nenadoma ali napreduje zelo hitro, 

v roku nekaj ur, je značilna za možgansko kap. Če gre 

za prehodne ishemične napade (TIA), je simptomatika 

podobna, toda v nekaj minutah do urah pride do 

izboljšanja. Ekspanzivni procesi povzročajo postopen 

razvoj simptomov, ki se skozi čas ne izboljšajo (2). 

 

Nevrološki pregled 
Pred samim nevrološkim pregledom bolniku 

izmerimo vitalne parametre – krvni tlak, nasičenost 

kisika, frekvenca dihanja, krvni sladkor, telesna 
temperatura. Ocenimo stanje zavesti – AVPU. 

Priporočljivo je, da se držimo ABCDE protokola. D 

(disability) vključuje tudi nevrološko oceno. Popoln 
nevrološki pregled je časovno zelo zamuden. V 

urgentni medicini se ga običajno ne poslužujemo.  

 

Eric Dryver je v svojem tečaju Emergency Medicine 

Core Competences (EMCC) predstavil strnjen in 

smiseln nevrološki pregled (4): 

Kortikalne funkcije in kognitivno stanje: 

• zavest in orientacija 

• disfazija/dizartrija 

• vidno polje 

Možganski živci: 

• vid 

• velikost zenic in reakcije 

• bulbomotorika 

• senzorika obraza 

• motorika obraza 

• mehko nebo in uvula 

• gibanje jezika 

Motorične funkcije. 

• moč proksimalnih in distalnih mišic rok 

• moč proksimalnih in distalnih mišic nog 

Senzorične funkcije: 

• občutek na dotik/bolečino rok 

• občutek na dotik/bolečino nog 

Refleksi: 

• zgornji ud (bicepsova, tricepsova refleksa) 

• spodnja uda (patelarna, ahilova refleksa) 

Koordinacija: 

• test prst-nos 

• test peta-koleno 

• Romberg ali stoja na eni nogi ter tandemska 

hoja 

 

Z nevrološkim statusom pričnemo že ob prvem stiku z 

bolnikom. Glede na način prihoda v ambulanto 

(samostojno, peš, ob podpori, invalidski voziček, 

nosila) lahko pričnemo z oceno več nevroloških 

podsistemov. Med pogovorom ocenjujemo morebitno 

afazijo, dizartrijo in kognitivno stanje. 

V nadaljevanju je opisan nevrološki pregled pri 

zavestnem bolniku, na koncu prispevka pa še pri 

bolniku z motnjo zavesti. 

 

Kortikalne funkcije in kognitivno stanje 

 

Pri zavestnemu pacientu lahko že med samim 

pogovorom dobimo večino podatkov, ki nas zanimajo 

glede delovanja višjih živčnih funkcij. Ocenjujemo 

zavest, orientacijo, spomin, čustvovanje, izvršitvene 

in spoznavne sposobnosti (1,5). 

 

Zavest je stanje, ko se človek zaveda sebe in okolice. 

Delimo jo na kvantitativno (stopnja zavesti) in 

kvalitativno (vsebina zavesti). Kvantitativna je 

odvisna od retikularne formacije v mezencefalonu in 

rostralnem delu ponsa. Funkcionalno se ta struktura 

imenuje aktivirajoči sistem možganskega debla, ki 

skrbi, da je možganska skorja aktivna, kar je osnova 

za vse višje živčne funkcije. Do motnje zavesti pride, 

če je okvarjena povezava med retukularno formacijo 

in možgansko skorjo ali če gre za difuzno okvaro 

možganske skorje. Kvantitativno motnjo zavesti 

delimo na:  

• somnolenco (bolnika prebudi fiziološki dražljaj),  

• sopor (bolnika prebudi močan in ponavljajoč 

dražljaj), 

• komo (bolnik je neodziven in ga ne moremo 

prebuditi) (5). 

 

https://youtu.be/1q-VTKPweuk
https://youtu.be/1q-VTKPweuk
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Za govorico je pri veliki večini ljudi dominantna leva 

možganska hemisfera. Možganska kap v skorji 

dominantne hemisfere se bo poleg izpada motorične in 

senzorične funkcije lahko kazala tudi z motnjo govora 

oz. disfazijo (1). Dizartrija je motnja govora, ko 

pacient normalno razume, v mislih tvori pravilne 

stavke, ima pa težave pri artikulaciji. Govor je lahko 

nerazločen, kar je posledica motenj v gibanju mišic, ki 

sodelujejo pri oblikovanju glasu (5). Dizartrija je 

lahko posledica okvare v skorji, subkortikalno, 

možganskem deblu, možganskih živcih, živčno 

mišičnem stiku ali mišici (1). 

 

Možganski živci 

 

Pregledu funkcij možganske skorje običajno sledi 

pregled in ocena delovanja možganskih živcev. Slika 

1 shematsko prikazuje izstopišča možganskih živcev 

ter njihovo funkcijo, v nadaljevanju pa je opisan 

pregled posameznih možganskih živcev. 

 

N. olfaktorius (I) – voh: poskusimo, kako bolnik 

zaznava vonj kave, začimb, parfuma. 

 

N. optikus (II) – zaznavanje svetlobe in vida: testiramo 

vidno ostrino in zenične reakcije na direktno in 

indirektno osvetlitev. Testiranje za hemianopsijo se 

pogosto spregleda, je pa to pomemben znak okvare 

okcipitalnega režnja. 

Do 20% razlika v velikosti med zenicama je ob 

odsotnosti drugih patoloških ugotovitev normalna. 

 

N. okulomotorius (III), n. trohlearis (IV), n. abducens 

(VI) – premikanje zrkel; III – pogled medialno, 

navzgor in navzdol, vsebuje tudi nitje za eferentni krak 

zenične reakcije; IV – pogled medialno navzdol, VI – 

pogled lateralno. Očesne gibe najlažje testiramo tako, 

da bolnik sledi našemu prstu, med tem ko mi po zraku 

narišemo črko H. 

Nistagmus so nehoteni ritmični gibi očesa. Majhni 

trzljaji očesa v skrajni legi so normalna najdba – 

fiziološki ustavitveni nistagmus. Vestibularni 

nistagmus je posledica okvara vestibularnih struktur. 

V tem primeru je nistagmus sestavljen iz dveh faz. 
Začetna faza je počasen gib zrkla v eno smer, kateri 

sledi hitra faza s pogledom v drugo smer. Smer 

nistagmusa označimo po smeri hitre faze. Smer 
počasnega giba kaže stran okvarjenega labirinta. Zelo 

pogosto ga spremljata vrtoglavica in slabost. 
Centralni nistagmus je posledica okvare možganskega 

debla ali malih možganov. Kaže se na različne načine 

in je lahko vodoraven, navpičen, rotacijski, disociiran 
(vsako zrklo ima drugačno obliko nistagmusa). 

 

N. trigeminus (V) – motorično oživčuje žvekalne 

mišice, senzorično oživčuje obraz in roženico. 

Sočasno se dotaknemo leve in desne strani čela in lica, 

testiramo kornealni refleks in napetost maseterskih 

mišic pri stisku čeljusti. 

 

Slika 1: Shematski prikaz možganskih živcev in njihovih funkcij. 

(Vir: http://healthtipsinsurance.com/stories/11613/Cranial-Nerves--Facts.html) 

 

http://healthtipsinsurance.com/stories/11613/Cranial-Nerves--Facts.html


 

 14 

N. facialis (VII) – motorično oživčuje mišice obraza. 

Pacient naguba čelo, zatisne očesi, se nasmehne. 

Pri popolni periferni okvari obraznega živca bolnik ne 
more nagubati čela, očesna reža je širša, očesa ne 

more popolnoma zapreti, ustni kot je povešen. Kadar 
je okvara centralna (proksimalno od jedra živca) 

bolnik lahko naguba čelo na prizadeti strani, oko 

lahko zapre, edino ustni kot je povešen. 
 

N. statoakustikus (VIII) – zaznavanje zvoka, 

ravnotežje. Testiramo razumevanja šepetanja na vsako 

uho posebej, vestibulookularni refleks in nistagmus. 

 

N. glosofaringeus (IX) in n. vagus (X) – oživčuje 

zadnjo strani žrela (IX) in glasilke (X). Opazujemo 

govor, morebitne motnje požiranja. Bolniku naročimo, 

da izgovori glas »A«, ob tem opazujemo simetrijo 

nebnih lokov in položaj jezička. 

 

N. akcesorius (XI) – oživčuje mišici 

sternokleidomastoideus in trapezius. Pacienta 

prosimo, da dvigne ramo in obrne glavo proti uporu. 

 

N. hipoglosus (XII) – motorično oskrbuje mišice 

jezika. Bolnik potisne jezik ob lice, mi pa z druge 

strani pritisnemo na jezik in ocenjujemo moč. Bolnik 

izplazi jezik in opazujemo simetričnost, morebitne 

fascikulacije (povzeto po 1,2,3,5). 

 

Motorične funkcije 

 

Pri normalno pokretnem bolniku je testiranje mišične 

moči relativno preprosto. Če lahko samostojno vstane 

iz stola (moč proksimalnih mišic nog) in stopi na prste 

in pete (distalne mišice nog) ter dvigne roki nad višino 

ramen (proksimalne mišice rok in ramen) in stisne 

dlani v močno pest (distalne mišice rok) to predstavlja 

grobo oceno mišične moči. Ležečega pacienta 

testiramo tako, da dviguje ude proti uporu, če tega ne 

zmore, pa brez upora. Med pregledom opazujemo 

simetrijo oz. trofiko mišičnih skupin leve in desne 

strani. Mišični tonus testiramo tako, da naročimo 
pacientu, da se popolnoma sprosti ter ne napenja 

mišic, mi pa izvajamo pasivni gib v sklepu. 

 

Za zaznavanje blagih parez, ki so posledica okvare 

osrednjega živčevja, opravimo test na latentno parezo 

zgornjih in spodnjih okončin. Pacient miže drži roke v 

predročenem položaju pred seboj z dlanmi navzgor. 

Test izvajamo 10-15 sekund. V primeru šibkosti bo 

prišlo do povešanja in pronacije roke. Spodnji 

okončini testiramo tako, da pacient leži na hrbtu, nogi 

pokrči v kolku in kolenu za 90° in ju miže zadrži v tem 

položaju (1,2,5). 

 

 

 

 

Senzorične funkcije 

 

Posebej testiramo dotik, temperaturo in vibracije, saj 

je vsaka od navedenih senzoričnih modalnosti 

posledica delovanja ločenih senzoričnih podsistemov. 

Za ugotavljanje blage okvare senzorične možganske 

skorje in selektivne pozornosti testira sposobnost 

razločevanja sočasnega dražljaja iz obeh polovic 

telesa. 

 

Refleksi 

 

Testiramo miotatične reflekse – tricepsov, bicepsov, 

patelarni, ahilov ter plantarni odziv. Ob tem 

opazujemo simetričnost in jakost odziva. Tricepsov 

refleks (C7) testiramo z udarcem po tricepsovi kiti nad 

olekranonom. Ob tem pride do blage ekstenzije v 

komolcu. Bicepsov refleks (C6) testiramo z udarcem 

po kiti bicepsa v komolčni kotanji. Normalen odziv je 

blaga fleksija v komolcu. Patelarni refleks (L3, L4) 

testiramo z udarcem po kiti kvadricepsa tik pod 

pogačico. Ob tem pride do blage ekstenzije v kolenu. 

Ahilov refleks (S1) testiramo z udarcem po ahilovi 

tetivi, ob čemer pride do plantifleksije stopala (2,5). 

Ob testiranju refleksov mora biti bolnik sproščen, saj 

z napenjanjem mišic refleksi ne bodo izzivni. Ob tem 

se lahko poslužimo tehnik, da bolnika zamotimo. 

 

Plantarni odziv izzovemo tako, da s priostrenim 

predmetom podrgnemo po zunanjem robu podplata od 

pete proti bazi petega prsta nato pa poteg nadaljujemo 

proti bazi palca. Normalen in fiziološki odziv je 

upogib palca in drugih prstov – plantarni odziv v 

fleksiji. Ob okvari zgornjega motoričnega nevrona je 

ta odziv patološki. Ob drgnjenju po podplatu pride do 

ekstenzije palca – plantarni odziv v ekstenziji ali znak 

Babinskega (5). 

 

Koordinacija 

 

Ko testiramo koordinacijo, ocenjujemo delovanje 

malih možganov, ki imajo pomembno vlogo pri 
načrtovanih gibih, in propriocepcijo, katere okvara 

lahko povzroči deaferentacijsko ataksijo. Opravimo 

test prst-nos, peta-koleno ter test disdiadohokineze 

(hitra supinacija-pronacija) (1,2). Okvara na nivoju 

bazalnih ganglijev se kaže z nehotenimi oz. 

nenadzorovanimi gibi (tremor, horea, hemibalizem) 

ter počasnostjo in rigidnostjo mišic. 

 

Za oceno ravnotežja in propriocepcije opravimo še test 

tandemske hoje, test po Rombergu in test stoje na eni 

nogi (2). 

 

Pregled bolnika z motnjo zavesti 
 

Pri pregledu bolnika z motnjo zavesti se držimo 

protokola ABCDE. Najprej ugotavljamo in zdravimo 
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stanja, ki ogrožajo življenje. Nevrološki pregled (črka 

D) pride na vrsto proti koncu. Vzroki za motnjo 

zavesti so lahko številni, zato moramo poleg 

nevrološkega vzroka upoštevati tudi druge možne 

vzroke (poškodba, hipoglikemija, toksini, šok, 

psihiatrične motnje, alkohol, okužba, metabolni 

vzroki). Ocenjujemo kvantitativno stopnjo zavesti, 

velikost in reaktivnost zenic ter morebiten nivo okvare 

hrbtenjače oziroma in lateralizacije (6). Nivo zavesti 

ocenjujemo s pomočjo Glasgowske lestvice (GCS). 

Ocenjujemo odpiranje oči (1-4), govor (1-5) in 

motoriko (1-6). V tablei 2 je prikazana GCS. 

Glasgowska lestvica je primarno namenjena oceni 

stanja zavesti pri poškodbah glave in je pri primarnih 

nevroloških boleznih relativno večinoma neuporabna. 

 

Tabela 2: Glasgowska koma lestvica (GCS). 

Odpiranje  

oči 

Spontano 4 

Na ukaz 3 

Na bolečinski dražljaj 2 

Ne odpira 1 

Najboljši  

verbalni  

odziv 

Orientira, razumljiv 5 

Zmedena govorica 4 

Neprimerne besede 3 

Nerazumljive besede 2 

Ne govori 1 

Najboljši  

gibalni  

odziv 

Giba na ukaz 6 

Umik dela telesa ob bolečini 5 

Fleksijski umaknitveni odziv ob 

bolečini 
4 

Nenormalna fleksija 

(dekortikacija) 
3 

Ekstenzijski odziv 

(decerebracija) 
2 

Ni odziva 1 

 

Triki in nasveti: 
 

- Pomembno je, da nevrološki status naredimo (če 

je možno) preden bolnika mišično relaksiramo ali 

sediramo, saj je kasneje nevrološka ocena otežena. 

- Nevrološka ocena nezavestnega bolnika se vedno 

začne s pregledom zenic in z bolečinsko 

stimulacijo, s katero ocenjujemo refleksne gibe in 

predvsem lateralizacijo. 

- Pri bolniku, ki se čudno obnaša ali je zmeden ne 

pozabimo na oceno hemianopsije, ki je večkrat 

spregledana in včasih prestavlja edini znak okvare 

okcipitalnega režnja. 

- Če na podlagi anamneze sumimo na okvaro 

osrednjega živčevja oz. možganskih hemisfer 

(glavobol, hemisimptomatika), potem je test na 

latentno parezo bolj občutljiv pokazatelj okvare 

kot testiranje grobe mišične moči. 
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Uvod 
 

Glavoboli so verjetno najpogostejši nevrološki razlog 

obiska ambulant nujne medicinske pomoči (NMP). 

Velika večina teh glavobolov je primarnih, kar 

pomeni, da je glavobol samostojna motnja. Nasprotno 

od tega pa glavobole, ki jih povzroča druga bolezen, 

imenujemo sekundarni glavoboli. Večino sekundarnih 
glavobolov med obiskovalci urgentnih enot 

predstavljajo glavoboli ob okužbah, manjši delež pa 

zasedajo posttravmatski glavoboli, glavoboli zaradi 

znotrajlobanjskih lezij in glavoboli zaradi 

znotrajlobanjskih  krvavitev (1). Pri bolniku z 

glavobolom v ambulanti NMP moramo z anamnezo in 

kliničnim pregledom razlikovati med primarnim in 

potencialno sekundarnim glavobolom. Če gre za 

primarni glavobol, smo usmerjeni v lajšanje 

simptomov, če pa sumimo na sekundarni glavobol, 

bolnik potrebuje diagnostične postopke, za kar ga 

napotimo k nevrologu.  

 

Poškodbenih vzrokov glavobola v tem članku ne 

obravnavava. 

 

Primarni glavoboli 
 

Ljudje s primarnimi glavoboli redko obiščejo 

ambulanto NMP. Kadar jo, je to običajno iz dveh 

možnih razlogov: 1) prva ali neobičajno huda epizoda 

glavobola ali 2) »kaplja čez rob« oz. glavobol, ki je 

enak kot prej, vendar se je bolnik odločil, da bo glede 

tega nekaj ukrenil.  

 

Glavobol tenzijskega tipa in migrena 

 

Glavoboli tenzijskega tipa so nekajkrat pogostejši od 

migren (2). Na glavobol tenzijskega tipa posumimo ob 

blagem do zmernem obojestranskem glavobolu brez 

nevroloških izpadov. 

 

Značilna migrena je pulzatilne/razbijajoče narave, 

enostranska, brez zdravljenja traja med 4 in 72 ur, je 

povezana s slabostjo in onemogoča vsakdanje 

aktivnosti (3); ob prisotnosti vsaj treh od omenjenih 

kriterijev je migrena skoraj zanesljiva diagnoza, ob 

prisotnosti 2 ali manj pa manj verjetna (4). Pri migreni 

se lahko pred glavobolom pojavi avra; tipična avra je 

prehoden utripajoč skotom (izpad vidnega polja), 

redkeje pa tudi prehodne parestezije po hemitipu, 

motnja govora in celo hemipareza. 

 

Nekateri avtorji so mnenja, da sta glavobol tenzijskega 

tipa in migrena zgolj dve skrajni obliki enega in istega 

kontinuuma primarnih glavobolov (5, 6). Hujši kot je 

glavobol, pogosteje je povezan s simptomi, značilnimi 

za migreno, kot so avra, slabost in fotofobija (7). 
Glede na to, da urgentnih diagnostičnih postopkov pri 

migreni in glavobolu tenzijskega tipa ne opravljamo, 

zdravljenje pa bolj kot tipu glavobola prilagajamo 

jakosti bolečine, je razlikovanje med njima v 

ambulanti NMP manj pomembno.  

 

Glavobol v rafalih 

 

Glavobol v rafalih je najpogostejša oblika 

trigeminalne avtonomne cefalgije (8). Običajno se 

pojavlja v obdobjih, ki trajajo nekaj tednov do več 

mesecev (obdobje rafala), z vmesnimi remisijami, ki 

trajajo vsaj en mesec. V obdobju rafala se glavobol 

večinoma pojavlja vsak dan, lahko tudi večkrat na dan. 

Glavobol se vedno pojavlja samo na eni strani v 

posameznem rafalu. Bolečina je ponavadi lokalizirana 

okoli očesa ter temporalno (v področju, ki ga oživčuje 

n. ophtalmicus), lahko seva v vrat, čeljust, uho, obraz, 

nos in zobe. Bolečina je močna, ostra in zbadajoča. Za 

diagnozo glavobola v rafalih je potrebna prisotnost 

vsaj enega avtonomnega kranialnega znaka, kot so 

solzenje, konjunktivalna injekcija, kongestija nosne 

sluznice,  rinoreja, edem vek, potenje po polovici 

obraza, ptoza in  mioza. Bolečina se pojavi nenadno, 

doseže vrhunec v 5 do 15 minutah in nenadno preneha 

v roku 180 minut, večinoma pa v roku 60 minut. 

Pogosto bolečina bolnike zbudi iz spanja, tipični 

bolniki so mlajši moški, neredko s pozitivno družinsko 

anamnezo. Za ločevanje od hemikranije, s katero si 

delita večino značilnosti, je ključen terapevtski poskus 

z indometacinom, na katerega rafalni glavobol ni 

odziven.  Tipičen bolnik z glavobolom v rafalih je v 

času glavobola prizadet, nemiren (za razliko od 

bolnikov z migreno), glavo drgne ali z njo udarja ob 

predmete.  

 

Kronični glavobol 

 

Kronični glavobol je definiran kot povprečno vsaj 15 

dni na mesec z glavobolom, vsaj 3 mesece v letu. Po 

svojih osnovnih značilnostih je ta lahko migrenski ali 
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tenzijskega tipa. Pomembno vlogo pri kronifikaciji 

glavobola ima pretirano jemanje analgetikov (npr. 

transformirana migrena). Mesečno naj ne bi zaužili 

več kot 8 odmerkov analgetika, sicer se že 

izpostavljamo nevarnosti transformacije glavobola. 

Ravno zaradi tega ima tolikšen pomen pravočasna 

uvedba preventivne farmakoterapije glavobola. Po 

drugi strani pa je prevalenca pomembne 

znotrajlobanjske bolezni ob kroničnem glavobolu le 

okoli 1 % (4).  
 

Sekundarni glavoboli 
 

Opozorilni znaki (tabela 1) za sekundarni glavobol so 

najhujši glavobol v življenju, nenaden nastop 

glavobola ("thunderclap headache", slovenjeno 

bliskovito udarni glavobol), pojav glavobola ob 

naporu ali Valsalvinem manevru, sprememba stanja 
zavesti, vrat, ki ni popolnoma mehek, in odstopanja v 

nevrološkem pregledu. 

 

Tabela 1: Opozorilni znaki za sekundarni 

glavobol. 

• najhujši glavobol v življenju, 

• nenaden nastop glavobola, 

• pojav glavobola ob naporu ali Valsalvinem 

manevru, 

• motnja zavesti, 

• vrat, ki ni popolnoma mehek, 

• odstopanja v nevrološkem statusu. 

 

Prav tako lahko na sekundarni glavobol sumimo ob 

novonastalem glavobolu ali spremembi narave prej 

obstoječega glavobola. Duarte in sodelavci so 

pomembno znotrajlobanjsko bolezen odkrili pri 39 % 

bolnikov z novonastalim glavobolom (9). Nenaden, 

hud glavobol je posledica pomembne znotrajlobanjske 

bolezni v 20 do 72 % bolnikov, ki zaradi tega obiščejo 

ambulanto NMP (10, 11, 12). Ob prisotnosti 

opozorilnih znakov je potrebna nadaljnja diagnostika 

za iskanje vzroka glavobola. 

 

Glavobol zaradi subarahnoidne krvavitve (SAK) 

nastopi skoraj v trenutku v polovici primerov (11), kar 

pomeni, da počasnejši nastop glavobola ne izključuje 
SAK. V večini primerov je SAK, zlasti 

anevrizmatična, poleg glavobola povezana še z izgubo 

zavesti ali žariščnimi nevrološkimi izpadi, v eni 

tretjini pa je prisoten zgolj glavobol (11, 13). Pri 

bolniku s SAK pogosto ugotavljamo motnje srčnega 

ritma in spremembe veznice ST, pa tudi prehodni 

porast vrednosti troponina (14, 15, 16). Poročila 

posameznih primerov poročajo o opozorilnih 

nenadnih glavobolih pred razpokom anevrizme, 

vendar so taki primeri v prospektivnih opazovalnih 

raziskavah izredno redki (13). 

 

V populaciji bolnikov z znotrajlobanjskim 

tumorjem je glavobol edini simptom zgolj v 2 do 8 % 

(17, 18). Pogosteje kot z glavobolom se tumorji kažejo 

z vedenjskimi spremembami, kognitivnim upadom, 

žariščnimi nevrološkimi izpadi ali novonastalimi 

epileptičnimi napadi. Pri bolnikih z znotrajlobanjskim 

tumorjem, ki so že pred tem imeli glavobol, se je 

glavobol spremenil v 82,5 % (sprememba lokacije, 

jakosti, narave, pogostnosti ali pa izginotje glavobola) 

(17). Sekundarni glavobol zaradi možganskega 

tumorja je enako pogosto lociran frontalno, 

okcipitalno ali parietalno (17, 19). Opisujejo različne 

tipe bolečine, najpogosteje topo, vendar v 

pomembnem odstotku tudi zbadajočo ali pulzirajočo, 

različnega trajanja in povezano z različnimi simptomi, 

ki so povezani tudi s primarnimi glavoboli, kot so npr. 

slabost, solzenje in pozitivni vidni fenomeni (17, 19, 

20, 21). Klasična povezava s tumorjem povzročenega 

glavobola in poslabšanja ob ležanju ali kašlju je 

zabeležena pri približno 10 do 17 % bolnikov, je pa ta 

povezava bolje vzpostavljena pri bolnikih s povišanim 

znotrajlobanjskim pritiskom (17, 19).  

 

Iz predstavljenih statističnih podatkov lahko 

razberemo, da glavobola, povezanega z znotraj-

lobanjskimi tumorji, ne moremo z zanesljivostjo ločiti 

od primarnih glavobolov zgolj po lastnostih. Edini 

klinični podatek, ki na to namiguje, je, poleg pojava 

nevroloških izpadov, sprememba lastnosti predhodno 

obstoječega glavobola, ki pa, presenetljivo, vključuje 

tudi izginotje glavobola.  

 

Na meningitis posumimo, če so glavobolu pridruženi 

vročina, pozitivni meningealni znaki, motnja zavesti 

ali petehialen izpuščaj.  

 

Značilna triada vročine, pozitivnih meningealnih 

znakov in motnje zavesti je prisotna v manjšini 

primerov, v več kot polovici primerov pa je prisotna 

triada vročine, glavobola in pozitivnih meningealnih 

znakov (22, 23). 

 
Posamezni znaki imajo nizko občutljivost za 

meningitis (22, 23). Vrat je rigiden pri 70 % bolnikov 

z meningitisom, specifičnost pa je nižja, predvsem pri 

starejših (23). Kar 67 % bolnikov z meningitisom ima 

motnjo zavesti (23).  
 

Eden najbolj občutljivih znakov za meningitis je 

ojačenje glavobola ob sunkovitem premikanju. Bolnik 

izvede test tako, da dva- do trikrat na sekundo 

premakne glavo v horizontalni ravnini in opazuje, ali 

se ob tem glavobol ojača ("jolt accentuation test"). 

Test ima v večini raziskav največjo občutljivost med 

znaki pri pregledu v skupini bolnikov z glavobolom in 

sumom na meningitis, vendar samostojno ni dovolj 

občutljiv za izključitev meningitisa  (24, 25, 26). 
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Pogosto opisovana sta Kernigov in Brudzinskijev 

znak. Kernigov znak izzovemo tako, da bolnik leži na 

hrbtu s fleksijo v kolku in kolenu, preiskovalec pa mu 

iztegne nogo. Če se ob tem pojavi bolečina v zadnjem 

delu stegna in hrbtu (pri kotu, manjšem od 135°), je to 

pozitiven Kernigov znak. Brudzinskijev znak 

izzovemo tako, da bolnik leži na hrbtu in naredi 

fleksijo vratu. Če ob tem v kolku flektira nogo, je to 

pozitiven Brudzinskijev znak. Oba znaka imata nizko 

občutljivost (23). 
 

Temporalni arteriitis je pomemben vzrok 

sekundarnega glavobola, na katerega pomislimo pri 

bolnikih, starejših od 50 let, ki obiščejo nujno 

medicinsko pomoč zaradi novega glavobola ali 

spremembe vzorca glavobola. Ob temporalnem 

arteriitisu bolniki lahko opisujejo klavdikacije 

žvekalnih mišic, s pregledom pa lahko odkrijemo 

izpade v vidnem polju, bolečino ob palpaciji 

temporalnega predela in nodularno temporalno 

arterijo. Pogosto imajo pospešeno sedimentacijo 

eritrocitov. 

 

Disekcije vratnih žil so lahko spontane ali pa 

posledica manjših, navidezno nedolžnih poškodb. V 

literaturi najdemo pogoste zapise o disekcijah vratnih 

žil po kiropraktični manipulaciji.  

 

Disekcija notranje karotidne arterije se kaže z 

istostranskim glavobolom, bolečino obraza, vratu in 

delnim Hornerjevim sindromom (mioza in ptoza sta 

prisotni pri nekaj manj kot polovici primerov). Zaradi 

neposrednega pritiska arterijske psevdoanevrizme so 

lahko prizadeti spodnji možganski živci, najpogosteje 

n. hypoglossus, ki oživčuje mišičje jezika. Bolniki 

lahko navajajo pulzatilni tinitus v četrtini primerov 

(27, 28). Ob avskultaciji nad karotidno arterijo se v 

nekaterih primerih lahko sliši šum. Pojav omenjenih 

simptomov in znakov še ne pomeni ishemije 

osrednjega živčevja, do česar lahko pride z zamikom 

nekaj dni. Pojavi se lahko ishemična možganska kap 

ali ishemija mrežnice. V vmesnem času lahko pride do 
prehodnih ishemičnih napadov. 

 

Disekcija vertebralne arterije v približno polovici 

primerov sledi sprožilnim dejavnikom (športne 

aktivnosti, poškodbe, kiropraktična manipulacija), v 

drugi polovici pa je spontana (29). Kaže se z bolečino 

v vratu ali glavobolom (88 %), ki je običajno nenaden 

in hud, vrtoglavico (57 %)  in istostranskimi 

parestezijami obraza (46 %) (29). Če po disekciji pride 

do ishemične možganske kapi, se ta lahko kaže z 

motnjami ravnotežja (42 %), diplopijo (23 %), 

dizartrijo (15 %) in drugimi nevrološkimi znaki, ki 

odsevajo okvaro različnih delov možganskega debla, 

zatilnih režnjev in malih možganov (29). Med 

opozorilnimi simptomi in kapjo lahko mine več dni.  

 

Pri nosečnicah in ženskah do štiri tedne po porodu 

moramo ob glavobolu pomisliti na preeklampsijo, 

zlasti v poporodnem obdobju pa ne smemo pozabiti 

niti na cerebralni vazokonstrikcijski sindrom ali 

sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije (30). 
 

S hudim glavobolom kot začetnim simptomom se 

lahko kaže akutni glavkom zaprtega zakotja. Pri 

bolnikih z akutnim glavkomom zaprtega zakotja lahko 

najdemo zmanjšano ostrino vida, pordelo oko, edem 

roženice in nereaktivno zenico, palpatorno je tonus 

zrkla povišan. 

 

Glavobol je lahko posledica tromboze možganskih 

venskih sinusov. Dejavniki tveganja zanjo so okužbe 

v področju glave in vratu, maligna obolenja, nosečnost 

in poporodno obdobje, uporaba hormonske 

kontracepcije, nefrotski sindrom in vaskulitisi (27). 
Glavobol ob trombozi venskih sinusov se običajno 

slabša nekaj dni, redkeje je glavobol nenaden, lahko je 

konstanten ali intermitenten (31). Bolniki imajo lahko 

nevrološke izpade (ki ne sovpadajo s tipičnimi 

arterijskimi povirji), znake povišanega 

znotrajlobanjskega pritiska, epileptične napade ali 

vročino (31).  
 

Pri bolniku z glavobolom in sočasno arterijsko 

hipertenzijo simptome pogosto pripišemo 

povišanemu krvnemu tlaku, medtem ko je vzročna 

povezava pogosto ravno obratna – bolečina povzroči 

porast krvnega pritiska (6). Ob odsotnosti  znakov 

hipertenzivne krize je zato smotrno bolnika zdraviti z 

zdravili za lajšanje glavobola; ob zmanjšanju bolečine 

pa bo predvidoma padel tudi krvni pritisk. 

 

Glavobol je najpogostejši simptom ob povišanem 

znotrajlobanjskem pritisku zaradi kateregakoli 

razloga. Znotrajlobanjski pritisk lahko naraste ob 

predhodno omenjenih stanjih (SAK, znotrajlobanjski 

tumor, meningitis, tromboza venskih sinusov) in ob 

ostalih, npr. hidrocefalusu ali idiopatski 

znotrajlobanjski hipertenziji. Glavobol v teh primerih 
nastopi različno hitro; ob SAK lahko nastopi nenadno, 

ob znotrajlobanjskih tumorjih pa postopoma. Lahko se 

poslabša ob ležanju, v tem primeru je glavobol 

najhujši zjutraj (17, 19). Lahko se pojavi bruhanje, ki 

ni nujno povezano s slabostjo (32). Ob prisotnosti 

bruhanja brez slabosti in bruhanja v jutranjih urah 

moramo pomisliti na možnost povišanega 

znotrajlobanjskega pritiska. Poleg tega se lahko 

pojavijo motnje vida (prehodna izguba vida kot 

posledica intermitentnega povišanja znotraj-

lobanjskega tlaka in prehodne ishemije vidnih živcev 

ter dvojni vid zaradi okvare n. abducensa). S 

pregledom lahko pri teh bolnikih najdemo motnjo 

zavesti, papiledem, motnje okulomotorike (značilni 

sta pareza pogleda navzgor in odsotnost abdukcije 

zrkel) in druge žariščne nevrološke znake (32). 
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Drugi vzroki sekundarnega glavobola vključujejo 

zastrupitev z ogljikovim oksidom, apopleksijo  

hipofize in druge. Glavobol je možen tudi ob 

ishemični možganski kapi, zlasti v povirju posteriorne 

možganske arterije, ali v malih možganih (13, 27).  
 

Pomembno je vedeti, da sekundarnih glavobolov od 

primarnih ne moremo ločiti po odzivu na 

protibolečinsko zdravljenje (27). 

 

Obravnava glavobola 
 

Anamneza 

 

Kot ob vsaki drugi bolečini moramo ob glavobolu 

dobro opredeliti bolečino in pridobiti druge 

pomembne anamnestične podatke. Bolnike vprašamo, 

kako pogosto imajo glavobol, kako hitro se je glavobol 
razvil do polne jakosti, ali je imel bolnik pred 

nastopom glavobola avro (vidne motnje, senzorične 

ali motorične motnje), kakšen je ta glavobol v 

primerjavi s prejšnjimi glavoboli in ali je ob glavobolu 

prisotno bruhanje. Ob pritrdilnem odgovoru na 

vprašanja, ali je glavobol nastopil nenadoma, ali je bil 

maksimalen ob nastopu in ali je to najhujši glavobol v 

življenju, moramo opraviti diagnostiko za izključitev 

SAK. Ob sumu na disekcijo vratnih žil vprašamo po 

sprožilnih aktivnostih. Kot pri vseh drugih stanjih 

ženske v rodni dobi vprašamo po nosečnosti.  

 

Različne raziskave kažejo različne lokacije in narave 

bolečine ob sekundarnih glavobolih, zato se na ta 

anamnestični podatek ne moremo zanašati. 

 

Vprašamo, ali ima podobne težave več bližnjih ljudi. 

V tem primeru posumimo na zastrupitev z ogljikovim 

oksidom ali nalezljivo bolezen. 

 

Pri starejših bolnikih z glavobolom vprašamo po 

bolečini ob žvečenju (ishemična bolečina v žvekalnih 

mišicah pri temporalnem arteriitisu). 

 

Ob anamnezi poškodbe glave moramo posumiti na 

znotrajlobanjske krvavitve. Zlasti pri starejših osebah 

lahko že ob banalnih poškodbah pride do subdurne 

krvavitve, pri kateri se praviloma pojavi vedenjska 

spremenjenost, se poslabša kognicija ali pride do 

novonastalih žariščnih nevroloških izpadov.  

 

Pregled 

 

Poleg stanja zavesti in drugih vitalnih znakov moramo 

pri bolniku z glavobolom opraviti usmerjen nevrološki 

pregled, iskati znake meningealnega draženja, opraviti 

orientacijski otorinolaringološki pregled in pregledati 

kožo za izpuščaje.  

 

Normalen nevrološki status ugotovimo pri skoraj eni 

tretjini novonastalih glavobolov zaradi pomembne 

znotrajlobanjske bolezni (9, 11, 13). Podatek kaže na 

to, da z normalnim nevrološkim statusom ne moremo 

izključiti pomembnih strukturnih vzrokov glavobola. 

Ob tem pa je potrebno poudariti, da so vsaj pri SAK 

ravno bolniki z normalnim nevrološkim statusom tisti, 

ki z ustreznim takojšnjim zdravljenjem pridobijo 

največ. 

 

Ob sumu na meningitis bolniku naročimo, da premika 

glavo v horizontalni ravnini levo in desno, dva do 

trikrat na sekundo. Ojačenje glavobola ob omenjenem 

manevru lahko kaže na meningitis. 

 

Ob sumu na temporalni arteriitis palpiramo temporalni 

arteriji; iščemo palpatorno občutljivost, tipamo 

kakovost pulza ali nodularnost arterij. 

 

Ob sumu na disekcijo vratnih žil avskultiramo nad 

domnevno prizadeto žilo za morebiten šum. 

 

Diagnostični postopki 

 

Če sumimo na sekundarni glavobol, je potrebna 

nadaljnja diagnostika. Računalniška tomografija glave 

(CT) je običajno metoda izbora ob sumu na sekundarni 

glavobol. Največja občutljivost za dokaz sveže krvi v 

subarahnoidnem prostoru ima CT prvi dan, ko presega 

90 %, občutljivost pa s pretečenim časom pada (33, 
34). Pri vseh bolnikih, pri katerih sumimo na SAK in 

imajo negativen izvid CT, je treba opraviti lumbalno 

punkcijo in spektrofotometrično preveriti likvor na 

ksantokromijo (33, 34, 35). Ob sumu na SAK pa je 

pred lumbalno punkcijo v vsakem primeru potrebno 

opraviti CT  (34).  

 

Ob prisotnosti krvi v likvorju se pojavlja vprašanje, ali 

je kri posledica subarahnoidne krvavitve ali 

travmatske punkcije. Znano je priporočilo, da likvor 

zberemo v tri zaporedne stekleničke in primerjamo 

število eritrocitov v vsaki steklenički; če število 
eritrocitov upada, naj bi to nakazovalo na travmatsko 

punkcijo. Žal ta metoda ni zanesljiva (34). Bolj 

zanesljiv način je spektrofotometrično preverjanje 

ksantokromije (rumenega obarvanja – vrh absorp-

cijske krivulje med 450 in 460 nm) likvorja kot 

posledice razpada eritrocitov (34, 35). Ksantokromija 

se ne razvije takoj ob krvavitvi, zato je lumbalno 

punkcijo pri negativnem izvidu CT ob sumu na SAK 

primerno odložiti na 12 ur po domnevni krvavitvi 

(nastopu glavobola) (35). Ksantokromija je prisotna 

pri vseh bolnikih s SAK še dva tedna po krvavitvi (35), 

možno pa je določiti tudi siderofage v likvorju, ki jih 

lahko najdemo tudi več tednov po SAK. 

 

Pri ishemični možganski kapi, ki jo spremlja glavobol, 

je v ospredju žariščni nevrološki izpad in glavobol ni 
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poglaviten simptom, CT glave pa praviloma v prvih 

urah po začetku težav ne pokaže demarkiranega 

ishemičnega infarkta možganov. Pri sumu na disekcijo 

vratne arterije ali trombozo venskih sinusov moramo 

opraviti CT angiografijo arterij oz. ven. Pri 

temporalnem arteriitisu je za postavitev diagnoze 

ključna klinična slika v kombinaciji z laboratorijskimi 

izvidi krvi in biopsijo temporalne arterije, ki jo v 

zadnjem času zaradi invazivnosti skušajo nadomestiti 

z ultrazvočnim pregledom temporalnih arterij.  Pri 

sumu na navedene bolezni lumbalna punkcija nima 

pomena.   

 

Slikovne preiskave (CT in magnetnoresonančno 

slikanje glave) so slabo občutljive metode za 

zaznavanje akutnega meningitisa, zato je ob sumu nanj 

potrebna lumbalna punkcija. Dokazi podpirajo 

opustitev CT pred lumbalno punkcijo zaradi suma na 

meningitis pri bolnikih, mlajših od 60 let, ki niso 

imunokompromitirani, nimajo zgodovine bolezni 

osrednjega živčnega sistema, v tednu pred obravnavo 

niso imeli epileptičnega napada, so brez motenj 

zavesti, motenj okulomotorike, izpadov vidnega polja, 

motenj motorike udov in govora (36). 

 

Zdravljenje 

 

Pri blagem do zmernem glavobolu uporabljamo 

enostavne analgetike, kot so paracetamol, nesteroidni 

protirevmatiki in metamizol. Pri glavobolu tenzijskega 

tipa praviloma ne uporabljamo triptanov in ergot 

alkaloidov. Pri hujših glavobolih uporabljamo 

zdravila, specifična za migrene, lahko v kombinaciji z 

enostavnimi analgetiki. 

 

Pri migreni je včasih treba poseči po parenteralnih 

zdravilih zaradi upočasnjenega praznjenja želodca ter 

pridružene slabosti in bruhanja, pri čemer je 

upočasnjena, če ne pomembno zmanjšana absorpcija 

peroralnih zdravil (37). 
 

Antiemetični dopaminski antagonisti (meto-
klopramid, droperidol) so ena od najbolj učinkovitih 

skupin zdravil za lajšanje migrenskih glavobolov, 

poleg tega imajo ugoden varnostni profil (6, 38). V 

raziskavah se je do sedaj najbolj izkazal droperidol, ki 

olajša migrenski glavobol pri več kot 80 % bolnikov 

(39, 40). Droperidol (v Sloveniji dostopen pod 

lastniškim imenom Xomolix) odraslim apliciramo v 

odmerku 2,5 mg IV. Nekoliko manj učinkovit kot 

droperidol je metoklopramid, ki ga apliciramo v 

odmerku 10 mg IV (41). Tako droperidol kot 

metoklopramid lahko kombiniramo z enostavnimi 

analgetiki, kot so paracetamol in nesteroidni 

protirevmatiki. Za preprečevanje akatizije (potreba po 

stalnem premikanju) in diskinezij metoklopramid in 

droperidol namesto bolusno apliciramo raje v infuziji. 

Oba podaljšujeta interval QT. 

Nesteroidni protirevmatiki so ena od najpogosteje 

uporabljanih skupin analgetikov, vendar je objavljenih 

presenetljivo malo raziskav o njihovi učinkovitosti pri 

glavobolu. Peroralni naproksen se je izkazal za 

nekoliko manj učinkovitega kot sumatriptan pri 

zmanjšanju jakosti glavobola v dveh urah (v tej 

raziskavi je bila najbolj učinkovita kombinacija 

naproksena in sumatriptana) (42). Ibuprofen se je pri 

prekinjanju glavobola izkazal za manj uspešnega od 

metoklopramida (41). Nesteroidne antirevmatike 

lahko uporabljamo skupaj s specifičnimi 

protimigrenskimi zdravili (dopaminskimi antagonisti, 

triptani) in tako povečamo njihovo učinkovitost. 

 

Triptani so agonisti serotoninskih 1B/1D receptorjev. 

Izmed triptanov glavobol najpogosteje prekine 

sumatriptan v parenteralni obliki, subkutana aplikacija 

je bolj učinkovita kot intranazalna (40). Sumatriptan 

apliciramo subkutano v odmerku 6 mg ali kot 

intranazalno pršilo v odmerku 10 do 20 mg (za odrasle 

je pogosteje učinkovit odmerek 20 mg). Sumatriptan, 

apliciran subkutano, prekine migrenski glavobol pri 

60-70 % bolnikov (40), vendar se pri pomembnem 

deležu bolnikov glavobol ponovi v roku 24 ur (43). 

Sumatriptan v ambulanti NMP apliciramo tistim 

bolnikom, ki jim je to zdravilo v preteklosti olajšalo 

simptome. Zaradi pomembnega deleža bolnikov, ki se 

na sumatriptan ne odzovejo, in pogoste ponovitve 

migrene, je prva aplikacija sumatriptana v ambulanti 

NMP vprašljive učinkovitosti (6).  
 

Dihidroergotamin je v Sloveniji na voljo zgolj v 

obliki tablet. Je manj učinkovit kot sumatriptan, 

vendar pa so zgodnje ponovitve migren po 

dihidroergotaminu redkejše (6). Običajno ob 

dihidroergotaminu apliciramo tudi protimigrenski  

antiemetik, npr. metoklopramid. Zaradi stranskih 

učinkov odsvetujemo uporabo dihidroergotamina pri 

srčnih bolnikih, bolnikih s slabo kontrolirano 

arterijsko hipertenzijo in nosečnicah. V klinični praksi 

ga danes ob množici triptanov z boljšim varnostnim 

profilom zelo redko, če sploh, uporabljamo. 
 

Metamizol je v Sloveniji pogosto uporabljan 

analgetik, ki pa ni dostopen v nekaterih razvitih 

državah, npr. Združenem kraljestvu in ZDA. Narejen 

je bil Cochrane pregled raziskav o metamizolu pri 

glavobolu tenzijskega tipa in migreni, ki je pokazal, da 

je metamizol učinkovito zdravilo za omenjeni obliki 

glavobola (44). Podatkov o primerjavi med 

metamizolom in specifičnimi protiglavobolnimi 

zdravili nimamo. 

 

Opioidi niso zdravilo prvega izbora za zdravljenje 

bolnika z migreno. Njihovo uporabo pri bolnikih z 

migreno povezujejo s pogostimi ponovitvami migren 

in razvojem kroničnih glavobolov (6). V vsakdanji 

klinični praksi se jim raje izogibamo.   
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Glavobol se v 24 urah ponovi pri več kot polovici 

bolnikov po obravnavi v ambulanti NMP (6). 

Deksametazon kot dodatek standardni 

farmakoterapiji je razmeroma učinkovit v 

preprečevanju zgodnje ponovitve migrenskega 

glavobola. Metaanaliza je pokazala zmanjšanje 

ponovitve glavobola v 72 urah za 26 % (NNT=9) (45). 

Apliciramo ga v enkratnem odmerku od 15 do 24 mg 

IV (45). 

 

V ambulanti NMP običajno ne razmišljamo o 

preventivnem zdravljenju bolnikov s kroničnimi 

primarnimi glavoboli, npr. migrene, pa vendar ravno 

pravočasna uvedba takšnega zdravljenja mnogokrat 

prepreči obisk ambulante NMP. Pri migreni se 

odločimo zanj ob vsaj treh napadih mesečno. Na ta 

način najučinkoviteje preprečimo transformacijo v 

kronično migreno, ki je zelo odporna na zdravljenje. 

Izbiramo lahko med tricikličnimi antidepresivi (npr. 

amitriptilin), nevromodulatorji (pregabalin, 

gabapentin), magnezijem in nekaterimi 

protihipertenzivi (blokatorji receptorjev beta in 

sartani). 

 

Pri glavobolu v rafalih moramo zaradi hitrega razvoja 

glavobola temu prilagoditi tudi zdravljenje. Zdravilo 

prvega izbora je kisik, ki ga apliciramo preko maske 

OHIO (8, 46). Aplikacija kisika naj traja 15 min. Poleg 

kisika je zelo učinkovita aplikacija sumatriptana 6 mg 

subkutano, manj učinkovita je aplikacija sumatriptana 

20 mg intranazalno (8, 47). Odmerek lahko ponovimo 

po eni uri, nato pa ne več v istem dnevu (6). Tudi tu 

ima svojo vlogo prehodno preventivno zdravljenje s 

kortikosteroidi (padajoči odmerki peroralnega 

metilprednizolona ali verapamil).  

 

Ob sumu na bakterijski meningitis moramo čim prej 

znotrajvensko aplicirati ustrezen antibiotik in 

deksametazon. Diagnostični postopki ne smejo 

odložiti aplikacije antibiotikov. 

 

Povišan intrakranialni pritisk zdravimo z 

vzdrževanjem ustreznega možganskega perfuzijskega 

pritiska, sedacijo, preprečevanjem povišane telesne 

temperature in infuzijo hiperosmolarnih raztopin 

(hiperosmolarne raztopine natrijevega klorida ali 

manitola).  

 

Zaključek 
 

Glavobol je pogosto stanje, ki pa običajno ne ogroža 

življenja. Zdravnik v splošni urgentni ambulanti mora 

znati lajšati simptome in prepoznati potencialno 

nevarne glavobole. Ob prisotnosti opozorilnih znakov 

(Tabela 1) je potrebna nevrološka diagnostična 

obravnava za potrditev ali izključitev nujnih stanj. 
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Povzetek 
 

Epileptični status je nujno stanje v nevrologiji. Pri 

obravnavi bolnika imamo tri cilje: hitra prekinitev 

napada,  stabilizacija in preprečevanje sekundarnih 

posledic, hitra diagnostika in vzročno zdravljenje. Kar 

nekaj je stanj, ki posnemajo epileptični napad. S 

prepoznavo teh stanj se izognemo nepotrebnemu 

zdravljenju s protiepileptičnimi zdravili. Vzroki za 
epileptični status so raznoliki, od vzroka je odvisna 

tudi prognoza oziroma stopnja umrljivosti. Obravnava 

in zdravljenje sta stopenjska.  

 

Uvod 
 

Epileptični napad doživi vsaj enkrat v življenju 5 do 

10 % bolnikov, ki dosežejo starost 80 let. Na terenu in 

v urgentni ambulatni se pogosto srečujemo z bolniki s 

krči in motnjo zavesti. 1 – 2 % vseh bolnikov v 

urgentni ambulanti je obravnavanih zaradi suma na 

epileptični napad, od tega jih je vsaj četrtina takšnih s 

prvim napadom. 

 

Definicije 
 

Epileptični napad (EN) 

 

Epileptični napad je definiran kot prehodna klinična 

manifestacija možganske disfunkcije zaradi 

prekomerne, nenormalne in sinhrone električne 

aktivnosti kortikalnih nevronov.  Kako se bo klinično 

manifiestiral, je odvisno od lokalizacije žarišča in 

širjenja (1).  

 

Epileptični status (ES) 

 

ES je EN, ki sam od sebe ne preneha ali pa se EN 

napadi ponavljajo, med njiimi pa bolnik ne pride k 

zavesti. Po zadnji definiciji ILAE (International 

League Against Epilepsy) je ES definiran z dvema 

časovnima točkama, točko 1 (t1) in točko 2 (t2). T1 je 

čas trajanja EN 5 minut ali več  in označuje čas, ko se 

poveča verjetnost daljšega EN. T2 pa je časovna točka, 

ki zajema več kot 30 minut in pri kateri se pričnejo 

pojavljati dolgoročne posledice (2, 3).  
 

 

 

Konvulzivni ES (generaliziran konvulzivni epileptični 
status - GCES)  

 

Je ES, pri katerem je prisotna motorična manifestacija 

nenormalne električne aktivnosti, ki je sinonim za 

generalizirane motorične krče (1).  
 

Zanj so značilni tonično – klonični krči okončin, 

spremenjena zavest in lahko žariščni nevrološki izpadi 
v obdobju po napadu (4).  

 

Nekonvulzivni ES (NCES)  

 

Označuje električna aktivnost v elektroencefalogramu 

(EEG), ki je značilna za EN, vendar brez pridružene 

simptomatike GCES (4).  
 

Lahko je generaliziran (stupor ali koma) ali parcialni 

(zmedenost, nemir, neodzivnost, halucinacije,  

minimalna motorična aktivnost, avtomatizmi). Nanj 

moramo pomisliti pri bolnikih po konvulzivnem ES, 

pri katerih po 20 do 30 minutah ne pride do izboljšanja 

zavesti. Diagnozo postavimo z EEG, ki naj bo 

kontinuiran, vsaj 24-urni, pri komatoznih se ta čas 

dvakrat podaljša (1, 4, 5). 

 

Refraktorni epileptični status (RES) 

 

RES je ES, ki vztraja kljub vsaj dvem 

protiepileptičnim zdravilom v ustreznih odmerkih. 

Pojavi se v 40 % ES, predvsem, kadar ga ne prekinemo 

pravočasno (5). 

 

Patofiziologija 
 

Epileptični napad se pojavi zaradi prekomerne 

aktivnosti skupine nevronov in nezadostnih 

inhibitornih mehanizmov, ki bi jo morali zavreti (5). 

  

Po petih minutah epileptičnega napada se že zgodijo 

dramatične spremembe na celičnem nivoju. Zmanjša 

se izraženost receptorjev za gama-aminobutirično 

kislino (GABA – inhibitorni nevrotransmiter), poveča 

pa se izraženost glutamina in receptorjev za N-metil-

D-aspartat (NMDA – ekscitatorni nevrotransmiter). 

Po 20 minutah nastopijo hipotenzija, hipoksija, 

metabolna acidoza, hipertermija in hipoglikemija. 

Pojavijo se motnje srčnega ritma, rabdomioliza in 

pljučni edem. Po dveh urah sproščanje kalcija in 



 

 25 

nevrotoksičnih kislin povzroči nekrozo in apoptozo 

nevronov (6).  

 

Delitev epileptičnega napada in etiologija 
 

Po ILAE poteka klasifikacija EN v sledečih smereh:  

- Klinična prezentacija,  

- Etiologija,  

- Spremembe v EEG,  

- Starost (3). 

 

Klinična prezentacija je odraz lokalizacije in obsega 

prizadetosti možganov. Usmeri nas v nadaljnjo 

diagnostiko. V grobem  delimo EN na parcialne in 

generalizirane. Pri parcialnih je lokacija patološke 

aktivnosti v določenem delu ali možganski hemisferi. 

Lahko so enostavni, kar pomeni da ne povzročajo 

motnje zavesti, kompleksni z motnjo zavesti ali 
sekundarno generalizirani, pri katerih se patološka 

aktivnost razširi na vse možgane (1,3).  

 

Glede na etiologijo delimo epileptične napade na 

sprožene in kriptogene. Sprožene imenujemo tudi 

simptomatske. Njihov vzrok je znan (tabela 1). Pri 

kriptogenih pa vzroka ne poznamo. Pomembno je 

ločiti pravi epileptični napad s patološkim EEG od 

napada, ki le posnema ES in nima za epileptični napad 

značilnih sprememb v EEG. Imenujemo jih 

neepileptični napadi (tabela 2) (3, 6, 7, 8). 

 

Bolnike po starosti razdelimo v pet skupin, in sicer na 

novorojenčke, dojenčke, otroke, adolescente in 

odrasle ter starostnike. Določene oblike EN se 

pojavljajo pogosteje v določeni starostni skupini (3). 

 
Tabela 1: Etiologija sproženega / simptomatskega EN. 

Tumor, poškodba 

možganov ali druga 

strukturna lezija v 

možganih 

Subduralni ali epiduralni 

hematom 

Cerebrovaskularne 

bolezni 

Ishemična kap, subarahnoidna 

krvavitev, vaskulitis,  

arteriovenska (AV) 

malformacija 

Toksini Kokain, simpatikomimetiki, 

antiholinergiki, litij, izoniazid, 

teofilin, lidokain 

Nosečnost – 

eklampsija 

Lahko do 8 tednov po porodu 

Metabolne 

spremembe 

Hipo- in hipernatremija, hipo- 

in hiperglikemija, 

hipokalcemija, 

hipomagnezemija, uremija, 

jetrna odpoved, hiperosmolarna 

stanja 

Infekcijski vzroki Meningitis, encefalitis, 

možganski absces, 

sepsa 

Odtegnitev od 

alkohola in 

 

nekaterih drugih 

učinkovin  

Hipertenzivna 

encefalopatija 

 

Anoksična – 

ishemična okvara 

Srčni zastoj, huda hipoksemija 

 

Stanja, ki posnemajo epileptični napad / 

neepileptični napadi  
 

Približno četrtina bolnikov, ki je hospitaliziranih 

zaradi EN, v resnici EN sploh nima. Pri obravnavi 

bolnika z EN, je potrebno pomisliti na neepileptični 

napad, saj se s tem lahko izognemo pretiranemu 

zdravljenju s protiepileptičnimi zdravili (PEZ). Kljub 

dobri anamnezi in kliničnem pregledu pa ga je težko 

ločiti od pravega EN in ga pogosto prepoznamo šele z 

EEG (8). 

 
Tabela 2: Drugi tipi krčev, ki posnemajo EN – 

neepileptični napadi. 

Psihogeni napad 

Sinkopa 

Migrenski glavobol 

Motnje spanja 

Hiperventilacijski sindrom 

Motnje gibanja (nehotni gibi, zgibki) 

Napad po blagi do zmerni poškodbi glave brez poškodbe 

možganov 

 

Sinkopa 

 

Sinkopa je nenadna prehodna izguba zavesti zaradi 

prehodne hipoperfuzije možganov. Konvulzivni 

simptomi so prisotni pri vsaj polovici bolnikov s 

sinkopo, predvsem pri tistih z daljšo in težjo 

hipoperfuzijo možganov. Za razlikovanje od EN je 

bistvena anamneza. Pogosto so pri sinkopi prisotni 

prodromalni simptomi (motnje vida, oslabelost, 

bledica). Po sinkopi se bolnik hitro ovede, ni 

zamračen. Za njo niso značilni ugriz v rob jezika, obrat 

glave ali pogled v eno stran, prekomerno slinjenje. 

Inkontinenca za urin je lahko prisotna tudi pri sinkopi, 

in ni značilna le za EN (1, 8).  
 

V teku so raziskave, ali bi lahko z nivojem serumskega 

laktata ločili EN s krči od neepileptičnega napada. 

Težava je v tem, da nivo niha med spoloma. Nekako 

so po dosedanjih študijah postavili mejo 2, 43 mmol/l. 

Laktat mora biti določen 1 uro po napadu (10).  

 

Psihogeni neepileptični napad  

 

Od EN ga lahko ločimo z dobro anamnezo, zlati 
standard pa je video EEG. Najpogostejši vzrok zanj so 

konverzivne motnje.  Bolnik s psihogenim napadom 

bo padel, tako da se bo varoval, redko se bo pri padcu 

poškodoval. Od pravega EN ga lahko ločimo z 

različnimi senzoričnimi stimulusi, s katerimi morda 
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prekinemo napad. Zelo verjetno gre za psihogeni 

napad, če bolnik ob nagnjenju glave pogleda stran od 

pregledovalca, ima oči zaprte, se ne pogrize v jezik in 

ponesnaži ali kadar so krči zelo ritmični, bizarni. 

Nekateri celo med napadom odgovarjajo na vprašanja 

(1, 8, 9).  

 

V urgentni ambulatni je težko postaviti končno 

diagnozo psihogenega napada. Približno 30 % 

bolnikov, ki so sprejeti zaradi refraktornih epileptičnih 

napadov  ima kasneje, tudi po več letih, postavljeno 

diagnozo psihogenih napadov. Vsaj polovica bolnikov 

s psihogenimi napadi pa lahko ima tudi EN (11,12).  

 

Hiperventilacijski sindrom 

 

Hiperventilacija pogosto spremlja panične napade. 

Pojavlja se v 25 do 83 % bolnikov z anksioznostjo. 

Obstaja več poti, ki vodijo do krčev in parastezij. 

Hipokapnija povzroči cerebralno vazokonstrikcijo, 

respiratorna alkaloza pa hipokalcemijo (13). 

  

Napad po blagi do zmerni poškodbi glave brez 

poškodbe možganov 

 

Po blagi in zmerni poškodbi glave lahko znotraj nekaj 

tednov pride do napadov s krči, ki so podobni 

epileptičnim. Obravnavamo jih kot akutne 

simptomatske in ne v sklopu epilepsije. Polovica 

napadov se zgodi znotraj 24 ur, četrtina pa znotraj ene 

ure po poškodbi glave. Prej kot se napad zgodi, večja 

je verjetnost, da bo le-ta generaliziran. V 10 % se po 

poškodbi glave razvije ES (1, 14).  

 

Migrena 

 

Pri EN, ES in migreni, so lahko prisotni glavobol, 

vizualna aura in somatosenzorni simptomi. Za 

okcipitalno epilepsijo so značilne vidne halucinacije 

intenzivnih barv, sferične slike, ki trajajo do nekaj 

min. Pri migreni pa so halucinacije geometrične ali 

linearne oblike, trajajo nekaj min do ur. 
Somatosenzorni simptomi se pri migreni pojavijo 

počasi, v nekaj minutah do urah, pri epilepsiji pa hitro. 

Za migreno motorična aktivnost in izguba zavesti nista 

značilni, lahko pa je prisotna podaljšana epizoda 

zmedenosti in zamračenosti (bazilarni tip migrene) 

(8). 

 

Motnje gibanja 

 

Hiperkinetične motnje gibanja – diskinezijo (horea, 

distonija, atetoza, balizem, tiki) redko zamenjamo za 

epilepsijo, posebno če se pojavijo v tipični klinični 

sliki, se ne pojavljajo epizodično in jih ne spremlja 

motnja zavesti (8).  

 

 

Motnje spanja 

 

Pogosto jih zamenjamo za epilepsijo zaradi 

epizodične, paroksizmalne narave. Značilen je pojav 

ponoči, vendar s tem ne izključimo epilepsijo. Lahko 

gre za juvenilno mioklonično epilepsijo ali nokturalno 

epilepsijo frontalnega lobusa (8).  

 

Starostniki 

 

Pri starostnikih so lahko epizodični nevrološki 

simptomi posledica tranzitorne ishemične atake ali 

tranzitorne globalne amnezije (8). 

 

Nekonvulzivni epileptični status 
 

NCES označuje sprememba mentalnega stanja, ki 

traja vsaj 30 minut. V EEG so prisotne za EN tipične 
spremembe. Pri obravnavi pomislimo na vsa stanja, ki 

so v diferencialni diagnozi motnje zavesti (tabela 3). 

 
Tabela 3: Diferencialna diagnoza motnje zavesti. 

A Alkohol 
Acidoza/alkaloza 

E Encefalopatija 

Elektrolitske motnje 

Endokrine motnje 

I Inzulin 

O Opiati 

U Uremija 

T Travma (poškodba glave, hipovolemični šok) 

I Infekt 

P Zastrupitev 

Psihiatrične motnje 

S Epileptični napad 

Sinkopa 

 

Povečano tveganje za prehod EN v ES 
 

Z odtegnitvijo povezani epileptični napad se pojavi po 

12 do 24 urah po zadnjem odmerku alkohola ali drugih 

psihotropnih substanc, tudi nenadni opustitvi PEZ. 

Lahko se pojavi že znotraj dveh ur od abstinence. 

Predvsem se pojavi pri kroničnih alkoholikih z 

dolgoletno anamnezo rednega uživanja alkohola. 

Običajno so kratki. Če imamo ES, je potrebno 

izključiti strukturni in infekcijski vzrok (25).  

 

Pri odtegnitvi od benzodiazepinov se simptomi 

pojavijo glede na vrsto benzodiazepina, ki ga je bolnik 

prejemal. Tako se lahko znaki pojavijo že znotraj 48 

ur, ali pa tudi do tri tedne po prenehanju jemanja. 

Epileptični napad se pojavi pri težji obliki 

odtegnitvenega sindoma. Bolj verjetni so, če je v 

anamnezi poškodba glave, odvisnost od alkohola, 

patološki EEG.  Zdravimo ga z dolgodelujočim 

benzodiazepinom venozno, ki ga titriramo do učinka 

(26). 
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Pristop k bolniku z EN in ES in ES na 

terenu 
 

Ob prihodu reševalcev k bolniku z EN bo napad 

verjetno že minil ali pa bo prešel v ES.  

 

K bolniku pristopimo po ABC protokolu za kritično 

bolnega. Bolnika zaščitimo pred poškodbami, 

izmerimo vitalne parametre, nastavimo vensko pot v 

eno večjih perifernih žil. Vsakemu določimo nivo 

krvnega sladkorja ('fingerstick glucose'). Izogibamo se 

hipoksemiji, hipotenziji, hipoglikemiji, hipotermiji in 

hipertermiji. V obravnavi moramo pomisliti na 

neepileptične napade. Če EN že traja 5 minut 

(govorimo o ES) pričnemo z ustreznim zdravljenjem 

in zgoraj navedene ukrepe izvajamo sočasno. V 

primeru, da imamo simptomatski EN in vzrok 

prepoznamo vzročno zdravimo. 

 

Pristop k bolniku z EN in ES v urgentnem 

centru 
 

V urgentnem centru se pogosteje srečamo z bolniki pri 

katerih se je EN šele začel in še ni prešel v ES. Pristop 

k bolniku je enak tistemu na terenu.  

 

Dodatno pa lahko odvzamemo kri za osnovne 

laboratorijske preiskave. Usmerjeno, glede na 

anamnezo in klinični pregled, lahko razširimo nabor 

laboratorijskih in slikovnih preiskav (tabela 4 in 

shema 1). EEG ni nujen v začetni diagnostiki in 

zdravljenju ES, je pa obvezen pri sumu na NCES, 

vendar ti bolniki sodijo v nadaljnjo nevrološko 

obravnavo (4). 
 

Računalniško tomografijo (CT) glave brez kontrasta 

opravimo urgentno pri vseh s prvim EN. Izjema so 

bolniki brez spremljajočih bolezni, z normalnim 

kliničnim pregledom (normalno stanje zavesti po 

napadu, brez nevroloških izpadov ) in laboratorijskimi 

izvidi, ki lahko CT glave opravijo odloženo. Za 

lumbalno punkcijo in likvorsko diagnostiko se 
odločimo pri bolniku s sumom na okužbo CŽS ali 

subarahnoidno krvavitev (27). Računalniško 

tomografijo (CT) glave brez kontrasta opravimo 

urgentno pri vseh s prvim EN. Izjema so bolniki brez 

spremljajočih bolezni, z normalnim kliničnim 

pregledom (normalno stanje zavesti po napadu, brez 

nevroloških izpadov) in laboratorijskimi izvidi, ki 

lahko CT glave opravijo . Za lumbalno punkcijo in 

likvorsko diagnostiko se odločimo pri bolniku s 

sumom na okužbo CŽS ali subarahnoidno krvavitev 

(2). 

 
Še enkrat, vse te korake izvedemo čim hitreje in jih 

izvajamo vzporedno z zdravljenjem. Zdravljenje ne 

sme biti odloženo zaradi diagnostične obravnave.  

Pristop k bolniku z ES po korakih je prikazan v tabeli 

4, natančneje v shemi 1.  

 

Vzročno zdravljenje 

 

Hipoglikemija 

 

Če ugotovimo hipoglikemijo, venozno apliciramo 

glukozo. Bolniki, ki izgledajo podhranjeni in 

alkoholiki, naj bi pred aplikacijo glukoze prejeli 100 

mg tiamina IV v 100 ml 0,9 % NaCl. S tem 

zmanjšamo pojavnost Wernickejeve encefalopatije (4, 

5, 7, 17).  

 

Sum na okužbo centralnega živčnega sistema (CŽS) 
 

Pri sumu na okužbo CŽS pričnemo z empiričnim 

antibiotičnim zdravljenjem (ceftriakson 1 do 2 g iv in 

vankomicin 15 do 20 mg/kg iv) še pred slikovno 

diagnostiko in lumbalno punkcijo (7).  
 

Tabela 4: Obravnava bolnika z EN. 

KKS – kompletna krvna slika, MR – magnetna 

resonanca, PAAK – plinska analiza arterijske krvi. 

ABC pristop 

Zaščita pred poškodbo 

Venska pot 

Nivo krvnega sladkorja ('fingerstick glucose') 

Monitoring vitalnih parametrov 

Osnovne laboratorijske preiskave: krvni sladkor, KKS, 

elektroliti 

Nivo PEZ (če jih bolnik prejema) 

Toksikološke preiskave iz urina (kokain, 

simpatikomimetiki, amfetamini, etanol, antiholinergiki, 

organofosfati) 

Drugi laboratorijski izvidi (testi koagulacije, PAAK, 

laktat, troponin, CK) 

Izključitev nosečnosti – lahko anamnestično 

CT glave (pri večini bolnikov) 

DODATNE PREISKAVE GLEDE NA ANAMNEZO 

IN KLINIČNO SLIKO 

Lumbalna punkcija 

Elektroencefalogram (intermitentni ali kontinuiran) 

MR glave 

 
Eklampsija 

 

Magnezijev sulfat 4 -6 g IV v 15 do 20 min, nato 

kontinuirana infuzija 1 do 3 g/h + labetalol 20 mg IV 

na 10 min ali hidralazin 5 do 10 mg IV na 20 min (7).  
 

Hiponatremija 

 

3 % NaCl 100 ml IV v 10 min (7). 

 

Hipokalcemija 

 

Kalcijev glukonat ali klorid 1 do 2 g IV v 10 min (7). 
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Zastrupitev z aspirinom, TCA, litijem 

 

Hemodializa (7). 
 

ZDRAVLJENJE ES 
 

I. FAZA: ZAČETNI ES (5 do 10 minut po začetku 

krčev) 

 

Zdravila izbora so benzodiazepini, ki so GABA 

agonisti. Če imamo vensko pot, je zdravilo izbora 

lorazepam, sicer pa midazolam intramuskularno ali 

intranazalno. Le-ta je glede na opravljene študije na 

terenu vsaj tako učinkovit kot lorazepam. Lorazepam 

in diazepam sta približno enako učinkovita, je pa njun 

začetek in čas delovanja različen. Lorazepam prične 

delovati po treh minutah in njegov učinek traja 12 do 

24 ur. Učinek  diazepama pa se pojavi po dveh 
minutah in traja krajši čas. Tako je po lorazepamu 

manj ponavljajočih se napadov in je zato v odmerku 2 

do 4 mg venozno zdravilo izbora. Za diazepam se 

odločimo, kadar ni možna venozna aplikacija in kadar 

midazolam ni na voljo. Dajemo ga rektalno. Odmerek 

benzodiazepina je direktno povezan z njihovim 

učinkom, zato prilagajanje odmerka ni priporočljivo. 

Po navedba ILAE je prav izbira premajhnega odmerka 

najpomembnejši razlog neuspeha prve faze 

zdravljenja ES. Bolj odločni moramo biti pri 

odtegnitivi od alkohola, kjer so potrebni višji začetni 

odmerki benzodiazepinov. Ker lahko benzodiazepini 

povzročijo hipotenzijo in depresijo dihanja je potrebno 

podporno zdravljenje. V študijah so dokazali, da 

nezdravljen ES pogosteje povzroči depresijo dihanja 

kot benzodiazepini (4, 16, 17, 18, 19). 

  
S časom se niža senzitivnost in število GABA 

receptorjev, zato so s trajanjem ES GABA agonisti 

vedno slabše učinkoviti. Povečuje pa se izraženost 

NMDA receptorjev, zato so uspešnejši NMDA 

antagonisti (ketamin, propofol).  

 

Lorazepam (Temesta) 

 

Ima majhen volumen porazdelitve in manj aktivnih 

metabolitov, kar pomeni, da ima daljši čas delovanja 

kot diazepam, učinek pa se pojavi hitreje (6).  

• Aplikacija: IV, IM, IO 

• Doza: 2 do 4 mg IV bolus (0,1 mg/kg) - 2 

mg/min 

• Hraniti ga moramo v hladilniku. Na sobni 

temperaturi ga lahko imamo le do 60 dni, nato 

ga moramo zavreči.  

 

Diazepam (Apaurin) 
 

Učinek nastopi kasneje kot pri lorazepamu in je krajši.  

• Aplikacija: IV, rektalno, IO.  

• Doze: 5 do 10 mg IV (0,2 mg/kgTT) počasi – 

max. 5 mg/min, titriraj do 20 mg IV, 0,2 

mg/kgTT do 20 mg rektalno (5 mg pri 

starešjih in lažjih od 50 kg, kadar nimamo IM, 

IV ali bukalno). 

• S ponavljajočimi odmerki je prisotna 

nevarnost akumulacije in depresije dihanja 

(7). 

 

Midazolam (Dormicum) 

 

Hiter začetek in kratek čas delovanja (7).  

• Aplikacija: IV, IM, IN, bukalno, IO 

• Doza: 10 mg bukalno (5 mg pri starejših in 

lažjih od 50 kg), 0,15 do 0,30 mg/kg IM (5 

mg pri starejših in lažjih od 50 kg), 10 mg 

IV/IN.  

• Nazalna aplikacija midazolama je bolj 

učinkovita kot diazepam rektalno (7).  

 

Ocenjujejo, da v 33 do 66 % z benzodiazepini ne 

prekinemo ES (7).  
 

II. FAZA: NAPREDOVALI STATUS (established 

SE; 10 do 30 minut po začetku krčev) 

 

Sledi pri bolnikih z ES, kadar s predhodno terapijo ni 

prekinjen. Na tej stopnji imamo dva cilja. Če je ES 

ponehal že po predhodni terapiji je cilj preprečiti 

ponovitev ES z dodajanjem PEZ, če pa ES, kljub 

predhodni terapiji še vztraja, pa je cilj zaustavitev le-

tega (2).  

 

Na voljo imamo več zdravil, ki so praviloma PEZ: 

fosfenitoin, fenitoin, natrijev valproat, fenobarbital, 

levetiracetam, kontinuirana infuzija midazolama. 

Fosfenitoin je zdravilo izbora. Izjema so bolniki z 

epilepsijo, ki že prejemajo valproat. Študije kažejo 

primerljiv učinek valproata in fenitoina. Pri tistih, ki 

imajo PEZ v kronični terapiji, ponovimo venski 

odmerek zdravila, ki ga jemlje, še preden damo 

zdravila iz te stopnje. Fenitoin ni kompatibilen z 

glukozo, zato se pri epileptičnem napadu, če to ni 

nujno potrebno, izogibamo infuzijam glukoze.  
 

V času infuzije izbranega zdravila že razmišljamo o 

naslednjem koraku, pripravimo si set za intubacijo in 

zdravila iz III. faze (2).  

 

Fenitoin 

 

Deluje na natrijeve kanalčke tako da upočasni njihovo 

reaktivacijo po depolarizaciji.  

• Aplikacija: IV v večjo žilo, nikoli IM, ker 

povzroča nekrozo mehkih tkiv.  

• Doza: 1 mg/kg/min; počasnejša aplikacija pri 

starejših in tistih s srčnožilnimi obolenji (25 

mg/min).  
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• Neželeni učinki (NU): direkten vpliv na 

miokard, podaljša QTc interval, hipotenzija, 

bradikardija, metabolna aciodza, nekroza 

okolnih mehkih tkiv. Zaradi tega je potreben 

obvezen EKG monitoring med aplikacijo. Po 

končani terapiji pa še eno uro redno merjenje 

krvnega tlaka (2,6).   

 

Fosfenitoin (Epanutin) 

 

Se metabolizira do fenitoina. Je bolj vodotopen, 

omogoča trikrat hitrejše infundiranje in ima manj 

stranskih učinkov, zato je bolj uporaben od fenitoina. 

Lahko ga damo v periferno veno, ker ni povečanega 

tveganja nekroze mehkih tkiv lahko tudi 

intramuskularno (2, 6).  

• Aplikacija: IV in IM (kasnejši začetek 

delovanja) 

• Doza: 3 mg/kg/min – terapevstko 

koncentracijo v serumu doseže v 15 minutah.  

• NU: kardiorespiratorna depresija, aritmija, 

hipotenzija, nealergijski pruritus, ki ga 

preprečimo s počasnejšo infuzijo.  

 

Valproat (Depakine Chrono) 

 

Njegov učinek je primerljiv ali boljši od fenitoina. 

Bolniki zdravilo dobro prenašajo, povzroči minimalno 

stopnjo sedacije in le malo vpliva na kardiovaskularni 

sistem. Lahko pa povzroči valproatno encefalopatijo. 

• Aplikacija: IV  

• Doza: 20 do 40 mg/kgTT IV – 3mg/kg/min, 

tudi do 6 mg/kg/min (10 minutna infuzija).  

• NU: hepatotoksičnost 

• Kontraindikacije (KI): hiperamonemija, 

trombocitopenija, pankreatititis, druge večje 

koagulopatije, mlajši od 2 let, mitohondrijske 

bolezni, nosečnost (4, 6). 
 

Levetiracetam (Keppra) 
 

Levetiracetam je varno zdravilo s pozitivnimi 

farmakokinetičnimi lastnostmi. Je manj učinkovit kot 

valproat, njegova učinkovitost in delovanje še nista 

povsem razjasnjena. Kljub temu pa je po razširjenosti 

uporabe za benzodiazepini in fenitoinom.  

• Aplikacija: IV 

• Doza: 2500 do 4000 mg – max. 500 mg /min 

• NU: ni večjih 

• KI: ledvična insuficienca (izloča se preko 

ledvic). 

 

Lakozamid (Vimpat) 

 

Vpliva na modulacijo natrijev kanalčkov.  

• Aplikacija: IV 

• Doza: 200 - 400 mg – 30 – 40 mg/min (v 5 

min) 

• NU: lahko podaljša PR interval 

 

Fenobarbital (Phenobarbital, Luminal) 

 

• Aplikacija: IV 

• Doza: 20 mg/kgTT – max. 60 mg/min 

• NU: sedacija, depresija dihanja, hipotenzija, 

izredno dolga razpolovna doba (2 do 6 dni) 

 

III. FAZA: REFRAKTORNI STATUS (30 do 60 

minut po začetku zdravljenja) 

 
Uvedba splošne anestezije 

 

Bolnik bo sprejet v enoto intenzivne terapije. Potrebna 

bo kontinurirana infuzija PEZ. Priporočeni anestetiki 

so midazolam, propofol, pentobarbital in tiopental. 

Hitrost kontinuirane infuzije anestetika se prilagaja 

glede na EEG (2, 4). Propofol je primeren zaradi 

njegovih antikonvulzivnih lastnosti. Etomidat ni 

priporočen, ker bi naj znižal prag za EN. 

 

Midazolam 

 

• Doza: 0,2 mg/kgTT bolus na 3 do 5 minut do 

prekinitve napada – do skupno 2 mg/kg. Nato 

v kontunirani infuziji 0,05 do 2 mg/kg/h. 

• KI: porfirija, ledvična odpoved, jetrna 

odpoved 

 

Propofol 
 

Deluje na več nivojih: je GABA agonist, NMDA 

antagonist, blokator natrijevih kanalčkov, modulator 

kalcijevih kanalčkov. Ima kratek čas delovanja in ga 

je enostavno titrirati. Priporočena je ukinitev infuzije 

v manj kot 48 urah.  

• Doza: 3 – 5 mg/kg bolus, ponavljaj dokler ES 

ne izzveni, nato v kontinuirani infuziji 1 do 15 

mg/kg/h 

• NU: hipotenzija, sindrom infuzije propofola 

(laktacidoza, bradikardija, srčno popuščanje, 

rabdomioliza, lipemija in ledvična odpoved).  

• KI: jetna odpoved, pankreatitis 

 

Pentobarbital 

 

• Doza: 3 -5 mg/kg/min 

• KI: porfirija, opekline, hemoragični šok 

 

Barbiturati – tiopental 

 

Tiopental se metabolizira v pentobarbital in je topen v 

maščobah, zato ima podaljšano delovanje.  
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• Doza: 1 do 2 mg/kg na 3 do 5 minut, nato 5 

mg/h v kontinuirani infuziji. 

• NU: depresija dihanja, hipotenzija 

• KI: huda srčna bolezen, hipotenzija, jetrna 

okvara 

 

Ketamin 

 

Je NMDA antagonist. Ker ima ugoden profil 

delovanja, ni toliko hipotenzije in depresije dihanja, 

kot pri ostalih sedativih. Imamo malo podatkov o 

njegovi učinkovitosti pri zdravljenju RSE, ga je pa 

smiselno uporabiti pri RSE, ki ne odgovori na venske 

anestetike.  

• Aplikacija: IV 

• Doza: 1,5 do 4,5 mg/kgTT – 10 mg/kg/h. 

 
Vsa zdravila iz te faze v Sloveniji niso registrirana za 

zdravljenje ES (npr. valproat, levetiracetam, 

lakozamid), se pa uporabljajo zaradi učinkovitosti in 

ugodnega varnostnega profila (16). 

 

Zdravljenje NCES  
 

Dolgo časa je veljal NCES za benigno stanje, ker ne 

povzroča sistemskih okvar kot GCES. Sodobne 

raziskave pa so pokazale, da se mora zdravljenje 

pričeti čim prej in je enako kot pri GCES. Učinkovitost 

zdravljenja spremljamo z EEG. Svetovana je plitka 

sedacija v izogib potrebi po intubaciji (20). 
 

Obravnava bolnikov z znano epilepsijo 
 

Pri bolniku z že znano epilepsijo je potreben urgentni 

pregled pri nevrologu, kadar pride do bistvenega 

poslabšanja napadov (bodisi serije EN ali ES), 

neželenih učinkov zdravil ali druge nepojasnjene 

motnje zavesti. Posamični napadi ob že znani 

epilepsiji niso razlog za urgentno nevrološko 

obravnavo, razen ob sumu na opustitev PEZ in drugih 

stanjih, ki povečajo tveganje za ponovne EN ali ES.  

 

Sprejem v bolnišnico 
 

V bolnišnico sprejmemo vse kritično bolne, 

starostnike, bolnike po ES, tiste ki imajo po EN 

patološki nevrološki status, tiste s patološkim CT 

glave in laboratorijskimi preiskavami, bolnike s 

pridruženimi srčno žilnimi boleznimi in z anamnezo 

rakave bolezni ter  imunokompromitiranosti.  

 

Ambulanto lahko obravnavamo bolnike brez 

pridruženih kroničnih bolezni, predvsem mlajše, z 

normalnimi osnovnimi laboratorijskimi preiskavami 

in nevrološkim statusom po EN.  

 

 

Uvedba protiepileptičnega zdravljenja 
 

PEZ uvaja nevrolog. Vsak bolnik po prvem 

nesproženem EN in tudi določeni bolniki s sproženim 

EN ter velikim tveganjem za ponovne napade 

potrebujejo urgentni nevrološki pregled. Praviloma po 

prvem napadu PEZ ne uvajamo, razen kadar gre za 

veliko tveganje za ponovni napad (strukturna lezija na 

slikovnih preiskavah, spremenjen EEG). Zdravljenje 

se priporoča po drugem nesproženem napadu (21).  

 

Epileptični napad pri otroku 
 

Pri otroku moramo ločiti ali gre za vročinske krče ali 

za pravi EN. Najpogostejši EN v otroški dobi je 

absenca. Postopamo podobno kot pri odraslem. 

Sledimo ABC protokolu, medikamentozno 

zdravljenje posamičnega EN je smiselno, če ta traja 

več kot 5 minut. Zdravila prvega reda so 

benzodiazepini, v drugem redu dajemo fenitoin ali 

fosfenitoin, ker povzročata manj depresije dihanja. 

Doze zdravil so zapisane v tabeli 5. Otroku s prvim 

EN, ki ni potreboval zdravil za ustavitev napada, ne 

uvajamo PEZ, ker naj le-ta ne bi zmanjšala 

dolgoročnega tveganja za ponavljanje napadov (22). 

 

Tabela 5: Zdravila uporabljena pri otroku. 

Lorazepam 0,05 – 0,2 mg/kg IV 

Diazepam 0,2 do 0,3 mg/kg IV 

0,5 mg/kg rektalno 

Stesolid rektalno 5 mg pri < 13 kg, 10 

mg pri > 13 kg  

Midazolam 0,1 mg/kg IV 

0,2 mg/kg IM 

Fosfenitoin 15 do 20 mg/kg IV ali IM (max. 3 

mg/kg/min – terapevtsko koncentracijo v 

serumu doseže po 15 min) 

Fenitoin 15 do 20 mg/kg IV (max. 1 mg/kg/min) 

 

Vročinski krči 

 

So daleč najpogostejši vzrok prvega napada krčev pri 

otroku. Incidenca znaša 4 % pri mlajših od pet let. V 

prvi vrsti moramo ločiti med enostavnimi in 

kompleksnimi vročinskimi krči. Značilnosti 

enostavnih so zapisane v tabeli 6.  

 

Tabela 6: Klinične značilnosti enostavnih 

vročinskih krčev. 

Starost med 6 mesecev in 5 let 

Generalizirani tonično-klonični krči 

Spontano prenehanje v manj kot 15 minutah 

Normalen mentalni status po napadu 

Povišana telesna temperatura (nad 38 stopinj 

Celzija) 
Brez predhodnij nevroloških izpadov 

EN napad v zadnjih 14 urah 
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Vsi ostali krči sodijo med kompleksne vročinske krče. 

Enostavni imajo dobro prognozo, večinoma tudi 

kompleksni, vendar je v tem primeru smiselna dodatna 

diagnostika (23).  

 

Za klinika je pomemben točen čas trajanja krčev, 

anamneza povišane telesne temperature, družinska 

anamneza (epilepsija, vročinski krči). Pri enostavnih 

vročinskih krčih laboratorijska in slikovna diagnostika 

nista potrebni. Za obravnavo otroka s kompleksnimi 

krči ni jasno začrtane klinične poti. Obravnava se 

usmeri na podlagi anamneze in kliničnega pregleda. 

Vsak napad kompleksnih vročinskih krčev ima 

povečano tveganje za razvoj epilepsije, zato sta 

slikovna diagnostika in EEG potrebna, vendar ne 

urgentna in se izvajata pri večini ambulantno (23). 

Ponovni napad lahko predvidimo. In sicer je povečano 

tveganje za ponovni napad, če ima sorodnik v prvem 

kolenu anamnezo vročinskih krčev in če je ob prvem 

napadu:  

- otrok mlajši od 18 mesecev, 

- manj kot ena ura od nastanka vročine in krčev 

(23).  

 

Znižanje telesne temperature naj ne bi vplivalo na 

zmanjšano pojavljanje vročinskih krčev. Če se otroku 

vročinski krči ponavljajo, če je imel več kot tri napade, 

je smiselna napotitev k pediatru nevrologu. 

Kontinuirana PEZ se ne priporoča (23). 
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SHEMA 2: Priporočena terapija pri zdravljenju epileptičnega statusa pri odraslih, njihovo odmerjanje, 

neželeni učinki, priporočila (4, 6, 19). 

 
FAZA 1: ZAČETNI ES (5 do 10 min). 

 Začetni odmerek Dodatno odmerjanje 

/ hitrost odmerjanja 

Neželeni učinki Priporočila 

LORAZEPAM IV 

(Temesta) 

2 do 4 mg (2 mg/min) Ponovi čez 5 do 10 

minut – do največ 0,1 

mg/kg  

Hipotenzija, depresija 

dihanja 

Razredči s FR 1:1 

MIDAZOLAM 

IM/IN (Dormicum) 

10 mg (do 0,2 mg/kg) 5 mg pri starejših, 

lažjih od 50 kg; ponovi 

čez 10 minut 

Hipotenzija, depresija 

dihanja 

Kratek čas delovanja, 

aktivni metaboliti, 

izločanje preko ledvic 

DIAZEPAM 

rektalno  

(Apaurin) 

10 mg  5 mg pri starejših in 

lažjih od 50 kg; ponovi 

čez 10 minut 

Hipotenzija, depresija 

dihanja 

 

 

 

 

 
FAZA 2: NAPREDOVALI STATUS (10 do 30 minut). 

 Začetni odmerek Dodatno odmerjanje 

/ hitrost odmerjanja 

Neželeni učinki Priporočila 

FOSFENITOIN IV 

FOSFENITOIN IM 

(Epanutin) 

15 – 20 mg/kg 150 mg/min Motnje srčnega ritma, 

hipotenzija 

EKG monitor! 

RR še 1 uro po infuziji 

FENITOIN IV 

(Phenitoin) 

 

15 do 20 mg/kg 25 do 50 mg/min Motnje srčnega ritma, 

hipotenzija 

EKG monitor! 

Dajemo nerazredčeno 

VALPROAT IV 

(Depakine) 

25 mg/kg 3 -6 mg/kg/min Encefalopatija, 

pankreatitis, 

trombocitopenija, 

hepatotoksičnost 

EEG nadzor, KI pri 

jetrnih bolnikh, tistih 

na AKZ 

LAKOZAMID IV 

(Vimpat) 

200 do 400 mg 3 do 5 minut Podaljša PR interval, 

hipotenzija 

 

LEVETIRACETAM 

IV 

(Keppra) 

2000  do 3000 mg 15 minut (2 – 5 

mg/kg/min) 

 Prilagoditev odmerka 

pri oGF manj kot 30 

ml/min, minimalna 

interakcija z zdravili 

FENOBARBITAL 

IV  

(Phenobarbital) 

10 – 20 mg/kg  50 - 100 mg/min, 

lahko dodatno 5 -10 

mg/kg po 10 min 

Hipotenzija, depresija 

dihanja 

Monitoring: RR, 

SpO2, EKG 

TOPIRAMAT 

NG/PO  

(Topamax) 

200 – 400 mg 300 – 1600 mg dnevno 

v 2 – 4 odmerkih 

Metabolna acidoza Ni IV oblike 

 

 

 

 

FAZI 3 IN 4: REFRAKTORNI STATUS IN SUPER REFRAKTORNI STATUS   
 Začetni odmerek Kontinuirana infuzija Neželeni učinki Priporočila 

MIDAZOLAM 0,2 mg/kg (2 mg/min) 0,05 – 2 mg/kg/h Hipotenzija, depresija 

dihanja 

Prilagodi odmerek pri 

ledvični insuficienci 

PROPOFOL 

(Propaven) 

1 – 2 mg/kg - 20 

mcg/kg/min 

30 – 200 mcg/kg/min Hipotenzija, depresija 

dihanja, srčna odpoved, 

rabdomioliza, 

metabolna acidoza, 

ledvična odpoved 

Visoke doze (> 80 

mcg/kg/min) do 48 ur 

Mehanična ventilacija 

TIOPENTAL 

 

2 – 7 mg/kg - < 50 

mg/min 

0,5 – 5 mg/kg/h Hipotenzija, depresija 

dihanja in depresija 

srčne mišice 

Mehanična ventilacija 
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Hipertenzivna in ostale akutne encefalopatije 
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1) Služba nujne medicinske pomoči, ZD Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj 
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Uvod 
 

Encefalopatija je kakršnakoli možganska bolezen ali 

motnja, ki povzroča spremebo obnašanja in 

nevrološke simptome (1). Delirij, akutna zmedenost, 

akutna motnja kognicije, akutna encefalopatija in 

drugi sinonimi pomenijo prehodno motnjo pozornosti 

in mišljenja (2). Zmedenost je definirana kot 

nezmožnost vzdrževanja koheretnega toka misli in 
delovanja. Gre za širok, nespecifičen pojem. Klinično 

jo lahko vidimo naprimer kot dezorientacijo, 

postiktalno zamračenost, amnezijo ali delirij. Delirij  

je stanje akutne zmedenosti, motnje pozornosti, 

dezorientacije, motoričnega nemira in pridružene 

hiperaktivnosti simpatičnega živčnega sistema (3). 

Diagnostični kriteriji za delirij so našteti v tabeli 1 (4). 

Akutna encefalopatija pomeni akutno ali subakutno 

globalno motnjo v delovanju možganov zaradi 

sistemskih vzrokov in je potencialno reverzibilna, 

kadar odpravimo vzrok. Delimo jih lahko na toksične, 

metabolne in toksično-metabolne. Delirij lahko 

predstavlja klinično manifestacijo encefalopatije, 

encefalopatija pa je vzročni patofiziološki proces (5). 

 
Tabela 1: Glavne značilnosti delirija – DSM V. 

• motnja pozornosti (zmanjšana zmožnost usmerjanja, 

fokusiranja, vzdrževanja in preusmerjanja 

pozornosti) in zavedanja 

• motnja se je razvila v kratkem času (ure do dnevi), 

predstavlja spremembo osnovne ravni in fluktuira v 

poteku dneva 

• pridružena motnja v kognitivnih funkcijah (motnja 

spomina, dezorientiranost, motnja govora, motnja 

zaznavanja) 

• motnje ne moremo razložiti z že diagnosticirano 

nevrokognitivno motnjo in se ne pojavlja v sklopu 

hudo motene zavesti (koma) 

• anamneza, klinični pregled ali laboratorijski izvidi 

govorijo v prid temu, da je stanje pozvročeno z 

boleznijo, zaužitvijo ali odtegnitvijo določene snovi 

ali stranski učinek zdravila 

 

Epidemiologija 
 

Zmedenost velikokrat ostane neprepoznana. Pogosto 

se nanjo tudi premalo oziramo in jo obravnavamo kot 

naključno najdbo ali pa jo pripišemo že znani bolezni. 
Zmedenost se pojavlja pri približno 2% bolnikov v 

urgentnih ambulantah, pri 10% hospitaliziranih 

bolnikov ter pri 50% hospitaliziranih starostnikov (6).  

 

 
Slika 1: Shematski prikaz obravnave bolnika z 

delirijem. 
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Pristop 
 

Pristop k zmedenemu bolniku hkrati sledi dvema 

ciljema - obladovanju vedenjske simptomatike in 

odkritju ter zdravljenju vzroka (slika 1) (7). Že 

natančna anamneza in klinični pregled nas lahko 

pripeljeta do najverjetnejšega vzroka za 

encefalopatijo. Tako naprimer anamneza zlorabe 

alkhohola in zlatenica govorita v prid hepatični ali 

Wernickejevi encefalopatiji. Pri bolniku poizkušamo 

čimbolj natančno definirati za kakršno vrsto 

zmedenosti gre. Bolnik, ki je naprimer postiktalno 

zamračen, izgleda drugače kot afazičen bolnik, za oba 

pa bi lahko laično rekli, da sta zmedena. V pomoč pri 

diagnozi nam je lahko tudi Confusion Assesment 

Method (CAM) vprašalnik, ki ima več kot 90% 

specifičnost in senzitivnost za odkrivanje delirija (4).  

Pomebno je predvsem, da pomislimo in odkrijemo 
kritična oziroma nujna stanja, ki so vzrok 

encefalopatiji (tabela 2) (6). 

 

Specifične encefalopatije 
 

Hipertenzivna encefalopatija 

Hipertenzivna encefalopatija je prava hipertenzivna 

urgenca. Gre za manifestacijo difuznega vazogenega 

možganskega edema, ki nastane zaradi okvare 

možganske avtoregulacije. Bolniki imajo ponavadi 

hud glavobol, bruhanje in motnjo zavesti, ki lahko 

napreduje do epileptičnega napada in kome. Kadar so 

prisotni žariščni nevrološki znaki, le-ti zaradi difuzne 

možganske okvare ne sledijo anatomskim vzorcem.  

CT možganov ne pokaže patologije, z njim pa 

izključimo morebitno krvavitev ali ishemijo. S 

fundoskopijo lahko pogosto vidimo edem papile. 

Kombinacija povišanega krvnega tlaka, znakov 

difuzne možganske okvare in normalnega CT 

možganov, še posebno kadar so prisotni drugi 

objektivni znaki (edem papile, retinalne krvavitve), je 

dovolj za postavitev delovne diagnoze. Za 

hipertenzivno encefalopatijo je tipično, da se z 

zgodnjim agresivnim znižanjem krvnega tlaka 

popolnoma popravi (8). Praviloma nižamo krvni tlak 

za 10-20% v prvi uri in ne več kot za 25% prvi dan (9).  

Zdravila za znižanje krvnega tlaka so povzeta v tabeli 

3. Če ima bolnik hudo hipertenzijo, življensko 

pomembni organi pa niso prizadeti, zadostuje 

peroralna terapija, sicer pa se odločimo za intravensko. 

Pri hipertenzivni encefalopatiji imajo prednost 

blokatorjevi kalcijevih kanalčkov ter labetalol (10). 

 

Tabela 2: Pomembna stanja z encefalopatijo (6). 
Kritične diagnoze 

Hipoksija 

- dihalna odpoved 

- zastojno srčno popuščanje 

- miokardni infarkt 

- šok 

Sistemski vzroki 

- hipoglikemija 

Okužbe CŽS 

Hipertenzivna encefalopatija 

Povišan intrakranialni tlak 

Nujne diagnoze 

Hipoksija 

- huda anemija 

Sistemske bolezni 

- elektrolitske motnje 

- endokrine bolezni (ščitnica, nadledvičnica) 

- jetrna odpoved 

- Wernickejeva encefalopatija 

- sepsa, okužbe 

Intoksikacije, odtegnitve 

- sedativi 

- etanol 

- stranski učinki zdravil (antiholinergiki) 

Bolezni CŽS 

- poškodbe 

- okužbe 

- možganska kap 

- SAH 

- epilepsija (postiktalno stanje, nekonvulzivni status, 

kompleksni parcialni napad) 

- neoplazme 

 

Tabela 3: Zdravila pri hipertenzivnih nujnih 

stanjih. 
ACE inhibitorji 

• Enalaprilat 1,25 mg IV do maks. 5 mg / 6 ur IV 

• Kaptopril 6,25 mg – 25 mg PO, nato 12,5 – 50 mg / 

30 min 

Zaviralci kalcijevih kanalčkov 

• Nikardipin 5 mg / h do maks. 15 mg / h IV 

• Nifedipin 2,5 – 10 mg PO 

Beta blokatorji 

• Labetalol 20 mg bolus do maks. 300 mg ali infuzija 

0,5 – 2 mg / min IV; PO odmerek 200 – 400 mg 

• Esmolol 0,25 – 0,5 mg/kg 1 min IV, nato 0,05 – 0,1 

mg/kg/min 4 min IV 

Nitrati 

• Nitroprusid 0,25 – 0,5 mcg/kg/min do maks. 8 – 10 

mcg/kg/min IV 

• Nitroglicerin 5 mcg/min do maks. 100 mcg/min IV 

 

Wernickejeva encefalopatija 

 

Wernickejeva encefalopatija (WE) nastane zaradi 

pomanjkanja tiamina (vitamin B1). Najpogosteje se 

pojavlja pri alkoholikih, lahko pa tudi pri drugih 

bolnikih. Najverjetneje je tudi premalokrat prepoznan 

vzrok encefalopatije pri kritično bolnih. K njej so 

nagnjeni pacienti, ki se postijo, pacienti na dolgotrajni 

parenteralni prehrani, pacienti po gastrointestinalnih 

operacijah (posebej po bariatričnih operacijah), 

karcinomski bolniki ter hemodializni bolniki. Za njo je 

značilen trias zmedenosti, ataksije in oftalmoplegije. 

Celoten trias je redko prisoten. Najznačilnejši so 

različni očesni znaki: horizontalni nistagmus, 

bilateralna okvara n. abducensa, kompletna 
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oftalmoplegija in nepravilnosti zeničnih odzivov. Pri 

zdravljenju s tiaminom se najprej popravijo očesni 

znaki, nato pa čez nekaj dni do tednov ataksija in 

zmedenost. Bolnikom s sumom na WE čimprej 

apliciramo tiamin. Prvi dva dni naj bolnik dobiva 500 

mg iv  trikrat dnevno, nato pa 250 mg enkrat dnevno 

intravensko ali intramuskularno pet dni. Bolnik naj 

nato nadaljuje z vnosom 100 mg tiamina dnevno per 

os (3, 11). Pri hipoglikemiji čimprej apliciramo 

glukozo, tudi če nimamo tiamina. Dokazano je sicer, 

da prolongirano dajanje glukoze brez tiamina lahko 

poslabša WE, za enkratni odmerek glukoze pa ni 

takšnih dokazov. Zatorej ne smemo odlašati z 

aplikacijo glukoze zaradi tiamina (12). 

 

Septična encefalopatija 

 

Septična encefalopatija je najpogostejša toksično-

metabolična encefalopatija. Njen pojav korelira z višjo 

umrljivostjo. Vzrok je v spremembi mikrocirkulacije, 

motnji permabilnosti krvno-možganske pregrade, 

vnetnih citokinih ter porušenem razmerju 

nervrotrasmiterjev. Preiskave likvorja so normalne ali 

pa pokažejo le povišane proteine. Aktivnost v EEG je 

difuzno upočasnena. Pogosto je pridružena difuzna 

mišična oslabelost zaradi polinevropatije kritično 

bolnega. Ukrepi so usmerjeni v zdravljenje okužbe 

(3). 

 

Encefalopatije ob elektrolitskih motnjah 

 

Pri bolnikih z montjami zavesti so pogost vzrok tudi 

elektrolitske motnje. Najpogosteje najdemo hipo ali 

hipernatriemijo. Od drugih vzrokov pa so možni so 

hipo ali hiperkalciemija, hipomagnezemija. Klinična 

slika je odvisna od hitrosti nastanka ter koncetracije 

elektrolitov. Pri hitrem nastanku (12-24h) je klinična 

slika bolj izražena. Pogosta je zmedenost, agitiranost, 

delirij, letargija, mišični krči in generalizirana šibkost. 

S poglabljanjem elektrolitske motnje pa pride do 

poglabljanja motnje zaveti ter tonično kloničnih krčev. 

Zdravimo vzrok ter nadomeščamo elektrolite (3). 
 

Hepatična encefalopatija 

 

Ločimo akutno hepatično encefalopatijo, ki se pojavi 

pri nenadni jetrni odpovedi ter kronično pri kroničnih 

jetrnih bolnikih s portosistemskim krvnim šantom. Za 

akuto hepatično encefalopatijo je značilen hud 

možganski edem, ki nastane zaradi citotoksičnosti in 

povečane permeabilnosti krvno-možganske pregrade. 

Potek je hiter in napredujoč, najprej se pojavi 

zmedenost (stadij 1 in 2), nato pa stupor (stadij 3), ki 

mu sledi koma (stadij 4). Pogosta sta hiperventilacija 

in hipertermija. Bolniki so zmedeni, vidimo lahko 

tremor in asteriksis, zenične reakcije pa so ohranjene. 

Pri komatoznih bolnikih se lahko prisotni lažni 

žariščni znaki (hemipareza, deviacija zrkel, motnje 

bulbomotorike). Večinoma so povišane vrednosti 

amoniaka v krvi, toda tudi normalne koncetracije ne 

izključujejo hepatične encefalopatije, saj v 

patofiziologiji delujejo tudi številni drugi mediatorjii. 

Najbolj senzitivna je koncetracija glutamina v 

likvorju, toda lumbalna punkcija je zaradi 

koagulopatije mnogokrat kontraindicirana. S CT glave 

brez kontrasta moramo izključiti intrakranialno 

krvavitev, še posebej kadar je prisotna koagulopatija. 

EEG je patološki. Ukrepi so usmerjeni v zdravljenje 

koagulopatije, elektrolitskih motenj, dehidracije, 

hipoksije in vzroka (3). 

 

Hipoksično-ishemična encefalopatija 

 

Diagnoza ponavadi ni težka, saj imamo navadno 

podatek o predhodnem oživljanju, srčnem zastoju ali 

drugem dogodku, ki je privedel do hipoksične okvare 

možganov. Klinični znaki so lahko od blagih težav s 

spominom do kome. Kadar se bolniki zbudijo iz kome 

imajo ponavadi anterogradno in retrogradno amnezijo 

ter zmedenost, ki spominja na Korsakovo psihozo. 

Pogoste najdbe so tudi kortikalna slepota, mioklonus, 

epileptični napadi, cerebelarna ataksija, bilateralna 

oslabelost rok (3). 

 

Prognoza 
 

Čeprav akutne encefalopatije večinoma veljajo za 

reverzibilne, pa so vseeno povezane z veliko 

mortaliteto in morbiditeto. Potek je pogosto dolg, 

nevrološko okrevanje pa počasnejše od odprave 

samega vzroka. Dolg čas trajanja, hud potek, ter 

pridružene nevrodegenerativne bolezni pomenijo 

večjo verjetnost za nepopolno in dolgo okrevanje (3). 

 

Zaključek 
 

Akutne encefalopatija je torej globalna motnja 

delovanja možganov, ki je potencialno reverzibilna. 

Zmedenost je širok termin, ki ga poizkušamo čim bolje 

definirati, saj smo s tem korak bližje pravi diagnozi. 

Pomembno je, da morebitne vzroke pravočasno 

prepoznamo in hitro zdravimo, saj imajo bolniki tako 

relativno dobro prognozo. 
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Uvod 
 

Možganska kap je po definiciji Svetovne zdravstvene 

organizacije stanje prekinjenega dotoka krvi v določen 

predel možganov. Zaradi pomanjkanja kisika in 

nutrientov  pride do okvare možganskega tkiva, ki je 

slabše prekrvljeno. Glede na etiologijo ločimo 

ishemično in hemoragično možgansko kap, 

razlikovanje je pomembno zaradi različnega 
zdravljenja. TIA (tranzitorna ishemična ataka) je 

fokalna nevrološka disfunkcija, povzročena z ishemijo 

možganov, hrbtenjače ali retine brez akutnega infarkta 

tkiva, medtem ko pri možganski kapi do infarkta pride. 

 

Večina kapi je ishemične narave (85%) (1, 2). 

Možganska kap je urgentno stanje. Je drugi 

najpogostejši vzrok smrti v svetovnem merilu. 

Statistično gledano več ljudi umre za posledicami kapi 

kot zaradi posamezne vrste raka. Je eden izmed 

vodilnih vzrokov obolevnosti in trajno zmanjšane 

kvalitete življenja. V obdobju med 1990 in 2010 v 

deželah z visokimi prihodki beležimo padec 

obolevnosti in umrljivosti zaradi možganske kapi, 

medtem ko v revnejših deželah tega upada ni (2, 3, 4). 

 

Dejavniki tveganja 

 

Hipertenzija je eden izmed dejavnikov tveganja, ki 

ima dolgoročno dokazan vpliv na povečano tveganje 

za možgansko kap. Glede na študije so pri bolnikih 

nad 60 letim starosti zaželene vrednosti krvnega tlaka 

pod 150/90 mmHg, pri bolnikih pod 60 letu starosti pa 

140/90 mmHg. Vrednost krvnega tlaka bi naj bile nižje 

od 140/90 mmHg tudi pri bolnikih s pridruženim 

diabetesom mellitusom ali kronično ledvično 

boleznijo (2). 
 

Med ostalimi pomembnimi dejavniki tveganja, katerih 

zdravljenje pripomore k prevenciji možganske kapi, 

spada tudi hiperlipidemija, diabetes mellitus, kajenje, 

prehrana, debelost. Antitrombotična terapija ima 

dokazan preventivni učinek pri kapi, prav tako fizična 

aktivnost (2). 

 

Hemoragična in ishemična tromb-

embolična možganska kap 
 

Možganska kap je akutna nevrološka okvara. 

Etiološko gledano poznamo dve vrsti kapi: 

hemoragično in ishemično. Zaradi prekinjene 

prekrvitve možganov območje zmanjšane prekrvitve 

postopoma prične propadati, prizadeto tkivo nabrekne, 

pojavljati se začno petehialne krvavitve.  

 

Pogosteje gre za ishemično obliko možganske kapi 

(cca 85%). Ishemična možganska kap je posledica 

tromboze, embolizma ali sistemske hipoperfuzije. 

Tromboza se nanaša na obstrukcijo same žile zaradi 

ateroskleroze, disekcije, fibromuskularne displazije. 
Vzrok embolije so ponavadi delci debrisa, ki izhajajo 

nižje od same embolije. Proces ni lokalen kot 

tromboza, zato tudi lokalna terapija le začasno reši 

težavo. Sistemska hipoperfuzija je globalni 

cirkulatorni problem, ki se ponavadi manifestira tudi 

na preostalih organskih sistemih (5, 6). 

 

Hemoragična možganska kap se pojavi v približno 

20%, večinoma kot posledica spontane intracerebralne 

krvavitve ali subarahnoidne krvavitve. Intracerebralna 

krvavitev se ponavadi pojavi po krvavitvi iz arteriol 

oziroma manjših arterij. Krvavitev je v možganovini, 

oblikuje se lokaliziran hematom med belo 

možganovino. Rast hematoma se nadaljuje, dokler 

okolni pritisk ne povzroči stisnjenja žil ali pa se 

hematom poveča do te mere, da se sprazni v 

ventrikularni sistem ali cerebrospinalno tekočino. 

Simptomi so odvisni od mesta krvavitve, zaradi 

postopnega nastajanja hematoma in s tem pritiska na 

okolno možganovino, niso tako akutni in nenadni kot 

pri subrahnoidni krvavitvi ali emboliji. Slabost, 

bruhanje in zmanjšana stopnja zavesti se ponavadi 

pojavijo, ko je hematom tako velik, da povzroči 

premik intrakranialnih struktur.  Z večanjem 

hematoma pride do uničenja tkiv, večji kot je 

hematom, večji sta morbiditeta in mortaliteta (7, 8). 

 

Glavna vzroka za subarahnoidno krvavitev sta ruptura 

arterijske anevzrizme in krvavitev iz arteriovenskih 

malformacij. Ker gre za krvavitev v cerebrospinalno 

tekočino pod arterijskim pritiskom, pride do hitrega 

nastanka simptomov. Sama krvavitev sicer običajno 

traja nekaj sekund, vendar so ponovne krvavitve zelo 

pogoste. Simptomi so različni, ponavadi bolniki 

navajajo nenaden in močan glavobol, bolečina se 

lahko širi tudi vrat, ali celo v noge. Bruhanje je zelo 

pogosto. Namen zdravljenja je hitra identifikacija 

krvavitve, odprava vzroka in preprečitev ponovne 

krvavitve (9, 10, 11). 
 

  



 

 39 

TIA 

 

Tranzitorna ishemična ataka oz. TIA je bila definirana 

kot nenaden nastanek fokalnih nevroloških izpadov 

zaradi začasno motene perfuzije.  ki pa je spontano 

izzvenela znotraj 24 ur. Po obširnih študijah je bilo 

ugotovljeno, da kljub razrešitvi simptomov pri 

velikem procentu bolnikov (30-50%) kljub razrešitvi 

simptomov v možganih ostaja pomemba ishemična 

lezija. Pojavlja se nova definicija, ki TIAo opredeli kot 

fokalno nevrološko disfunkcijo, povzročeno z 

ishemijo možganov, hrbtenjače ali retine brez 

akutnega infarkta tkiva. Ob tem je možganska kap 

nevrološka okvara zaradi ishemije in infarkta 

možganov, hrbtenjače ali retine (12, 13). 
 

Tako diagnoza TIAe ni več toliko vezana na čas 

trajanja simptomov, pač pa na samo poškodbo tkiva. 

Tudi kratkotrajna ishemija lahko namreč povzroči 

hudo možgansko okvaro oz. infarkt (13). 
 

Diagnoza TIAe je odvisna od kvalitete in kvantitete 

informacij, ki so na voljo ob kliničnem pregledu 

bolnika. Diagnozo postavimo glede na anamnezo, 

klinični pregled in slikovno diagnostiko. Odločilen je 

infarkt tkiva; glede na pojav simptomov in časovni 

potek, predhodne dejavnike tveganja se odločimo, ali 

gre pri bolniku za infarkt in tako postavimo diagnozo. 

Diagnosticiranje je težavno celo za izkušenega 

klinika. Celo strokovnjaki se ne strinjajo kateri 

klinični dogodki so pravzaprav TIAe (14). 

 

Tipično je TIA prehodna, gre za fokalne nevrološke 

simptome, kar pomeni, da so vsi simptomi posledica 

zaradi motenj v prekrvitvi povirja iste arterije. 

Ugotovitev, da je izpad fokalen, je eden izmed 

ključnih dejavnikov pri postavitvi diagnoze TIA. 

Fokalni nevrološki izpadi ponavadi prizadenejo le eno 

stran telesa: mišična nemoč ali senzorne motnje po eni 

strani telesa. Nefokalni nevrološki izpadi pa 

vključujejo obe strani, sem spada generalizirana 

mišična oslabelost, vrtoglavica, začasna izguba 
spomina, izguba zavesti, simptomi s strani mehurja in 

črevesja. Sinkopa je redko znak TIAe ali možganskega 

infarkta. Pomembno je tudi, ali so se simptomi pojavili 

prvič in ali jakost posameznega simptoma takoj ob 

nastanku. Simptomi žilnega vzroka so večinoma 

enake jakosti kot ob pojavu in se ne stopnjujejo (14). 

 

Preiskave 

 

Ob sumu na TIAo je potrebno izmeriti vitalne 

parametre, odvzeti kompletno krvno sliko, 

koagulacijske faktorje, krvni sladkor. Potrebno je 

posneti EKG in eventualno opraviti ehokardiografijo. 

Za dokončno diagnozo je potrebno opraviti slikovne 

preiskave, idealno MRI glave oziroma CT. Dejavniki 

tveganja, ki povečajo riziko za možgansko kap po že 

preboleli TIAe so starost (nad 60 let), krvni tlak nad 

140/90 mmHg, diabetes mellitus, trajanje simptomov 

več kot 60 min. 

 

Zdravljenje 

 

Prepoznava in zdravljenje TIAe je zelo pomembno, saj 

tako zmanjšamo možnosti za nastanek možganske 

kapi.  

 

V zgodnjem obdobju po TIAi je povečano tveganje za 

ishemično možgansko kap. Sedem-dnevno tveganje za 

ishemično možgansko kap po TIAi je 5,2 %. Za 

ocenjevanje tveganja za ishemično možgansko kap po 

preboleli TIA se uporablja lestvica ABCD2 (Age – 

angl. starost, Blood pressure – angl. krvni tlak, 

Clinical features – angl. klinični znaki, Duration – 

angl. trajanje, Diabetes), glej tabelo 1. 

 

Tabela 1. ABCD2 lestvica za oceno tveganja za 

ishemično možgansko kapo po preboleli TIA 
Dejavnik tveganja točke 

A = starost > 60 let 1 

B = krvni tlak > 140/90 mmHg 1 

C = klinična slika: hemipareza – 2, motnje 

govora – 1 

2 

D = trajanje > 60 min – 2, 10 – 59 min – 1, manj  

kot 10 min – 0 

2 

D = sladkorna bolezen 1 

Skupaj 7 

 

Po tej lestvici je nizko tveganje za ishemično 

možgansko kap po 2 dneh 1 % (z oceno 1 – 3 točke),  

pri tistih, ki imajo visoko tveganje pa do 8,1 % (ocena 

6 – 7 točk). Nekateri priporočajo, da bi bolnike, ki 

imajo po ABCD2 lestvici več kot 4 točke, sprejeli v 

bolnišnico in obravnavali znotraj 24 ur po dogodku 

(14). 

 

Zdravljenje pričnemo s sekundarno preventivo; 

revaskularizacija pri bolnikih z znanimi stenozami, 

antikoagulantno zdravljenje ob znani atrijski 

fibrilaciji, zdravljenje hiperlipidemije, hipertenzije, 

primeren življenjski slog. 

 

Pri vseh, ki imajo atrijsko fibrilacijo in pri 

ugotovljenem muralnem trombu, se priporoča 

antikoagulantna zdravila, vsem drugim uvedemo 

antiagregacijska zdravila, antihipertenzive, statine, 

zdravi se sladkorna bolezen, priporoča se sprememba 

življenjskega sloga (15). 

 

Postavitev diagnoze in diferencialna 

diagnoza 
 

Za hitro oceno ali gre za možgansko kap nam na terenu 

služi lestvica za ugotavljanje možganske kapi 

ROSIER (Recognition of Stroke In Emergency 
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Room). Lestvica vključuje 7 vprašanj, v kolikor je 

skupek točk >0, je test pozitiven (16). 

 

Tabela 2. ROSIER lestvica za ugotavljanje 

možganske kapi na terenu. 

Sedem vprašanj (ne/da): 
Izguba zavesti ali sinkopa? (0/-1) 

Epileptični napad? (0/-1) 

Oslabelost obraza na eni strani (0/1) 

Oslabelost roke na eni strani (0/1) 

Oslabelost noge na eni strani (0/1) 

Govorne motnje (0/1) 

Izpad v vidnem polju (0/1) 

Pozitivno, kadar je skupna ocena > 0 

Neveljavno pri hipoglikemiji (KS pod 3.5) 

 

Diferencialno diagnostično je pomembno, da 

možgansko kap razlikujemo od številnih drugih stanj, 

ki se lahko kažejo kot kap. To so: epileptični napad s 
Toddovo parezo, vnetna, toksična in metabolična 

stanja, možganski tumor, sinkopa, delirij, 

komplicirana migrena in drugo (tabela 3). Pri bolnikih, 

pri katerih simptomi nastanejo postopoma in nimajo 

žariščnih simptomov ter podajo anamnezo, ki govori 

proti žilnemu vzroku (epileptični napad ali migrena), 

se lahko možganska kap izključi z veliko verjetnostjo. 

 

Tabela 3. Značilnosti najpogostejših 

posnemovalcev možganske kapi (17). 
Posnemovalec Značilnost 

Epileptični napad 

 

Govorne motnje, oslabelost 

okončin, motnje zavesti, pogrizen 

jezik, krči, inkontinenca za vodo 

ali blato 

Hipoglikemija Govorne motnje, oslabelost 

okončin, zmedenost, potenje, 

bledica, tremor 

Metabolične 

encefalopatije 

(hiperglikemija, 

hiponatriemija, 

hepatalna 

encefalopatija) 

Motnje zavesti, oslabelost 

okončin, tremor, motnje 

orientacije, pozornosti, spomina 

Psihogene in 

psihiatrične motnje 

Konverzivno vedenje, pogosto 

pridružene psihiatrične diagnoze, 

bizarna klinična slika 

Migrena Scintilacijski skotomi, fono- in 

fotofobija, odrevenelost, 

oslabelost okončin, govorne 

motnje 

 

Cilji ob obravnavi bolnika možgansko 

kapjo: 
 

• začetna stabilizacija bolnika, podporna terapija, 

• odprava morebitnih vzrokov dodatnega 

poslabšanja, 

• določiti, ali je bolnik kandidat za trombolitično 

zdravljenje (znotraj 4,5 ure) ali trombektomijo, 

• ugotoviti patofiziološko podlago za nastanek 

problema. 

 

Zavedati se moramo, da je čas odločilnega pomena pri 

mortaliteti in morbiditeti bolnikov. Zaželjeno je, da 

ima ustanova protokol, tako da vsi vpleteni poznajo 

svoje naloge in vedo kako obravnavati bolnika.  

 

Kratka anamneza, status, vrednosti krvnega sladkorja, 

vitalni znaki in CT so ponavadi dovolj povedni, da 

pričnemo z pravilno akutno obravnavo bolnika. Za 

ostale preiskave se odločimo glede na specifiko 

posameznika (18). 

 

ABC (airway – angl. dihalna pot, breathing – angl. 

dihanje, circulation – angl. cirkulacija): ocena vitalnih 

znakov in zagotovitev dihalne poti, dihanja in 

cirkulacije je del primarne obravnave, tako bolnikov z 

možgansko kapjo, kot ostalih kritično bolnih. Bolniki 

z povečanim intrakranialnim tlakom (zaradi krvavitve, 

vertebrobazilarne ishemije ali bihemisferne ishemije) 

lahko imajo znižan respiratorni »drive« ali ne 

vzdržujejo proste dihalne poti. Pri takih bolnikih lahko 

pride do hipoventilacije, kar povzroči porast CO2, kar 

lahko vodi v cerebralno vazodilatacijo in zvišan 

intrakranialni pritisk. V takih primerih je intubacija 

nujna, saj le tako zagotovimo zadostno ventilacijo in 

varno dihalno pot. Pri bolnikih z ohranjeno normalno 

ventilacijo, moramo bolnika spremljati in nadzorovati 

(18, 19). 
 

Obravnavo pričnemo s kratko, a natančno anamnezo. 

Ključnega pomena je, da pridobimo podatek, kdaj so 

se težave pričele, oziroma do kdaj je bil bolnik v 

normalnem stanju. To lahko določimo bodisi preko 

očividcev (nazadnje viden) ali posredno, recimo 

bolnik je opravil telefonski klic ob določeni uri, v 

katerem je zvenel popolnoma normalno. Terapevtsko 

okno za trombolizo je manj kot 4,5 ure in 6 ur za 

trombektomijo (20). Opredeliti moramo tudi jakost 

simptoma ob nastanku, pri možganski kapi je simptom 

ob nastanku težav v polni jakosti, se več ne stopnjuje. 

Stopnjevanje simptomov je bolj značilno za migreno, 
encefalitis. Bolnika povprašamo tudi o preteklih 

boleznih, alergijah, zdravilih. Ko določimo časovni 
okvir, pričnemo s pregledom (21). Ob kliničnem 

pregledu moramo razlikovati med možgansko kapjo in 

krči, sinkopo, migreno, hipoglikemijo in toksičnost 

zaradi zdravil. Ob kombinaciji motnje zavesti in 

fokalnimi nevrološkimi izpadi je lahko težko ugotoviti 

vzrok nastanka. Bolnika oz. drugo osebo, ki lahko 

zagotovi zanesljivo anamnezo, moramo povprašati o 

anamnezi epilepsije, zlorabe drog, travmi, uporabi 

zdravil, ki bi lahko povzročila hipoglikemijo (18). 

Kakor hitro je mogoče moramo diagnosticirati 

intracerebralno krvavitev in subarahnoidno krvavitev, 

saj je zdravljenje drugačno od ishemične kapi. Bolnika 
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moramo stabilizirati preden pričnemo s slikovno 

diagnostiko (21, 22). 

 

Pri fizičnem pregledu poleg nevrološkega statusa 

natančno pregledamo vrat in periorbitalno regijo za 

morebitne znake hematomov, modric. Palpiramo 

pulze na vratu, rokah in nogah, ocenjujemo 

simetričnost, polnjenost, rednost pulza. Avskultiramo 

srce in pljuča, poslušamo za morebitne srčne šume, 

abnormalne dihalne fenomene. Na koži iščemo znake 

endokarditisa, holesterolne embole, purpuro, 

ekhimozo, sveže pooperativne rane. Pogledamo tudi 

za znake poškodbe, posebej glave, morebitne 

laceracije v področju jezika (krči). V kolikor gre za 

stanje po poškodbi, ali obstaja močan sum, da je prišlo 

do poškodbe (ni anamneze), moramo nemudoma 

imobilizirati vrat in opraviti slikovno diagnostiko. 

Prav tako pregledamo okončine, iščemo znake 

arterijske embolij, celulitis, globoko vensko trombozo. 

 

Nevrološki pregled 

 

Ishemija posameznega arterijskega povirja se kaže kot 

specifični sindromi: 

- arteria cerebri anterior: kontralateralni motorni in 

senzorni deficit (noge bolj prizadete kot obraz, 

roke), transkortikalna motorična afazija, prizadet 

refleks sesanja in prijema, rigidnost, apraksija 

(nezmožnost veščih gibov) hoje, 

- arteria cerebri media:  

o dominantna hemisfera: afazija, 

kontralateralni motorični in senzorni 

deficit (obraz, roke bolj prizadete kot 

noge), lahko hemiplegija ob vpletenosti 

capsule interne, homonimna 

hemianopsija (enostranska izguba vida, 

na obeh očesih na isti strani), pogled v 

smeri lezije, 

o nedominantna hemisfera: neglekt, 

anozognozija (nezavedanje prizadetosti), 

motorični in senzorni deficit (obraz, roke 

bolj prizadete kot noge),  
- arteria cerebri posterior: homonimna 

hemianopsija, vidne halucinacije, senzorni deficit, 

spontana bolečina, pareza III. možganskega živca, 

motorni deficit, 

- penetrantne žile: izolirana motorična hemipareza 

(lakunarni infarkt), izolirani senzorni izpadi, 

izolirani senzorno - motorični izpadi, hemipareza 

z homolateralno ataksijo, dizartrija, nerodne roke, 

- vertebrobazilarno področje: pareze posameznih 

možganskih živcev, navzkrižni senzorni izpadi, 

skupek diplopije, vrtoglavice, slabosti, bruhanja, 

dizartrije, disfagije in kolcanja, ataksija hoje in 

udov, motorni deficit, koma, bilateralni simptomi, 

- arteria carotis interna: simptomi arterije cerebri 

mediae in arterije cerebri anterior (19, 23, 24). 
 

Osredotočimo se na čas nastanka, potek bolezenskih 

znakov, identifikacijo izvora embolov, diferencialno 

diagnozo in pridružene bolezni (25, 26). 
 

Intracerebralna krvavitev se ponavadi zgodi med 

opravljanjem vsakodnevnih opravil, nekatere pa so 

povezane tudi z ekstremno telesno aktivnostjo ali 

močnimi čustvi. V nasprotju z embolijo možganov in 

subarahnoidno krvavitvijo simptomi niso maksimalni 

takoj ob nastanku težav, ampak se razvijajo 

postopoma. Glavobol, bruhanje in znižana stopnja 

zavesti se ponavadi pojavijo ob znatno velikem 

hematomu. Glavobol in bruhanje sta prisotna pri 

približno polovici bolnikov z intracerebralno 

krvavitvijo. Glavobol najverjetneje nastane kot 

posledica trakcije meningealnih bolečinskih vlaken, 

povišanega intrakranialnega tlaka (ICP, angl. 

intracranial pressure) ali kot posledica prisotnosti 

krvi v cerebrospinalni tekočini. V primeru prisotnosti 

krvi intraventrikularno, lahko bolniki navajajo trd vrat, 

imajo znake meningizma. 

 

Krči se v prvem dnevu krvavitve pojavijo v 4- 29% 

bolnikov, bolj pogosti so pri lobarnih krvavitvah. 

Stupor ali koma sta nevarna znaka in sta povezana s 

slabim izhodom. Izjema je krvavitev v talamus, kjer 

lahko pride do izboljšanja stanja, ko pride do 

resorpcije krvi.  

 

Nekateri bolniki z intracerebralno krvavitvijo lahko 

imajo spremembe v EKG posnetku, vidimo lahko 

prolongiran QT interval, depresijo ST segmenta, 

sploščen ali invertiran T val, U valove in visoke, 

koničaste T valove. Spremembe so najverjetneje 

posledica dejanske ishemije subendokarda levega 

prekata, do katere pride zaradi sproščanja 

kateholaminov zaradi hipoperfuzije hipotalamusa. 

 

Krvavitev v posamezno področje se prav tako kaže z 

značilnimi znaki, glede na mesto krvavitve: 

- krvavitev v putamen (posledica krvavitve ob 

trakih bele možganovine): hemiplegija, 
hemisenzorni deficiti, homonimna hemianopsija, 

pareza pogleda, stupor, koma, 

- krvavitev v cerebellum (izvor ponavadi v nucleus 

dentatus, s širjenjem v hemisfere in četrti 

ventrikel, občasno v tegmentum): neravnotežje, 

bruhanje, glavobol (v vratu, ramenu, okcipitalno), 

trd tilnik, pareza bulbomotorike, oslabelost 

obraznih mišic. Brez hemipareze! V primeru 

neprepoznane krvavitve lahko pride do stuporja 

zaradi kompresija možganskega debla. 

- krvavitev v talamus (krvavitev se lahko razširi v 

capsulo interno, tektum, lahko pa rupturira v tretji 

ventrikel): hemipareza, hemisenzorni deficit, 

prehodna homonimna hemianopsija, pareza ob 

pogledu navzgor, zenice so v miozi, pogled je 

usmerjen proti leziji, afazija, 
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- lobarna krvavitev: znaki variirajo glede na mesto 

krvavitve, te vrste krvavitev so povezane z večjim 

deležem pojava krčev. Krvavitve okcipitalno se 

ponavadi kažejo z kontralateralno homnimno 

hemianopsijo. Krvavitve frontalno pa z 

kontralateralno plegijo ali parezo (noge so bolj 

prizadete kot roke), 

- pontina krvavitev ( hematom, ki se razprostira v 

bazo in pons): globoka koma znotraj nekaj minut 

po krvavitvi, popolna paraliza, zenici sta ozki, 

reaktivni le ob močni svetlobi, horizontalni očesni 

gibi so odsotni, pareza obraznih živcev, gluhota, 

anartrija (27). 

  

Ugotovitve iz anamneze potrdimo z nevrološkim 

pregledom. Obstaja več lestvic, s katerimi si 

pomagamo, ena izmed dobro strukturiranih in bolj 

uveljavljenih je lestvica NIHSS. (National Institutes of 

Health Stroke Scale). Lestvica zajema stopnjo zavesti, 

časovno orientacijo, bulbomotoriko, oceno vidnega 

polja, oceno morebitne pareze obraznih živcev, 

motorično funkcijo rok in nog, oceno ataksije okončin, 

oceno senzibilitete, oceno govora in razumevanja, 

oceno morebitne dizartrije, oceno morebitnega 

neglekta. Za posamezne entitete bolnik prejme od nič 

do največ 4 točke, skupno 42 točk. »Cut off« vrednosti 

so <5 točk za blago možgansko kap, 5-9 točk za 

zmerno in 10 ali več točk za hudo možgansko kap (24, 

25, 26, 27). 

 

Preiskave 
 

Kot rečeno, vsakemu bolniku najprej izmerimo vitalne 

parametre. Vsak novonastali nevrološki izpad zahteva 

CT ali MR glave.  

 

Slikovna diagnostika pomaga potrditi klinični sum na 

možgansko kap, odkriva vzroke in je odločilna glede 

nadaljnjega zdravljenja. Običajna preiskava je CT brez 

kontrasta, s pomočjo katerega izključimo možgansko 

krvavitev in druga stanja, ki se lahko kažejo kot 

možganska kap. Občutljivost za ugotavljanje ishemije 

je nizka, predvsem v zgodnjih stadijih možganske 

kapi,  po nekaj dneh pa je težko ločiti med  ishemijo in 

hemoragično možgansko kap. S preiskavami kot so 

CT perfuzija in angiografija (CTA) si lahko 

pomagamo pred trombolitičnim zdravljenjem. 

Magnetna resonanca (MR) je bolj občutljiva v 

primerjavi s CT za ugotavljanje zgodnje ishemije, 

vendar pa je manj občutljiva od CT – ja za prikaz 

zgodnje krvavitve, zato slednji še vedno velja za zlati 

standard v diagnostiki akutne možganske kapi. 

Slikovna diagnostika karotidnih arterij je potrebna v 

primeru možganske kapi sprednje cirkulacije. Kadar 

pri bolniku ugotovimo simptomatsko hemodinamsko 

pomembno zožitev notranje karotidne arterije, je 

potrebna karotidna endarterektomija ali angioplastika 

s stentiranjem. Ultrazvok karotidnih arterij je 

neinvazivna preiskava, vendar je potrebno v primeru 

kirurške ali endovaskularne obravnave opraviti tudi 

CTA ali MRA. 

 

Dodatno je potrebno odvzeti kri za kompletno krvno 

sliko, krvni sladkor, srčne encime, elektrolite, jetrne 

teste, dušične retente, koagulogram (protrombinski 

čas, INR, aPTČ). Dodatno opravimo tudi toksikološka 

testiranja, pri ženskah v rodni dobi odvzamemo kri za 

test nosečnosti.  Pri bolnikih opravimo tudi EKG. 

Glede na posameznika odvzamemo tudi kri za plinsko 

analizo arterijske krvi, opravimo lumbalno punkcijo 

cerebrospinalne tekočine, EEG (elektroencefalogram) 

in RTG p/c (18, 21, 22). 

 

Zdravljenje – ukrepi na terenu in v 

urgentnem centru  
 

Pri vseh bolnikih najprej zagotovimo podporo 

vitalnim funkcijam. Dodatno je pri bolnikih z akutno 

možgansko kapjo potrebno spremljati in zdraviti visok 

krvni tlak, nadzor krvnega sladkorja, ustrezno 

nadomeščanje tekočin in zdravljenje povišane telesne 

temperature ter morebitne akutne okužbe. 

 

Pri obravnavi bolnikov z akutno možgansko kapjo se 

pogosto srečujemo z pomanjkanjem intravaskularnega 

volumna, posebej pri starejših bolnikih. Tekočine 

izbora so izotonične raztopine, brez dodatka 

dekstroze. Izogibati se moramo hipotoničnim 

raztopinam in glukozi, saj lahko poslabšajo možganski 

edem. Potreben je dober nadzor, da bolniku ne dajemo 

preveč dodatka tekočin (28, 29, 30). 

 

Hipoglikemija se lahko kaže kot možganska kap, zato 

moramo vsakemu bolniku s sumom na akutno 

možgansko kap izmeriti krvi sladkor. Vrednosti pod 

3,3 mmol/L pričnemo zdraviti z nadomeščanjem 

glukoze. Dolgotrajna, huda hipoglikemija dolgoročno 

povzroča propad možganovine, zato k vsaki 

hipoglikemiji pristopimo resno in jo pričnemo takoj 

zdraviti. Prav tako moramo ob akutni možganski kapi 

preprečevati tudi hiperglikemijo, saj nam povzroča 

dodatno okvaro že tako ishemičnih področij 

možganovine. Študije so pokazale, da je obseg 

infarkta možganovine ob hiperglikemiji večji, 

hiperglikemija je povezana tudi s slabšim izhodom 

bolnikov kljub uspešni rekanalizaciji. Priporočljivo je, 

da so vrednosti krvnega sladkorja ob akutni 

možganski kapi med 7,8 do 10 mmol/L, zdravljenje 

pričnemo ob vrednostih krvnega sladkorja nad 10 

mmol/L (31, 32). 

 

Oceniti moramo tudi sposobnost požiranja bolnika. V 

kolikor ne more požirati pravilno, moramo biti skrajno 

previdni, posebej pred dajanjem oralne terapije.  
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Bolnika namestimo v optimalni položaj; leže, glavo 

namestimo v nevtralen položaj z vzglavjem 

privzdignjenim za 30°. Posebno pozornost zahtevajo 

bolniki s tveganjem za aspiracijo (disfagija v 

anamnezi, nezavest), pridruženimi kardio-

pulmonalnimi boleznimi (dekompenzacija), bolniki z 

znižano zasičenostjo krvi s kisikom in bolniki s 

tveganjem za povišan intrakranialni tlak (krvavitev v 

glavo) (33, 34). 

 

Pri vseh bolnikih z akutno možgansko kapjo je 

potrebno vzdrževati eutermijo. Povišana telesna 

temperatura je povezana z slabšim izhodom bolnikov. 

Ob porastu temperature je le-to potrebno nižati in 

identificirati morebitni vzrok (aktivno iščemo izvor 

okužbe). Trenutne smernice kot zdravilo izbora 

priporočajo paracetomol. Inducirana hipotermija ni 

priporočena, saj raziskave niso dokazale povezave z 

boljšim izhodom bolnikov (35). 

 

Zdravljenje krvnega tlaka je odvisno od nadaljnje 

terapije. Bolnikom, ki bodo prejeli trombolitično 

terapijo, je priporočeno nižanje krvnega tlaka ≤185 

mmHg sistolne vrednosti in ≤110 mmHg  diastolne 

vrednosti pred terapijo in <180/105 mmHg prvih 24 ur 

po terapiji. Pri bolnikih, ki niso zdravljeni s 

trombolitično terapijo, nižamo lak le pri zelo visokih 

vrednosti (sistolične vrednosti nad 220 mmHg ali 

diastolne vrednosti nad 120 mmHg), ali ob prisotnosti 

akutne ishemične koronarne bolezni, srčnega 

popuščanja, disekcije aorte, hipertenzivne encefalo-

patije, akutne ledvične odpovedi, pre/eklampsije. Če 

je zdravljenje indicirano, nižamo vrednosti 

postopoma, 15% v prvih 24 urah. Aktualne smernice 

priporočajo ponovno uvedbo antihipertenzivne 

terapije ob predhodni arterijski hipertenziji 24 ur po 

nastanku možganske kapi. Zdravila dajemo 

intravenozno, najbolj primerna so zdravila, ki so 

primerna za titracijo in so reverzibilna. Smernice kot 

zdravilo prvega izbora priporočajo labetalol in 

nikardipin. Zdravilo drugega izbora je nitroprusid, 

medtem ko se je potrebno izogibati zdravilom, ki 
imajo prolongiran učinek (nifedipin) (18). 

 

V primeru intracerebralne krvavitve je zdravljenje 

krvnega tlaka nekoliko bolj zapleteno. Visok krvni 

tlak lahko poslabša intracerebralno krvavitev, prav 

tako pa prenizek krvni tlak ob že tako zmanjšani 

perfuziji lahko povzroči dodatno škodo. Ob vrednostih 

krvnega tlaka > 200 mmHg oz. srednjega (MAP, angl. 

mean arterial pressure) > 150 mmHg pričnemo nižati 

krvni tlak z intravenoznimi zdravili in monitoriranjem 

vrednosti krvnega tlaka na 5 minut. Zdravila izbora so 

labetalol, nikardipin, esmolol, enalapril, hidralazin, 

nitroprusid in nitroglicerin. Pri sumu na povišan ICP 

in sistolnih vrednostih > 180 mmHg ali MAP > 130 

mmHg pričnemo z nižanjem vrednosti. Cilj  so 

vrednosti prekrvitvenega možganskega tlaka (CPP  

angl. central perfusion pressure; CPP = MAP -ICP) 

med 61 – 80 mmHg. Pri bolnikih z vrednostmi 

sistolnega krvnega tlaka >180 mmHg ali MAP > 130 

mg brez suma na povišan ICP tlak nižamo zmerno, 

ciljne vrednosti so 160/90 mmHg oz. MAP 110 mmHg 

(36, 37). 

 

Optimalna terapija hipertenzije ob subarahnoidni 

krvavitvi ni povsem znana. Glede na smernice ASA iz 

leta 2012 je smiselno nižanje sistolnih vrednosti pod 

160 mmHg. Zdravila izbora so labetalol, nikardipin, 

enalapril, izogibamo se nitroprusidu in nitroglicerinu. 

Z nižanjem krvnega tlaka sicer zmanjšamo možnost 

ponovne krvavitve, vendar pa ob krvavitvi iz 

anevrizme možganskih arterij s tem povečano riziko 

za nastanek infarkta. Vodilo pri zdravljenju krvnega 

tlaka je CPP, ta naj bi bil okoli 70 mmHg. Tako ob 

povišanem ICP za dovolj visok CPP potrebujemo višji 

MAP (38, 39, 40). 

 

Pri vseh bolnikih izvajamo preventivne ukrepe za 

preprečevanje globoke venske tromboze. 

 

Akutna terapija ishemične možganske kapi 

 

Pri obravnavi bolnikov s sumom na možgansko kap 

nimamo časa na pretek. Prej kot bo bolnik, v kolikor 

je primeren kandidat, prejel alteplazo (rekombinantni 

tkivni aktivator plazminogena), bolj verjetno je, da bo 

zdravljenje učinkovito. Pred aplikacijo trombolize 

moramo bolnika  pregledati, oceniti ustreznost 

trombolitičnega zdravljenja in opraviti ustrezno 

slikovno diagnostiko. Pri ustreznih kandidatih ciljamo 

na pričetek zdravljenja z alteplazo znotraj časovnega 

okna - 3 ali 4,5 ure po začetku nastanka simptomov. V 

primerjavi z bolniki, ki lahko zdravljenje prejmejo 

znotraj 3 ure po prvem nastanku simptomov, morajo 

bolniki, ki bodo zdravljenje prejeli znotraj 4,5 ure 

zadostiti dodatnim kriterijem (tabela 4). Pričetek 

infuzije alteplaze mora biti  ≤60 minut po prihodu 

bolnika v urgentni center. Da bi to dosegli pri vseh 

bolnikih, ki so ustrezni kandidati za zdravljenje z 
alteplazo, je svetovan naslednji vrstni red obravnave 

bolnika: 

- pregled in ocena bolnikovega stanja – 10 minut 

- kontaktiran nevrolog – 15 minut 

- opravljen CT ali MRI - 25 minut 

- interpretacija opravljenega slikanja – 45 minut 

- pričetek zdravljenja  - 60 minut. 

 

 

Pred aplikacijo alteplaze pri vseh bolnikih 

opravimo/potrdimo naslednje: 

- zdravljenje bo doseženo znotraj 4,5 ure po začetku 

pojava simptomov. 

- Obstaja vztrajajoč, merljiv nevrološki deficit. 

- Vključitveni kriteriji so doseženi. 
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- CT glave brez kontrasta ali MR možganov ne kaže 

znakov krvavitve ali drugih potencialnih 

kontraindikacij. 

- Krvni tlak je urejen (glej zgoraj). 

- Bolnik ima dva intravenska kanala, preferenčno 

večjih velikosti (>18G). 

- Bolniku smo določili telesno težo/ga stehtali (41). 

 

Tabela 4. Kriteriji za zdravljenje akutne 

ishemične možganske kapi z alteplazo. 
VKLJUČITVENI KRITERIJI 

Klinična diagnoza ishemične možganske kapi (jasen 

nevrološki deficit). 

Pojav simptomov < 4,5 ure pred začetkom zdravljenja; 

če podatka o času pojava simptomov nimamo, čas 

nastanka definiramo ko je bil bolnik nazadnje viden 

normalen. 

Starost ≥ 18 let. 

IZKLJUČITVENI KRITERIJI 

Anamneza 

Možganska kap ali poškodba glave v preteklih treh 

mesecih. 

Predhodna intrakranialna krvavitev. 

Intrakranialna neoplazma, arteriovenska malformacija 

ali anevrizma. 

Nedavna intrakranialna ali intraspinalna operacija. 

Punkcija arterije na nekompresibilnem mestu v preteklih 

sedmih dnevih. 

Klinični znaki 

Simptomi, ki kažejo na subarahnoidno krvavitev. 

Vztrajajoč visok krvni tlak (sistolni ≥185 mmHg ali 

diastolni  ≥110 mmHg). 

Krvni sladkor <2,8 mmol/L. 

Akutna notranja krvavitev. 

Nagnjenost h krvavitvam. 

Hematološki * 

Trombociti <100 109/L 

INR >1,7 ali PT >15 s ob sočasni antikoagulantni terapiji. 

Uporaba heparina znotraj 48 ur ob abnormno povišanem 

aPTT. 

Uporaba direktnega inhibitorja trombina ali direktnega 

inhibitorja faktroja Xa z znaki antikoagulantnega efekta 

v laboratorijskih preiskavah (aPTT, INR, ECT, TT 

oziroma ustrezen test za določanje aktivnosti faktorja 

Xa). 

CT glave 

Znaki krvavitve. 

Široka področja hipodenznosti, skladna z ireverzibilno 

okvaro. 

Relativni izključitveni kriteriji 

Izolirani, manjši nevrološki izpadi. 

Hitro izboljšanje nevroloških izpadov. 

Večja operacija ali resna travma v preteklih 14 dnevih. 

Gastrointestinalna krvavitev ali krvavitev iz urotrakta v 

preteklih 21 dnevih. 

Miokardni infarkt v preteklih treh mesecih. 

Krči ob nastanku možganske kapi z postiktičnimi 

nevrološkimi izpadi. 

Nosečnost.  

Dodatni izključitveni kriteriji za zdravljenje znotraj 

nastanka simptomov >3 ure in <4,5 ure 

Starost > 80 let. 

Uporaba oralnih antikoagulantov, neglede na INR. 

Huda možganska kap (NIHSS >25). 

Kombinacija predhodne možganske kapi in diabetes 

mellitusa. 

Povzeto po – dostopen na:  

(https://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=NE

URO%2F71462&topicKey=NEURO%2F1126&rank=1~1

50&source=see_link&search=stroke) (42). 

*Terapijo damo kljub temu, da nimamo vseh krvnih 

preiskav, razen če klinično obstaja velik sum na motnje 

koagulacije pri bolniku in v primeru predhodne 

antikoagulantne terapije. 

 

Doza alteplaze je 0.9 mg/kg dejanske teže bolnika, 

maksimalen odmerek je 90mg. 10% damo v bolusu v 

1 minuti, ostanek infundiramo v 1 uri (43). 

 
V primeru, da je na CT glave vidna obširna 

hipodenziteta možganovine, ki obsega > 33% 

hemisfere, tromboliza ni indicirana. Če so hipodenzna 

področja manjša, tromboliza ni kontraindicirana.  

 

V primeru, da bi bolnik, ki je sicer kandidat za 

trombolizo, alteplazo prejel po 4,5 ure, tromboliza z 

alteplazo ni indicirana, saj učinkovitost zdravljenja ni 

dokazana.  

 

Pred in po terapiji z alteplazo moramo spremljati 

vrednosti krvnega tlaka. Priporočene vrednosti pred 

terapijo z alteplazo so  ≤ 185/110 mmHg, v prvih 24 

urah po trombolizi pa ≤ 180/105 mmHg. 

 

Bolnikom 24-48 ur po trombolizi uvedemo Aspirin, v 

začetnem odmerku 325 mg, ki mu sledi doza 160 – 325 

mg/dan. Najhujši zaplet trombolitične terapije je 

intracerebralna krvavitev (43). 

 

Uspešnost zdravljenja z alteplazo je v prvi vrsti 

odvisna od začetka zdravljenja; prej kot smo aplicirali 

alteplazo, večja je verjetnost učinkovitosti zdravila. 

Dodatno je uspešnost zdravljenja odvisna tudi od 

velikosti in lokacije strdka/embola, spremljajočih 

bolezni,… 

 
Mehanska trombektomija je indicirana pri bolnikih, 

kjer je akutna možganska kap posledica velike 

okluzije proksimalne arterije v anteriorni cirkulaciji. 

Zdravljenje je priporočeno neglede na to, ali je bolnik 

prejel alteplazo, če so izpolnjeni sledeči kriteriji: 

- nevrološke slikovne preiskave (CT brez kontrasta) 

kažejo na manjši infarkt (brez ali z minimalnimi 

znaki zgodnjih ishemičnih sprememb) in 

izključujejo krvavitev, 

- angiografija pokaže veliko arterijsko okluzijo 

proksimalno, v anteriornem delu cirkulacije, 

- trombektomija se bo izvajala v ustreznem centru, 

kjer je na voljo za to usposobljeno osebje 
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- intraarterijska trombektomija je izvedena kakor 

hitro možno, vendar znotraj 6 ur od prvega pojava 

simptomov (44). 
 

Vsak bolnik z akutno možgansko kapjo spada v 

bolnišnico. Po trombolizi, trombektomiji (ali nič od 

navedenega v primeru zamujenega časovnega okna) 

bolniki potrebujejo rehabilitacijo. 

 

Zdravljenje hemoragične možganske kapi 

 

Bolniki z intrakranialno krvavitvijo spadajo v enoto 

intenziven terapije. V kolikor prejemajo anti-

koagulantno terapijo, jo ukinemo in apliciramo 

ustrezne antidote. Svetovani so splošni ukrepi, opisani 

zgoraj (vzdrževanje normotermije in nižanje vročine, 

za nadomeščanje manjka tekočin uporabimo 

fiziološko raztopino, preprečujemo in zdravimo hiper- 

in hipoglikemijo, preprečujemo aspiracijo, prepre-

čevanje globoke venske tromboze). 

 

Pomembno je ustrezno zdravljenje povišanega ICP: 

dvig vzglavja za 30°, uporaba analgezije in sedacije v 

kolikor je to potrebno (propofol, etomidat, 

midazolam). Priporočen je invazivni nadzor ICP pri 

vseh bolnikih z GCS <8, pri bolnikih z znaki 

transtentorialne herniacije, z znaki intraventrikularne 

krvavitve ali hidrocefalusa. V kolikor je potrebno, se 

odločimo za agresivno zdravljenje – nižanje ICP: 

uporaba osmotskih diuretikov (manitol), zunanja 

likvorska drenaža, nevromuskularna blokada. 

 

Izjemno visoke vrednosti krvnega tlaka so povezane s 

slabšim izhodom bolnikov, priporočeno je natančno 

monitoriranje in zdravljenje – opisano pri splošnih 

ukrepih. V primeru pojava krčev je potrebna hitra in 

zadostna uvedba antiepileptične terapije. 

 

V primeru, da se bolnikovo stanje slabša, ali ima 

bolnik znake kompresije možganskega debla in/ali 

hidrocefalus zaradi obstrukcije ventrikularnega 

sistema ob tem pa premer intracerebralne krvavitve 
presega 3 cm, je svetovana kirurška odstranitev 

krvavitve/hematoma. Pri tem ne velja isto za 

supratentorialne intrakranialne krvavitve, kjer ima 

prednost standardna kraniotomija. 

 

30-dnevna umrljivost bolnikov z intrakranialno 

krvavitvijo je od 35-52%, na preživetje med drugim 

vpliva mesto krvavitve, velikost hematoma, stopnja 

zavesti, starost bolnika, splošno stanje bolnika in 

pridružene bolezni pred dogodkom (45). 
 

Telekap  
 

Ker v vseh bolnišnicah nevrolog ni na voljo 24 ur na 

dan ali pa sploh ni na voljo, je prišlo do razvoja 

pomoči na daljavo – tako imenovanega projekta 

Telekap.  Namen projekta je dostopnost bolnika do 

ustreznega zdravljenja – trombolizo z alteplazo znotraj 

časovnega okna. Zato bolnišnicam, kjer ni na voljo 

nevrologa, pomagajo nevrologi iz drugih bolnišnic.   

 

V Sloveniji je to vaskularni nevrolog iz UKC 

Ljubljana, ki je na voljo za konzultacije 24 ur na dan. 

S pomočjo sodobne tehnologije se poveže z 

zdravnikom, ki izvaja neprekinjeno zdravstveno 

varstvo v regionalni bolnišnici (ponavadi internist) in 

mu pomaga pri vodenju preiskav, preučevanju 

medicinske dokumentacije in nevrološkem pregledu 

na daljavo. Nato poda natančna navodila  za nadaljnje 

zdravljenje; v primeru, da je bolnik kandidat za 

trombolizo, navodila za zdravljenje z alteplazo.  

 

Zdravljenje izvede lečeči zdravnik v regionalni 

bolnišnici. Za sodelovanje v projektu je potrebna 

ustrezna oprema za izvajanje videokonference. 

Trenutno v Sloveniji sodeluje 10 regionalnih 

bolnišnic, projekt deluje od septembra 2014 (46). 

 

Zaključek 
 

Možganska kap je pomemben vzrok morbiditete in 

mortalitete. Zato je pomembna prepoznava znakov 

možganske kapi in pravočasno ukrepanje, saj je le-to 

odločilno za kakovost nadaljnjega življenja bolnika. 

Ob sumu na možgansko kap časa nimamo na pretek. 

Zaželeno je, da ima vsaka ustanova klinično pot za 

možgansko kap, ki se prilagaja razmeram posamezne 

ustanove in omogoča čim hitrejšo in zanesljivo 

obravnavo ter trombolizo oz. trombektomijo, v kolikor 

je bolnik ustrezen kandidat. Zdravnik, ki prihaja v stik 

z morebitnimi bolniki z možgansko kapjo, mora 

poznati klinično pot ustanove, v kateri dela, oziroma 

klinično pot ustanove, ki bo takega bolnika dokončno 

oskrbela. Vsak zdravnik mora poznati svojo vlogo v 

klinični poti, saj lahko le tako bolniku omogočamo 

zadostno oskrbo. Ne pozabite: čas so možgani! 
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Redkejša nujna nevrološka stanja, ki jih mora 

poznati vsak zdravnik urgentne medicine 
 

Ana Ramovš (1), dr. med.; Igor Rigler (2), dr. med., spec. 

1) Urgentni kirurški blok, UKC Ljubljana; Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana 

2) Služba za urgentno nevrologijo, Nevrološka klinika, UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana 

 

 

Uvod 
 

Redkejša nujna nevrološka stanja, ki jih srečamo v 

urgentni ambulantni, se kažejo na različne načine; 

bolnik lahko pride zaradi nenadnega slabega počutja 

in šibkosti, zaradi akutno nastalih motenj gibanja, 

težav s požiranjem ali motenj vida, lahko ima težave z 

dihanjem, ki jim pri hitrem splošnem pregledu ne 

najdemo pravega vzroka, ali pa toži zaradi akutno 

nastale bolečine. V urgentno ambulanto pridejo tudi 

bolniki z nenadnim poslabšanjem že znane nevrološke 

bolezni.  

 

Urgentni zdravnik ne potrebuje natančnega znanja o 

vseh možnih nevroloških boleznih, mora pa poznati 

njihove osnove in znati bolnika ustrezno hitro napotiti 

na pravo mesto. Namen tega prispevka je na kratko 

predstaviti najpogostejša izmed redkih nevroloških 

stanj in dati nekaj napotkov. Leta 2003 je Združenje 

nevrologov Slovenije izdalo knjižico Urgentna 

nevrologija, ki lahko vsakemu izmed vas služi za 

temeljitejši pripomoček na to temo. 

 

Bolnik z akutno mišično oslabelostjo – 

Guillan Barréjev sindrom 
 

Akutna oslabelost je pogost razlog za urgentni 

nevrološki pregled. Eden izmed najpogostejših 

živčno-mišičnih vzrokov takšne oslabelosti je sindrom 

Guillain Barré (GBS) (2). 

 

Opredelitev bolezni: 

Najpogosteje se klinično kaže kot akutni 

poliradikulonevtitis (1). Vzrok je lahko okužba, ki jo 

je bolnik prebolel v preteklem mesecu; najpogosteje 

zgornjih dihal in gastrointestinalnega trakta. Vzročna 

povezanost s cepivi zaenkrat ostaja nedorečena (2). 

 

Klinična slika: 

• Prvi znak je lahko bolečina, ki je pogosto močna, 

subakutna, praviloma slabo lokalizirana (v hrbtu 

ali zgornjem delu nog) (1). 

• Pojavijo se žariščne pareze, ki so v večini 

primerov bilateralne, simetrične, lahko 

ascendentne (od nog navzgor), lahko zajamejo 

obraz. Mišična oslabelost se razvije v obdobju od 

nekaj dni do nekaj tednov, vendar ne več kot v 4 

tednih (2). Senzibilitetni izpadi običajno niso v 

ospredju. Miotatični refleksi so praviloma 

neizvabljivi oz. oslabljeni (1). Najhujši zaplet je 

oslabelost in odpovedovanje dihalnih mišic, 

zaradi česar je v izjemnih primerih potrebna 

intubacija (2). 

• Manj pogosti, a možni in potencialno nevarni, so 
znaki okvare avtonomnega živčevja; sem sodijo: 

motnje srčnega ritma, nihanja krvnega tlaka, 

nenormalni hemodinamski odzivi na zdravila, 

težave z odvajanjem blata in urina, neobičajne 

zenične reakcije, težave s potenjem (2). 

 

Obravnava: 

• Bolezen praviloma ne terja urgentne obravnave 

(npr. sredi noči), razen če gre za hitro napredujočo 

obliko ali če grozi dihalna odpoved. Priporočena 

pa je obravnava v roku 12 ur pri nevrologu, včasih 

tudi hitreje. 

• Pomembna je preiskava likvorja, za katero je 

značilna albuminocitološka disociacija. V 

zgodnjem obdobju je lahko nevrofiziološka 

diagnostika (EMG) brez posebnosti. 

• V primeru težav z dihanjem se orientiramo glede 

na klinično sliko in PAAK; potrebno je pomisliti 

na neinvazivno predihavanje in po potrebi bolnika 

intubirati (2). 

 

Diferencialno diagnostično pomislimo na: davico, 

otroško paralizo, okužbo s HIV, klopno paralizo, 

klopni meningo-mielitis, botulizem, miastenijo gravis, 

zastrupitev s težkimi kovinami, hipokaliemijo, 

hipofostatemijo in miopatijo (2).  

 

Okrevanje je praviloma dolgotrajno (od nekaj tednov 

do nekaj mesecev). Pri oblikah, ki zahtevajo podporno 

zdravljenje, je smrtnost 3-8% (2). 

 

Bolnik z akutnimi motnjami gibanja 
 

Bolnik z akutnimi motnjami gibanja redko zaide v 

urgentno ambulanto (1). 

 

Bolnik s parkinsonizmom 

 

Opredelitev bolezni: 

Parkinsonizem je nevrološka motnja, za katero je 

značilna osiromašenost gibov (bradi- in hipokineza), 

zvišan mišični tonus (rigidnost), tresenje v mirovanju 
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(tremor) in pogosti padci (moteni posturalni refleksi) 

(1). Glede na epidemiologijo najpogosteje srečamo 

bolnike sz idiopatsko Parkinsonovo boleznijo, ki niso 

jemali svoje terapije oz. je zaradi gastrointestinalnih 

težav prišlo do slabše absorbcije (2). Patofiziološki 

mehanizem je pomankanje dopamina. 

 

Klinična slika: 

Bolnik v nekaj urah ali dneh otrdi, postane slabše 

pokreten, težko govori in požira, večkrat se močno 

trese. V stanju izklopa so pri bolnikih s 

parkinsonizmom pogosti panični napadi, ki so za 

bolnika in skrbnike zelo obremenjujoči. Redko lahko 

v stanjih izklopa prihaja do pravih vegetativnih 

viharjev z izrazitim znojenjem, tahikardijo in maligno 

hipertenzijo (1). 

 

Obravnava: 

• V primeru, da je bolnik prenehal z jemanjem 

terapije, ga pomirimo in ponovno uvedemo 

običajne odmerke antiparkinsonskih zdravil, zlasti 

levodopo (Nakom, Madopar, Stalevo). Če ni 

podatkov o terapiji, poskusimo s tableto 

Madoparja 200 mg ali Nakoma 250 mg. Od 

klasičnih preparatov levodope najhitreje učinkuje 

Madopar Liquid, ki ga raztopimo v vodi (1). 

• Bolnike, ki so na zapleteni terapiji in imajo izklop, 

pošljemo v urgentno nevrološko ambulanto. 

 

Obrava redkejših vzrokov je podrobneje opisana v 

razdelkih bolnik z akutno distonijo in bolnik z 

nevroleptičnim malignim sindromom).  

 

Bolnik z akutno distonijo 

 

Opredelitev bolezni: 

Pri distoniji gre za počasna, vzdrževana in 

ponavljajoča se krčenja delov telesa (mišic vek – 

blefarospazem, vratnih mišic – tortikolis, rok – 

grafospazem, nog ali celega telesa), ki povzročijo 

nenormalno držo. Do akutnih, včasih izjemno močnih 

in bolečih distonij lahko pride nekaj ur ali nekaj dni po 

zaužitju zdravil, ki blokirajo centralne dopaminske 

receptorje (glej tabelo 1) (1). 

 

Klinična slika: 

Diagnoza je klinična. Pomembno je, da pri bolniku 

preverimo anamnezo jemanja zdravil. Distonični 

zgibek lahko zajame obraz (očesne mišice, usta, 

žvekalne mišice), vrat, razširjene segmente telesa ali 

celotno telo. Blefarospazem lahko povzroči 

funkcionalno slepoto. Pri distonijah respiratornih, 

požiralnih in fonatornih mišic lahko pride do motenj 

dihanja in požiranja. Zlasti so nevarne akutne distonije 

glasilk, krč adduktornih mišic lahko povzroči dušenje, 

kar zahteva intubacijo in/ali traheostomo. Distonije ali 

drugi zgibki vratu lahko povzročijo subluksacijo 

vratne hrbtenice. Distonija lahko niha in za kratek čas 

tudi izgine. Opisani so primeri, ko je zaradi hudih 

distoničnih krčev prišlo do mioglobulinemije in 

akutne odpovedi ledvic (1). 

 

Obravnava:  

Bolniku injiciramo antiholinergik Akineton 

(biperiden) 5 mg i.m./ i.v. ali diazepam 5–10 mg i.v. 

Naslednjih 24–72 ur (odvisno od razpolovnega časa 

nevroleptika) nato nadaljujemo s tabletami Akinetona 

(3 × ½ – 3 × 1). Če bolniku zaradi stranskih učinkov 

ali drugih bolezni (pridružena demenca) ni 

priporočljivo dajati antiholinergika ali diazepama, 

poskusimo amantadin (Symmetrel) 3 × 100 mg, ki ima 

manj neželjenih učinkov. 

 
Tabela 1: Zdravila, ki lahko povzročijo akutno 

distonično reakcijo (1): 

Antiepileptiki Antipsihotiki Ostalo 

fenitoin 

karbamazepin 

flufenazin 

haloperidol 

klorpromazin 

litij 

loksapin 

perfenazin 

proklorperazin 

risperidon 

sulpirid 

tioridazin 

trazodon 

trifluoperazin 

triflupromazin 

amoksapin 

betanehol 

fenilefrin 

fenelzin 

fenilpropramin 

metoklopramid 

ketamin 

nifedipin 

Antibiotiki in 

antimalariki 

eritromicin 

klorokin 

Antihistaminik 

azatadin 

cimetidin 

feniramin 

klorfeniramin 

tiatilperazin 

Analgetiki 

pentazosin 

 

Bolnik z nevroleptičnim malignim sindromom 

 

Opredelitev bolezni: 

Nevroleptični maligni sindrom je redka, vendar 

življenjsko nevarna reakcija na uvajanje, zviševanje 

ali hitro ukinitev zdravil, ki delujejo na 

dopaminergične receptorje (nevroleptiki, preparati 

levodope, metoklopramid). Smrtnost je 5–10% (1). 

 

Klinična slika: 

• Bolnik je prizadet, s temperaturo nad 38 stopinj, 

mišični tonus je močno rigidno zvišan, poleg tega 
pa je prisotnih vsaj 5 od naslednjih znakov: 

psihične motnje, tahikardija, hipertenzija ali 

hipotenzija, diaforeza ali sialoreja, tremor, 

inkontinenca urina (1).  

• Laboratorijski izvidi bo pokazal zvišane vrednosti 

kreatin kinaze in mioglobina ter levkocitozo (1).  

 

Obravnava: 

• Pri sumu na razvijajoči se nevroleptični maligni 

sindrom se takoj posvetujmo z nevrologom. Glede 
na mehanizem nastanka bo morda potrebno ukiniti 

nevroleptik ali zvišati levodopo (1). 

• Če je bolnik nemiren, ga pomirimo (fizično 

oviranje ali farmakološko z benzodiazepini). 
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Ukinemo nevroleptike. Nadomeščamo tekočine 

(dobra hidracija je izjemno pomembna). Znižamo 

temperaturo. Skušamo prevladati blokado 

dopaminskih receptorjev in sprostiti mišice. 

Apliciramo apomorfin (3–7 mg s.c. vsaki dve uri), 

ki ima hiter učinek. Če ni na razpolago 

dopaminskega agonista, dajemo amantadin 

(Symmetrel 100–300 mg peroralno v dveh 

dnevnih odmerkih ali še bolje, PK-Merz 500 ml 

i.v. 2–3 × dnevno). Z dantrolenom (Dantrium) 

pričnemo parenteralno (1–3 mg/kg i.v.) in 

nadaljujemo peroralno (z dnevnim odmerkom 10 

mg/kg) (1). 

 

Diferencialno diagnostično je potrebno pomisliti 

predvsem na iztirjen in neodziven parkinsonizem, 

feokromocitom, serotoninski sindrom, akutne 

distonične reakcije in zastrupitev s strihninom (1). 

 

Akutno poslabšanje kroničnih nevroloških 

stanj 
 

Akutno poslabšanje kroničnih nevroloških bolezni 

lahko nastopi primarno zaradi narave bolezni ali 

sekundarno zaradi drugih bolezni in stanj; 

najpogosteje zaradi okužb, metabolnih in 

elektrolitskih motenj. Pri iskanju vzroka poslabšanja 

nam je v veliko pomoč dobra (hetero)anamneza, 

kliničen pregled in osnovne fizikalne ter laboratorijske 

preiskave (telesna temperatura, krvni tlak, nasičenost 

krvi s kisikom, vrednost glukoze, motnje srčnega 

ritma, ishemične spremembe miokarda, hemogram, 

elektroliti, dušični retenti, vnetni parametri in drugi) 

(1). Poznavanje vzroka poslabšanja in osnovnih 

značilnosti nevrološke bolezni so nam vodilo pri 

odločanju o tem, kako bomo ukrepali na terenu, kako 

v urgentni ambulantni in kam bomo bolnika napotili. 

 

Bolnik z amiotrofično laterano sklerozo 

 

Opredelitev bolezni: 

Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je 

neozdravljiva bolezen, za katero je značilna hitro 

napredujoča mišična atrofija in oslabelost, ki jo 

povzroča propadanje spodnjih in zgornjih motoričnih 

nevronov. Zdravljenje bolezni je usmerjeno v 

upočasnjevanje njenega poteka ter v ohranjanje 

življenjskih funkcij kolikor dolgo je to smiselno in 

mogoče. 

 

Klinična slika: 

• Bolnik z ALS, ki obišče urgentni center, ima 

praviloma že postavljeno diagnozo. Zdravniško 

pomoč najpogosteje potrebuje zaradi odpovedi 

dihanja, aspiracijske pljučnice, težav z dušenjem 

ali poškodbe, ki je posledica padcev (3). Izjemoma 

gre lahko za bolnika s hitro napredujočim 

potekom ali za bolnika, ki redkeje obišče 

zdravnika (3). 

• Pri pregledu najdemo zanke okvare zgornjega 

(spastičnost, hiperrefleksija, pozitiven znak 

Babinskega) in spodnjega (mišična oslabelost, 

atrofije, mišični krči, fascikulacije, disfagija, 

dizartrija) motoričnega nevrona (1, 2, 3). Tak 

bolnik je utrujen; zaradi napredujoče oslabelosti 

dihalnih mišic ima sprva težave z dihanjem med 

fizično aktivnostjo, nato pa tudi v mirovanju. 

Pogost prvi znak oslabelosti dihalnih mišic so 

motnje spanja (2). 

 

Obravnava: 

• Za oceno dihalne odpovedi si pomagamo s 

forsirano vitalno kapaciteto (FVC). FVC < 25 

ml/kg ali 50 % pod mejo normale pomeni 

povečano tveganje za aspiracijsko pljučnico in 

odpoved dihanja (3). Z arterijska plinska analiza 

krvi (PAAK) opredelimo morebitno hiperkpnijo 

in hipoksijo. 

• Za izboljšanje respiratorne funkcije uporabimo 

neinvazivno ter invazivno ventilacijo. Preden se 

odločimo, ali bolnika ventilirati, je potrebno 

vprašati svojce, če je bolnik predhodno izrazil 

svojo voljo glede umetne ventilacije, ki lahko 

postane trajna (3). 

 

Pozor: Kakor pri bolnikih s KOPB je tudi pri bolnikih 

z napredovalno ALS dihanje praviloma uravnavano z 

nivojem pO2 v krvi. Zato previdno z dodajanjem O2! 

 

Bolnik z miastenijo gravis 

 

Opredelitev bolezni: 

Miastenija gravis (MG) je redka avtoimuna bolezen, 

ki se kaže z mišično oslabelostjo in utrujanjem mišic 

(3). Vzrok zanjo so protitelesa, ki se vežejo na 

acetilholinske receptorje v motorični ploščici (1). 

Prizadete so predvsem proksimalne mišične skupine, 

obrazne in bulbarne mišice (3). Zaradi tega so pogoste 

ptoze, diplopije, pride pa lahko tudi do dizartrije, 

motnje žvečenja, požiranja in dihanja (1). Značilno je 

utrujanje mišic, ki je izrazitejše po ponavljajočih gibih 

in se izboljša po počitku (3). Ker danes bolezen in 

njeno zdravljenje dobro razumemo, je zapletov 

bolezni malo. Za urgentnega zdravnika pa je vseeno 

potrebno, da pozna zdravljenje miastenične krize, 

holinergične krize in da po potrebi agresivno zdravi 

respiratorno odpoved, ki lahko nastopi pri eni ali drugi 

(3). 

 

Klinična slika: 

• Bolnik z MIASTENIČNO KRIZO ima zmanjšano 

mišino moč, zaradi česar lahko nastopijo težave z 

dihanjem. Poleg tega ima lahko široke zenice, 

tahikardijo, hipotonijo, hiporefleksijo. Vzrok za 

miastenično krizo je lahko primaren, zaradi 



 

 51 

napredovanja bolezni, ali sekundaren, zaradi 

sistemskega vpliva okužbe, stresa ali odtegnitve 

zdravil (1).  

• Bolnik z HOLINERGIČNO KRIZO ima 

zmanjšano mišično moč ter s tem povezane težave 

z dihanjem. Ima lahko tudi ozke zenice, solzenje, 

pordelo kožo, slinjenje, drisko, bradikardijo, 

trebušne krče, bruhanje, glavobol, nemir, strah, 

lahko izgubo zavesti in krče. Holinergična kriza je 

posledica zastrupitve z inhibitrji 

acetilholinesteraze, s katerimi sicer zdravimo 

bolnike z miastenijo gravis (1). 

 

Obravnava: 

• Odvzamemo venske krvne izvide in v primeru 

grozeče dihalne odpovedi PAAK (1, 3). 

• V primeru, da je šibkost posledica miastenične 

krize, se bolniku aplicira 0,5 – 2 mg neostigmina 

s.c. ali i.m. Učinek zdravila je največji po 30 

minutah in traja 4 ure (3). Bolnika mora čimprej 

videti nevrolog.  

• Če je razlog holinergična kriza, bo ob prostigminu 

prišlo do dodatnega poslabšanja. Zdravimo 

simptomatsko. Z atropinom izboljšamo 

avtonomne znake. 

• Če bolniku grozi dihalna odpoved zaradi 

katerekoli od obeh kriz ali zaradi izvajanja 

prostigminskega testa, bolnika intubiramo. 

Odločitev o intubaciji je klinična, PAAK in FVC 

sta nam le v pomoč (3). O intubaciji teh bolnikov 

je več napisano pod točko 4. 

 

Pozor: Bolniki z MG, ki so obravnavani v urgentnem 

centru zaradi druge bolezni, morajo tako med 

čakanjem kot med obravnavo nujno dobiti svoj redni 

odmerek antiholinesteraze (piridostigmin, 

neostigmin), ki se ga določi individualno. Če bolnik ne 

more pojesti zdravila ali je intubiran, zdravilo 

apliciramo po nazogastrični sondi. Za natančnejše 

prilagajanje odmerkov se je potrebno posvetovati z 

nevrologom. 

 

Pozor: Pri intubaciji bolnikov z MG je dobro vedeti, 

da je delovanje živčnomišičnih relaksantov pri tej 
skupini bolnikov spremenjeno. Nekateri viri zato 

odsvetujejo uporabo le-teh (3, 4), drugi trdijo, da je 

njihova uporaba povsem varna (5), vsi pa opozarjajo 

na prilagoditev odmerka. Vzrok je najverjetneje v 

manjšem številu funkcionalnih nikotinskih 

receptorjev, zaradi česar so tej bolniki manj odzivni na 

sukcinilholin ter bolj odzivni na nedepolarizirajoče 

mišične relaksante (4). Za enak učinek moramo zato 

uporabiti večji odmerek sukcinilholina (1,5 do 2,0 mg 

/ kg pri RSI) (5), sočasno zdravljenje z 
antiholinestrazami pa lahko podaljša njegov učinek 

(4). Nasprotno moramo odmerke nedepolarizirajočih 

relaksantov močno zmanjšati in jih previdno titrirati 

(npr. odmerek vekuronija 0,05 mg / kg za RSI) (5). 

Zelo previdno je potrebno ravnati tudi z zdravili, ki jih 

uporabljamo za izničenje učinka mišičnih relaksantov. 

Prevelik odmerek neostigmina pri bolniku z MG 

namreč lahko povzroči zgoraj opisano holinergično 

krizo (4). 

 

Pozor: MG lahko poslabšajo tudi nekatera druga 

zdravila. Posebej moramo biti pozorni na nekatere 

skupine antibiotikov, kot so aminoglikozidi (npr. 

gentamicin), makrolidi (npr. eritromicin in 

azitromicin), tetraciklini, fluorokinoloni (npr. 

ciprofloksacin) in ampicilin. Če je možno, se 

izogibamo dajanju glukokortikoidov, lokalnim 

anestetikov, beta blokerjem, blokatorjem kalcijevih 

kanalčkov, antiepileptikom (gabapentinu in fenitoinu), 

magneziju, diuretikom in opioidom (4). 

 

Bolnik z multiplo sklerozo 

 

Opredelitev bolezni: 

Multipla skleroza (MS) je demielinizacijska 

avtoimuna bolezen osrednjega živčevja, ki poteka v 

obliki zagonov z vmesnimi izboljšanji (recidivno 

remitentna oblika) ali progresivno, brez vmesnih 

izboljšanj (primarno kronično progresivna oblika). 

Prehod iz recidivno remitentne oblike v sekundarno 

progresivno obliko je možen ves čas bolezni. 

Poslabšanja osnovne bolezni so pogosto povezana s 

poporodnimi obdobji in z okužbami (1). 

 

Klinična slika: 

• Bolnik z MS je običajno mlad bolnik z zmanjšano 

močjo spodnjih udov, ataktično hojo ali brez 

nevroloških izpadov. Med pregledom lahko 

najdemo povišan mišični tonus, hiperrefleksijo, 

pozitiven znak Babinskega, zmanjšano 

občutljivost na vibracije, temperaturo in bolečino 

(3). 

• Vzrok za prihod v urgentni center so lahko težave 

z vidom. Pri 30% bolnikov se tekom bolezni lahko 

razvije optični nevritis, za katerega je značilna 

unilateralna slabovidnost in bolečina zrkla ob 

premikanju, ki se razvije v nekaj dneh. Pogosti so 

tudi nistagmus, diplopia in oftalmoplegija (3). 

• Bolniki lahko trpijo zaradi vezikouretralne 

disfunkcije (z retenco urina, urgenco, 

inkontinenco). Pri napredovali bolezni svojci 

opažajo kognitivno in čustveno spremenjenost. 

Pogosta je depresija (3). 

• Simptomi se praviloma poslabšajo z zvišanjem 

telesne temperature (ob vročini, med fizično 

aktivnostjo, vročo kopeljo) (3). 

• Sekundarno napredujoča oblika bolezni se 

praviloma kaže s poslabšanjem že obstoječih, 
kroničnih nevroloških simptomov in ne 

nastankom novih (1).  

 

Obravnava: 
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• Pri bolniku z akutnim poslabšanjem MS aktivno 

iščemo znake okužbe dihal in sečil (3). 

• Odvzamemo vensko kri in osnovni urin s 

sedimentom (1). 

• Pomembno je zniževanje povišane telesne 

temperature. 

 

Če gre za manj prizadetega bolnika, lahko ambulantno 

opravimo osnovne laboratorijske preiskave in ga v 

primeru bakterijske okužbe zdravimo z antibiotiki. Če 

gre za bolj prizadetega bolnika s poslabšanjem bolezni 

zaradi okužbe, je smiselna napotitev bolnika v 

urgentno infektološko ambulanto. Če vzrok 

poslabšanja ni jasen, bolnika napotimo v urgentno 

nevrološko ambulanto (1). 
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Uvod 
 

Antikoagulacijska zdravila so zdravila, ki neposredno 

ali posredno zavrejo kaogulacijske faktorje in 

nastanek fibrina. Uporabljamo jih za zdravljenje in 

preprečevanje trombemboličnih obolenj. Obstajajo v 

obliki parenteralnih (nefrakcioniran heparin, 
nizkomolekularni heparin) in peroralnih pripravkov, 

kot so kumarini in neposredna peroralna 

antikoagulacijska zdravila (NOAK) (6). V tem 

prispevku se bomo posvetili peroralnim 

antikoagulacijskim zdravilom. 

 

Delovanje peroralnih antikoagulantov 
 

Kumarini (varfarin – Marevan®, acenokumarol – 

Sintrom®) delujejo antikoagulacijsko tako, da 

zmanjšajo sintezo od vitamina K odvisnih 

koagulacijskih faktorjev (II, VII, IX, X) (1). 

Dabigatran (Pradaxa®) je močen, kompetitiven, 

reverzibilen direktni zaviralec trombina (2). 

Apiksaban (Eliquis®) in rivaroksaban (Xarelto®) sta 

močna neposredna in visoko selektivna zaviralca 

faktorja Xa (3,4). Na sliki so prikazana prijemališča 

antikoagulacijskih zdravil (slika 1). 

 

Slika 1: Koagulacijska kaskada in mehanizem 

delovanja antikoagulacijskih zdravil (5) 

 

 
 

Kumarini (acenokumarol: Sintrom®, 

varfarin: Marevan®) 
 

Čeprav se zdravilo iz prebavil hitro resorbira, doseže 

polno izražen antikoagulacijski učinek šele po petih 

dneh, ko se zmanjša koncentracija vseh od vitamina K 

odvisnih koagulacijskih faktorjev (6). Pri bolnikih s 

trombotičnim zapletom ali velikim tveganjem za 

trombembolijo moramo zato v vmesnem času sočasno 

predpisati nizkomolekularni ali nefrakcionirani 

heparin. (1) Zaradi dolgega razpolovnega časa ostane 

antikoagulacijski učinek prisoten še več dni po 

prekinitvi zdravljenja. 

 

Zdravljenje s kumarini nadziramo z merjenjem 
protrombinskega časa, rezultate izražamo v 

mednarodnem umerjenem času (angl. International 

Normalised Ratio, INR) (1). Varfarin ima ozko 

terapevtsko okno. Če se vrednosti zmanjšajo pod 2,0, 

bolnike ogrožajo trombebolizmi, pri vrednostih nad 

4,0 pa krvavitve (6). Za večino indikacij je ciljno 

območje INR 2,0 - 3,0. Izjema so nekateri bolniki z 

mehaničnimi umetnimi zaklopkami, pri katerih je 

priporočeni INR 2,5 - 3,5 (1).  

 

Pri ambulantnem zdravljenju je začetni odmerek 5 mg 

varfarina dva ali tri zaporedne dni. Nato se opravi 

kontrola INR, na podlagi te vrednosti pa določimo 

nadaljnjo shemo.  V primeru okvare jeter, je lahko 

učinek zdravila večji, zaradi česar je potrebno 

odmerke zmanjšati (7). Nadzor se izvaja v 

specializiranih antikoagulacijskih ambulantah (1).  
 

Na nihanje INR lahko vplivata zaužita hrana 

(predvsem bogata z vitaminom K) in alkohol. 

Interakcije z drugimi zdravili so številne in 

nepredvidljive. Antikoagulacijski učinek povečujejo: 

makrolidni antibiotiki, kinoloni, cefalosporini, 

antimikotiki, statini, fibrati, amiodaron, omeprazol in 

akaraboza. Zmanjšujejo pa holestiramin, 

karbamazepin, ribavirin, rifampicin, azatioprin, 

ciklosporin, mesalazin, sulfasalazin in tirostatiki. V 

primeru uvedbe ali ukinitvi takšnega zdravila je 

potrebno pogosteje določati INR (6). Za lajšanje 

bolečine pri teh bolnikih so priporočljivi opioidi in 

paracetamol (7). 

 

Neposredna peroralna antikoagulacijska 

zdravila 
 

Dolga leta so bili od peroralnih antikoagulacijskih 

zdravil na voljo le zaviralci vitamina K, zadnja leta pa 

se uveljavljajo nova peroralna antikoagulacijska 

zdravila. Pri nas so na voljo zaviralec trombina 

dabigatran (Pradaxa®) ter zaviralca faktorja Xa 

rivaroksaban (Xarelto®) in apiksaban (Eliquis®), vsi 
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s hitrim in predvidljivim antikoagulacijskim učinkom. 

NOAK so enako ali bolj učinkovita ob enakem ali 

manjšem tveganju velikih krvavitev (6). 
 

Zdravila dosežejo največjo koncentracijo v krvi v 2 – 

3 urah. Dabigatran se večinoma izloča preko ledvic, v 

plazmi pa ni vezan na beljakovine (zato je 

odstranjevanje z dializo možno). Rivaroksaban in 

apiksaban sta večinoma vezana na beljakovine, 

izločanje pa poteka predvsem s presnovo v jetrih (6). 
Zaradi krajše razpolovne dobe NOAK je v primeru 

pozabljenega odmerka pacient slabše zaščiten kot ob 

uporabi kumarinov. 

 

Učinek NOAK je predvidljiv, zato rutinsko 

laboratorijsko spremljanje koagulacijskih testov ni 

potrebno. Ob nujnih stanjih lahko učinek dabigatrana 

spremljamo z določitvijo razredčenega trombinskega 

časa (dTT). Učinek rivaroksaban in apiksabana pa 

spremljamo z določanjem anti-Xa (test mora biti 

prilagojen za posamezno zdravilo) (6). Za vrednotenje 

rezultata je ključen tudi podatek o času zaužitja 

zdravila pred odvzemom krvi (8). Prisotni so še vplivi 

na druge teste koagulacije (dabigatran - APTČ; 

rivaroksaban, apiksaban - PČ), vendar z njimi lahko le 

kvalitativno ocenimo učinek (9).  

 

NOAK ne smemo predpisati hkrati z azolnimi 

antimikotiki (ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, 

posakonazol), zaviralci proteaz (ritonavir), 

dronedaronom, takrolimusom in ciklosporini, ter 

induktorji P-glikoproteina (rifampicin, karbamazepin, 

fenitoin, fenobarbital in šentjanževka) (6).  Previdnost 

je potrebna ob sočasni analgetično terapijo z 

nesteroidnimi protivnetnimi zdravili, saj se lahko 

poveča tveganje za krvavitev (3,4). 

 

Kontraindikacije 
 

Pred uvedbo peroralnega antikoagulacijskega 

zdravljenja vedno preverimo prisotnost morebitnih 

kontraindikacij, ki so: 

• aktivna ali nedavna krvavitev, 

• predviden ali nedaven večji operativni poseg, 

• nedavna obsežna ishemična možganska kap, 

• neurejena arterijska hipertenzija (krvni tlak 

nad 180/100 mmHg), 

• pomembna anemija (hemoglobin pod 100 

g/L) ali pomembna trombocitopenija (število 

trombocitov pod 100 x 109/L) in druga stanja 

s hemoragično diatezo, 

• bolnik z zelo slabo komplianco, 

• nosečnost (6,10). 

 

Za uvedbo NOAK pa poleg zgoraj naštetih še dodatno:  

• huda ledvična okvara (ocenjena glomerulna 

filtracija pod 30 mL/min), 

• huda jetrna okvara (ciroza (Child-Pugh B ali 

C), povečanje vrednosti transaminaz in 

bilirubina za več kot dvakrat), 

• zdravljenje z zdravili, ki spremenijo učinek 

antikoagulacijskih zdravil ali povečajo 

nevarnost zapletov antikoagulacijskega 

zdravljenja, 

• dojenje (6,10). 
 

Indikacije 
 

Preprečevanje trombembolije ob atrijski fibrilaciji 

 

Ob atrijski fibrilaciji (AF) se preddvora ne krčita, kri 

v njiju zastaja in predvsem v avrikuli levega preddvora 

pogosto nastanejo strdki. Ti lahko povzročajo 

trombembolične zaplete, od katerih je najpogostejša 

možganska kap. Antiagregacijsko zdravljenje je za 
preprečevanje trombembolije manj učinkovito kot 

antikoagulacijsko (1). Pri bolnikih z AF uvedemo 

antikoagulacijsko zdravilo, če ocenimo, da je tveganje 

za trombemboličen dogodek pomembno in enako ali 

večje od ocenjenega tveganja za krvavitev (10). Za 

oceno tveganja trombemboličnih zapletov ob AF je 

uveljavljen točkovni sistem CHA2DS2-VASc (tabela 

1) (9). 

 

Tabela 1: Tveganje za trombembolične zaplete 

ob AF (CHA2DS2-VASc) in priporočila za 

zdravljenje (9). 
Congestive heart failure - srčno 

popuščanje 

1 

Hypertension - arterijska 

hipertenzija 

1 

Age - starost 75 let ali več 2 

Diabetes - sladkorna bolezen 1 

Stroke - prebolela možganska kap 2 

Valvular disease - žilna bolezen 

(MI, PAOB, aortni plaki) 

1 

Age - starost 65 - 74 let 1 

Sex Category - ženski spol 1 

Priporočilo za zdravljenje  

CHA2DS2-VASc ≥ 2 antikoagulacijsko 

CHA2DS2-VASc = 1 presoja glede na 

dejavnik tveganja 

CHA2DS2-VASc = 0 ali 1 (ženski 

spol) 

ni potrebno 

 

Odmerki posameznih zdravil so predstavljeni v tabeli 

2. Po enakih načelih zdravimo bolnike s permanentno, 

perzistentno in paroksizmalno atrijsko fibrilacijo. V 

primeru predvidene elektrokonverzije atrijske 

fibrilacije ob trajanju nad 48 ur ali pri neznanem 

trajanju mora bolnik vsaj 3 tedne pred posegom 

prejemati antikoagulantno terapijo (1).  
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Venska tromboza in pljučna embolija 

 

Z antikoagulacijskimi zdravili poskušamo preprečiti 

rast strdka, embolizacijo v pljučne arterije in 

ponovitev bolezni (10). Pri bolniku najprej na podlagi 

anamnestičnih podatkov in kliničnega pregleda 

ocenimo verjetnost za globoko vensko trombozo 

(GVT) s kliničnim modelom (Wellsovi kriteriji). 

Klinični model dopolnimo z določitvijo koncentracije 

D-dimera in ultrazvočno preiskavo ven (1). 
 

Bolnike z arterijskim ali venskim trombemboličnim 

dogodkom v akutnem obdobju zdravimo običajno s 

parenteralnim antikoagulantom (najpogosteje NMH), 

ob ustrezni indikaciji tudi NOAK. V nadaljnjem 

zdravljenju uporabimo peroralna zdravila z odmerki, 

predstavljenimi v tabeli 2 (10). Pri bolnikih z aktivnim 

rakom in pri bolnikih z grozečimi krvavitvami v 

nadaljnjem zdravljenju uporabimo NMH (10). 

 

Tabela 2: Odmerki peroralnih antikoagulacijskih 

zdravil za preprečvanje trombemboličnih 

zapletov ob AF in GVT/PE (9) 
Indikacija Atrijska 

fibrilacija 
GVT/PE 

Varfarin (Marevan®) Glede na INR (2 - 3) 

Dabigatran (Pradaxa®) 2 x 150 mg  2x150 mg* 

-oGF 30-50 mL/min, starost 

nad 75 let, veliko tveganje za 

krvavitev 

2 x 110 mg 

 

Rivaroksaban (Xarelto®) 20 mg 2x15 mg 

3 tedne, 

nato 20 mg 
-oGF 30-50 mL/min 15 mg 

Apiksaban (Eliquis®) 2 x 5 mg 
2x10  mg 

1 teden, 

nato 2x5mg 

-kreatinin ≥ 133 µmol/L in 

starost ≥ 80 let ali teža ≤ 60 

kg 

2 x 2,5 mg 

* Zdravljenje z NMH najmanj 5 dni pred začetkom 

zdravljenja z dabigatranom. 

 

Umetne srčne zaklopke 

 

Vstavitev umetne zaklopke in stik umetnega materiala 

s krvjo sproži aktivacijo koagulacijskega sistema in 

trombocitov. Mehanične umetne zaklopke so bolj 

trombogene (potrebna stalna antikoagulacijska 

terapija) kakor biološke zaklopke (začasno 

antikoagulacijsko zdravljenje po posegu) (1). Za 

preprečevanje trombotičnih zapletov pri bolnikih z 

mehanskimi umetnimi zaklopkami predpisujemo 

samo zaviralce vitamina K (6). 
 

Druge indikacije 

 

Z antikoagulacijskimi zdravili zdravimo še nekatere 

bolnike z boleznijo srčnih zaklopk, antifosfolipidnim 

sindromom,... (10). NOAK se uporabljajo tudi za 

preprečevanje venskih tromemboličnih dogodkov pri 

odraslih po operativni vstavitvi umetnega kolka ali 

kolena (2,3,4). 

 

Zapleti antikoagulacijskega zdravljenja 
 

Najpogostejši zaplet antikoagulacijskega zdravljenja 

so krvavitve, drugi zapleti so redki. Majhne krvavitve 

so pogoste in zaradi njih antikoagulacijskega 

zdravljenja običajno ni potrebno prekinjati (8,11). V 

primeru zdravljenja z varfarinom preverimo INR in po 

potrebi prilagodimo zdravljenje ali odmerek 

izpustimo. Ob jemanju NOAK pa preverimo odmerek 

zdravila, ledvično in jetrno funkcijo ter jemanje 

morebitnih zdravil, ki povečujejo tveganje za 

krvavitev ali zvišujejo plazemsko koncentracijo 

NOAK. Vsi bolniki, ki ob antikoagulacijskem 

zdravljenju utrpijo krvavitev, potrebujejo predčasen 

kontrolni pregled v antikoagulacijski ambulanti. Ob 
krvavitvi iz prebavil, rodil, sečil, nosu, ušes, v sklep 

ter ob hemoptizi bolnika vedno napotimo k 

ustreznemu specialistu za prepoznavanje vzroka 

krvavitve (8). 

 

Ukrepi ob veliki in življenje ogrožajoči krvavitvi 

 

Ob veliki in življenje ogrožajoči krvavitvi takoj 

prenehamo z antikoagulacijskim zdravljenjem. 

Anamnestično moramo izvedeti vrsto, odmerek in čas 

zadnjega zaužitja antikoagulacijskega zdravila. 

Odvzamemo kri za laboratorijske preiskave, predvsem 

nas zanimajo vrednosti hemoglobina, trombocitov, 

ocenjene glomerulne filtracije ter splošni 

koagulacijski testi oz., če je možno, za delovanje 

zdravila specifične teste (INR, dTT, anti-Xa). 

Potrebni so še naslednji ukrepi: 

• mehanska hemostaza, 

• nadomeščanje tekočin/transfuzija krvnih 

pripravkov, 

• aktivno oglje (smiselno do 2 uri po zaužitju 

zdravila), 

• specifično zdravljenje: 

o Marevan®, Sintrom®: vitamin K 

(Konakion®) 10 mg i.v. pri uporabi 

zaviralcev vitamina K. Polni učinek se 

pokaže po 6 – 8 h. Največji odmerek je do 

4 x 10 mg i.v. v 24 h. 

o Pradaxa®: antidot idarucizumab 

(Praxbind®) 5 g i.v. v 5 - 10 minutah.  

o Pradaxa®: Ob slabi ledvični funkciji 

lahko opravimo hemodializo. 

• Koncentrat protrombinskega kompleksa (npr. 

Octaplex® (25 i.e./mL) 1 - 2 mL/kg (največ 3.000 

i.e. = 120 mL). Zaradi protrombogenih učinkov ga 

ni priporočljivo ponavljati.  

• Če protrombinski kompleks ni na voljo, lahko 

damo sveže zmrznjeno plazmo (SZP) 10 - 20 

mL/kg, torej 2 - 5 vrečk za odraslo osebo. SZP ima 

slabši varnostni profil kot protrombinski 
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kompleks zaradi transfuzijske reakcije, 

obremenitve s tekočino in pogostejših okužb. Prav 

tako ni učinkovita ob uporabi NOAK. 

• Pri neuspešnosti navedene terapije ob življenje 

ogrožajoči možganski krvavitvi razmislimo o 

dodatnem zdravljenju z rekombinantnim 

faktorjem VII (90 mcg/kg) (8,9). 
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Uvod 
 

Urgentni zdravniki se pri svojem delu srečujejo z 

različnim spektrom patologij. Poleg obravnave 

raznovrstnih somatskih nujnih stanj je urgentna služba 

običajno tudi prvi stik z bolniki s psihiatričnimi 

težavami (2). V ZDA se je število obiskov 

psihiatričnih bolnikov, obravavanih v urgentnih 

oddelkih, v zadnjih letih povečalo za 38%. Rast števila 

obiskov bolnikov s psihiatričnimi težavami je 
predvsem na račun razpoloženjskih motenj, 

samomorilnih poskusov ter zlorabe različnih substanc 

(1). Približno vsak osmi odrasli bolnik prihaja na 

urgenco zaradi psihiatrične težave (1). Naloge 

urgentnega zdravnika so predvsem hitra prepoznava in 

stabilizacija življenjsko nevarnih psihiatričnih stanj,  

hiter nadzor nad agitacijo oziroma psihozo, izključitev 

organskega vzroka psihoze ter po potrebi konzultacija 

psihiatra (3).   

 

Obravnava urgentnih stanj v psihiatriji 
 

Urgentno stanje v psihiatriji je akutna motnja v 

mišljenju, vedenju, razpoloženju ali socialnem 

razmerju, ki zahteva takojšnje ukrepanje (4). 
Sistematičen stopenjski pristop obravnave bolnika s 

potencialnim urgentnim psihiatričnim stanjem 

poudarja varnost, stabilizacijo, diagnostiko,  odločitev 

o odpustu oziroma hospitalizaciji ter tako omogoča 

varno in učinkovito obravnavo (2).  
 

Triaža 

 

Prvi stik psihiatričnega bolnika z urgentno službo v 

urgentnem centru je triaža. Večina triažnih matrik je v 

osnovi namenjenih za triažo somatskih stanj, pri 

psihiatričnih bolnikih pa poteka triaža predvsem na 

podlagi vedenjskih značilnosti bolnika. Najbolj nujne 

so vsekakor akutne motnje vedenja, ki so lahko tudi 

neposredno nevarne (agitacija, fizična nasilnost, 

posedovanje orožja, itd.) (1).   

 

Varnost 

 

Bolniki s psihiatričnim nujnim stanjem so običajno v 

stiski, lahko so nagnjeni tudi k samopoškodbenemu in 

tudi samomorilnemu vedenju ali napadu druge osebe. 

Ukrepanje mora biti usmerjeno v omejevanje 

možnosti, da bi bolnik poškodoval sebe, zdravstveno 

osebje ali ostale osebe in lastnino. Nasilno in nevarno 

pacientovo vedenje pogosto zahteva medikamentozno 

ali fizično oviranje. Vedno je potrebno razmišljati, da 

bo morda potrebna pomoč policije, vseeno pa mora 

biti medicinsko osebje usposobljeno in opremljeno za 

zagotavljanje lastne zaščite. Potrebno je biti izurjen za 

hitro prepoznavo in preprečevanje nasilnega vedenja, 

poznati verbalne tehnike umirjanja ter imeti dostop do 

urgentnih zdravil.  

 

Bolniku s potencialno nevarnim vedenjem pristopamo 

z varne razdalje, ki jo vzdržujemo na razdalji dveh 

dolžin bolnikovih zgornjih okončin, jih ne 

presenetimo ali jim grozimo, izogibamo se 

prekomernega očesnega kontakta, ohranjamo umirjen 

ton glasu in telesno govorico. V prostoru se postavimo 

tako, da si omogočimo hiter izhod oziroma pobeg.  

 

Bolnika poskušamo umiriti z različnimi 

deeskalacijskimi tehnikami. Pustimo mu, da izrazi 

svoje občutke, ga ne obsojamo, dajemo nevtralne 

komentarje, vseeno pa postavimo meje sprejemljivega 

vedenja ter predstavimo posledice v primeru 

stopnjevanja vedenja. Lahko mu ponudimo hrano in 

pijačo ali oddejo, saj to včasih pomirja.  

 

Idealen prostor za obravnavo takšnega bolnika naj bi 

bil odmaknjen od hrupa čakalnice, torej izoliran od 

motečih dejavnikov iz okolja. Oprema v prostoru naj 

bo prilagojena tako, da je ni možno uporabiti kot 

orožje. Odstranjeni naj bodo predmeti in pripomočki, 

ki bi se lahko uporabili kot orožje (pasovi, manšete, 

stetoskop, ostri predmeti in inštrumenti) (1).  
 

Občasno je potrebno varnost bolnika in medicinskega 
osebja zagotoviti tudi s fizičnim  oviranjem, ki pa naj 

predstavlja ukrep v primeru izčrpanja drugih 

možnosti. Pripomočki za oviranje naj bodo nameščeni 

hitro in varno, osebje mora biti izurjeno za njihovo 

uporabo, za pomoč je potrebno zaprositi tudi 

varnostne organe. Ko je bolnik fizično oviran lahko 

uporabimo tudi zdravila za umiritev bolnika (1). Cilj 

uporabe psihofarmakov ni prekomerna sedacija, ki je 

odsvetovana, temveč nadzor agitacije in preprečitev 

agresije ter s tem pospešitev nadaljnje varne 

obravnave (3). Pri oceni potrebe po uporabi zdravil si 

lahko pomagamo s točkovniki, npr. SATS točkovnik, 

kjer si želimo bolnika vzdrževati na stopnji 0 oziroma 

-1 (tabela 1). Z aplikacijo zdravil se načeloma ne 

odlaša, vendar pa je priporočena uporaba najmanj 

restriktivne metode, ko se sodelujočemu pacientu 
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najprej ponudi peroalno obliko zdravil. V primeru 

parenteralne aplikacije je terapija prvega izbora 

benzodiazepin (ne ob alkoholnem opoju), kateremu v 

primeru hude agitacije ali suma na psihozo dodamo 

parenteralni antipsihotik (razen pri olanzapinu, ki ga 

ne smemo aplicirati parenteralno skupaj z 

benzodiazepinom) (1).  

 

Tabela 1: SATS – Točkovnik za oceno potrebe 

po sedaciji in predlog terapije (1). 

Točke 

Opis 

bolnikovega 

stanja 

Terapija 

+3 

Nasilen, bojevit, 

se ne nadzoruje, 

glasni izbruhi 

lorazepam 1-2 mg i.m. ali 

haloperidol 5 mg i.m. ali 

olanzapin 5-10 mg i.m. ali 

aripiprazol 4,875-9,75 mg 

i.m. 

Fizično oviranje ob 

izčrpanju drugih možnosti  

+2 

Zelo anksiozen 

in agitiran z 

glasnimi izbruhi 

Kot pri +3. 

Alternativno:  

lorazepam 1 mg p.o. in 

haloperidol 5 mg p.o. ali 

olanzapin 5 mg p.o. 

+1 

Anksiozen in 

nemiren, 

normalna 

pogovorna 

glasnost govora 

lorazepam 1 mg p.o. in 

haloperidol 5 mg p.o. ali 

olanzapin 5 mg p.o. 

0 

Buden in 

umirjen, 

sodelujoč, 

normalna 

govorica 

- 

-1 

Zaspan/ 

somnolenten, se 

prebudi na klic, 

govor 

upočasnjen 

- 

-2 

Odziva se na 

fizični dražljaj z 

nekaj 

smiselnimi 

besedami 

- 

-3 
Ni odziva na 

stimulus 
- 

 

Medicinska ocena psihiatričnega bolnika 

 

Urgentni zdravnik mora torej najprej oceniti stopnjo 

nevarnosti/nasilnosti bolnika, da bi lahko zagotovil 

varnost tako zdravstvenega osebja kot pacienta (1,3). 
Ko smo se prepričali o varnosti, je naslednji korak 

primarni pregled po ABCDE, vključno z meritvijo 

vitalnih parametrov in glukoze iz kapilarne krvi, saj je 

hipoglikemija lahko vzrok agitacije (1,2,3). Primarni 

pregled izkoristimo tudi za iskanje morebitnega 

orožja, ki ga ima bolnik pri sebi (3).  

 

Primarnemu pregledu sledi usmerjena anamneza. 

Obsega naj vodilno težavo, kronične bolezni, tako 

somatske kot psihiatrične, režim jemanja zdravil in 

nedovoljenih substanc ter morebitne dosedanje 

hospitalizacije. Pridobiti je potrebno tudi čimveč 

heteroanamnestičnih podatkov od svojcev, skrbnikov, 

očividcev, policije ali reševalcev, ter jih primerjati z 

anamnestičnimi podatki, saj nam to pogosto razkrije 

siceršnje funkcioniranje bolnika v domačem okolju ter 

njegov intelektualni status (2).  

 

Bolnika nato pregledamo, opravimo popolni telesni, 

psihiatrični in nevrološki pregled. Aktivno iščemo 

morebitne znake poškodb. Nekateri simptomi in znaki 

bolj namigujejo na somatski vzrok vedenjskih težav 

(tabela 2) (1,2,4).  
 

Tabela 2: Simptomi in znaki, ki namigujejo na 

somatski vzrok motnje vedenja (1). 
Vitalni parametri odstopajo od normalnih vrednosti 

Fokalni nevrološki izpadi 

Dezorientiranost z zoženo zavestjo 

Motnje v kognitivnem mišljenju 

Nedavna izguba spomina 

Starost nad 40 let brez pretekle anamneze psihiatrične 

bolezni 

Vidne halucinacije 

Pomemna odstopanja od normale v somatskem statusu 

(predvsem znaki poškodb) 

 

Nabor laboratorijskih, slikovnih ter drugih preiskav 

naj sledi ugotovitvam v anamnezi in pregledu. Pri 

bolniku s prvo epizodo psihiatrične bolezni je 

potrebno opraviti razširjene preiskave (hemogram, 

vnetni parametri, elektroliti, ledvični retenti, 

hepatogram, EKG, toksikološki testi na alkohol in 

droge, nevroradiološka diagnostika), medtem ko so 

mnenja glede nabora preiskav pri že znanih 

psihiatričnih bolnikih deljena (1,2). 

 

Končni cilj obravnave bolnika s psihiatrično 

prezentacijo bolezni na urgenci je izključiti somatski 

vzrok težav (tabela 3) ter ugotoviti ali je bolnik 
nevaren sebi in drugim ter potrebuje hospitalizacijo. 

Natančna diagnoza niti ni tako pomembna, predvsem 

je pomembno ugotoviti potrebo po hospitalizaciji 
(1,2,3,4).  

 

Tabela 3: Organski vzroki, ki se lahko kažejo kot 

psihiatrična bolezen (3). 
Avtoimunske bolezni: sistemski lupus eritematozus, 

miastenia gravis, multipla skleroza 

Ekspanzivne mase v centralnem živčnem sistemu 

Zastrupitev s kokainom in drugimi PAS 

Elektrolitne motnje: hiperkalcemija, hiponatremija 

Endokrine motnje: hipo in hipertiroidizem, Addisonova 

bolezen, inzulinom, panhipopituitarizem, diabetična 

ketoacidoza, feokromocitom 

Hipotermija 
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Hematološke bolezni: trombotična trombocitopenična 

purpura 

Dedne metabolne bolezni: Wilsonova bolezen, Sindroma 

Niemann-Pick in Tay-Sachs, porfirija 

Infekcijske bolezni: nevrosifilis, sepsa, HIV, cerebralna 

malarija, nevrocisticerkoza, herpesirusni encefalitis  

Metabolne motnje: hepatična encefalopatija, uremija, 

paraneoplastični sindromi 

Pomanjkanje vitamina B12 

Zastrupitve: botulizem, težke kovine, ogljikov monoksid 

Odtegnitveni sindromi: alkoholni delirij, Wernicke-

Korsakoff encefalopatija 

 

Psihiatrični pregled 

 

Ocena mentalnega stanja nam skupaj z anamnezo in 

kliničnim pregledom da zadosti informacij, da se 

lahko odločimo o nadaljnji obravnavi bolnika oziroma 
morebitni potrebi po hospitalizaciji. Pomaga nam 

ločiti med delirijem, somatskimi boleznimi ter 

psihiatričnimi boleznimi. Večino informacij o 

mentalnem stanju pridobimo že z uvodno anamnezo, 

npr. stopnjo zavesti, kakšno je vedenje bolnika, kakšna 

čustva izraža, ali je orientiran, kakšen je govor, 

spomin, ali ima motnje percepcije - halucinacije, ali je 

sposoben racionalnega odločanja in presoje. 

Usmerjeno je potrebno povprašati po samomorilnih 

mislih, morebitnem načrtu poškodovanja drugih ter 

dostopu do sredstev za samopoškodovanje. Med 

pogovorom ocenimo tudi ali je bolnik potrt, evforičen 

ali anksiozen in ali je razpoloženje primerno trenutni 

situaciji (2,4).  

 

Psihiatrični pregled zaključimo še s kognitivno oceno 

bolnika s katero zaznamo morebitni delirij ali 

demenco. Raziskave kažejo, da je kognitivna okvara 

le redko ugotovljena na urgenci, čeprav podatki 

kažejo, da ima 26-40% starejših bolnikov, 

obravnavanih na urgenci neko stopnjo kognitivne 

okvare.  

 

Za oceno kognitivne funkcije obstaja več testov. 

Kratek preizkus spoznavnih sposobnosti (KPSS) se 

redko uporablja na urgenci, v ZDA največ uporabljajo 

presejalni test risanja ure ali pa “Quick Confusion 
Scale” (lestvica hitre ocene zmedenosti) (tabela 4) (1) 

ter “Confussion Assessment Scale (CAM)”, ki je še 

posebej uporabna tudi za prepoznavanje delirija (v 

nadaljevanju) (1, 10). 

 

Tabela 4: Lestvica hitre ocene zmedenosti – 

seštevek točk ≤ 11 govori za kognitivno motnjo 

(1). 
Točke Bolnikova naloga 

2 Katerega leta smo?  

2 Katerega meseca smo? 

Preiskovalec navede kratko poved, ki jo naj bolnik takoj 

ponovi. 

2 Koliko je ura? 

2 Odštevati od 20 proti 1. 

2 
Navesti imena mesecev v obratnem vrstnem 

redu. 

5 Ponoviti preiskovalčevo kratko poved. 

 

Načrt zdravljenja (odpust / hospitalizacija) 

 

Odločitev o napotitvi v urgentno psihiatrično 

ambulanto in morebitni hospitalizaciji bolnika z 

izraženo psihiatrično simptomatiko temelji predvsem 

na stopnji nevarnosti poškodovanja sebe ali drugih, 

globini simptomatike, npr. psihoze ali depresije ter na 

socialnih razmerah v domačem okolju (ali bolnik živi 

sam, ali je sposoben skrbeti zase, itd.) (1,4). Za 

pridobitev potrebnih podatkov je ključnen psihiatrični 

pregled, ki ga opravi urgentni zdravnik, kar pa je 

ponavadi na urgenci zaradi skopih informacij in 

pomanjkanja časa velika težava. Trenutno ne obstaja 

validirano orodje, ki bi bilo urgentnemu zdravniku v 

pomoč pri odločitvi o potrebi po bolnikovi 

hospitalizaciji, zato je v nejasnih primerih priporočena 

konzultacija psihiatra (1).  

 

Ocena samomorilnosti predstavlja urgentnemu 

zdravniku najtežjo nalogo. Dodatno se lahko zaplete 

še, kadar obstajajo nasprotja v anamnezi oziroma 

heteroanamnezi, kar je lahko pogosto ob partnerskem 

ali družinskem konfliktu, pa tudi drugje. Ne glede na 

omenjeno je vedno potrebno pridobiti popolno 

anamnezo in heteroanamnezo. Pacientu se približamo 

z empatičnimi komentarji ter odprtimi vprašanji. 

Neposredno ga povprašamo o samomorilnih namenih. 

Uporabno orodje v pomoč pri oceni tveganja za 

samomor predstavlja točkovnik SAD PERSONS 

(tabela 5), pri čemer seštevek točk, ki je večji ali enak 

5 predstavlja veliko tveganje za samomor, zato je 

običajno priporočen tudi pregled pri psihiatru pod 

nujno. Vendar omenjena lestvica niti katerakoli druga 

zaradi potencialno nizke senzitivnosti ne more 

nadomestiti klinične ocene pacienta, ki je vedno 

ključnega pomena pri oceni samomorilne ogroženosti.  

 

Tabela 5: SAD PERSONS -točkovnik za oceno 

samomorilne ogroženosti (1,3). 
Dejavnik 

tveganja 
Kriterij 

Toč

ke 

Sex Moški spol 1 

Age Starost pod 19 in nad 45 let 1 

Depression Simptomi in znaki depresije 1 

Previous 

attempt 
Predhodnji poizkus samomora 1 

Ethanol 

use 

Kronična odvisnost ali pogosta 

zloraba 
1 

Rational 

thinking 

loss 

Psihoza ali psihoorganski sindrom 1 

Social 

supports 

lacking 

Brez družine, prijateljev, 

nezaposlen 
1 

Organized 

plan 
Izdelan načrt 1 
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No spouse Ločen, ovdoveli, samski 1 

Stated 

future 

intent 

Odločen za izvedbo 

samomorilnega načrta ali 

ambivalenten 

1 

 

Bolniki moškega spola, samski, ločeni, ovdoveli ali 

brezposelni nosijo večje tveganje za samomor, kot 

poročeni in zaposleni. Bolj ogroženi so tudi, če so v 

preteklosti že poskušali delati samomor, kar 

predstavlja najpomembnejši dejavnik tveganja za 

morebitni ponovni poskus samomora. Prisotnost težje 

psihiatrične bolezni, kot je psihoza (shizofrenija), 

motnje razpoloženja  ali huje izražene anksioznosti ali 

akutnega opoja oziroma kronične zasvojenosti s 

katerokoli substanco, prav tako predstavlja dodatno 

tveganje za povečano samomorilno ogroženost, zato 

tovrstni pacienti v primeru navajanja samomorilnih 

misli potrebujejo dodatno psihiatrično oceno. 
Priporočljivo je preveriti tudi prisotnost morebitnega 

samomorilnega načrta, ki v primeru prisotnosti 

predstavlja potencialno akutno samomorilno 

ogroženost, zato je pacienta potrebno napotiti pod 

nujno k psihiatru (1,2,3,4,5). 

 

Hospitalizacijo pogosto potrebujejo tudi akutno 

psihotični ali drugače akutno poslabšani psihiatrični 

bolniki, četudi niso samomorilno ogroženi (4). 
 

V kolikor se urgentni zdravnik pri bolniku z nizkim 

tveganjem za samomor  odloči za odpust iz urgentnega 

oddelka, naj bi bilo zadoščeno naslednjim pogojem (in 

tudi zabeleženo v medicinsko dokumentacijo):  

- bolnik ni več suicidalen, 

- bolnik je somatsko stabilen, 

- z bolnikom je sklenjen antisuicidalni pakt, 

- bolnik je trezen, 

- sum, da ima bolnik dostop do orožja, je majhen, 

- bolnik ima doma dobro socialno podporo, 

- bolnik ima predviden kontrolni pregled (1,4,5). 

 

Posebnost v sklopu urgentnih stanj v psihiatriji je 

prisilna hospitalizacija oziroma sprejem na zdravljenje 

brez privolitve. Postopek se največkrat začne v 

prehospitalnem okolju, velikokrat pa tudi v urgentnih 

centrih. Pogoje pod katerimi zdravnik lahko prične s 
postopkom sprejema na zdravljenje brez privolitve 

določa Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr) v prvem 

odstavku 39. člena: 

»Zdravljenje osebe v oddelku pod posebnim 

nadzorom brez njene privolitve je dopustno, če so 

izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 

- če ogroža svoje življenje ali življenje drugih ali če 

huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih ali 

povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali 

drugim, 
- če je ogrožanje iz prejšnje alineje posledica 

duševne motnje, zaradi katere ima oseba hudo 

moteno presojo realnosti in sposobnosti obvladati 

svoje ravnanje in 

- če navedenih vzrokov in ogrožanja iz prve in 

druge alineje tega odstavka ni mogoče odvrniti z 

drugimi oblikami pomoči (z zdravljenjem v 

psihiatrični bolnišnici izven oddelka pod 

posebnim nadzorom, z ambulantnim zdravljenjem 

ali z nadzorovano obravnavo) (6).«  

 

O sprejemu brez privolitve na Oddelek pod posebnimi 

pogoji varovanja psihiatrične ustanove nato presodi 

psihiater, skladno z ZDZdr. 

 

Delirij 

 

Posebnost pozornost namenjamo deliriju zaradi 

njegove pogostosti. Prisotnost delirija ugotavljajo v 

ZDA v ambulantah nujne medicinske pomoči v 7 - 20 

% primerov (9), vendar naj bi bil po ocenah znaten 

delež primerov delirija spregledan oziroma pozno 

ugotovljen (do 60 % v letu 2015) (11).  

 

Delirij je etiološko nespecifični možganski sindrom 

zaradi organskega vzroka, ki večinoma poteka akutno 

in zaradi številnih možnih zapletov, med drugim tudi 

povečane umrljivosti, vedno predstavlja urgentno 

stanje. Umrljivost nezdravljenega delirija znaša 36 %, 

v primeru zdravljenega pa 10 %. Je tudi pomemben in 

neodvisni dejavnik tveganja za kasnejši pojav 

demence kot tudi za poslabšanje obstoječe demence. 

V klinični sliki, ki je lahko polimorfna in lahko poteka 

z nihanjem stanja in tudi s t.i. lucidnimi intervali, 

zaradi česar je lahko ocena otežena, so značilne motnja 

zavesti, ki je pogosteje kvalitativna, ter motnja 

pozornosti, psihomotorne aktivnosti in ciklusa spanja 

– budnosti. Pogosto so pridruženi še drugi simptomi, 

kot so halucinacije in motnje mišljenja z 

dezorganizacijo ter motnje čustvovanja (tabela 8). 

Značilno je tudi poslabšanje v večernem času, t.i. 

“sundowning”. Glede na izraženo psihomotorno 

aktivnost ločimo hiperaktivni, hipoaktivni in mešani 

delirij. Prepoznava hiperaktivnega delirija je zaradi 

motnje vedenja s pogosto značilnim t.i. 

»zaposlitvenim nemirom« in tudi agresivnim 

vedenjem običajno hitrejša, vendar je po ocenah 
hipoaktivni delirij, za katerega je poleg omenjenih 

motenj kognicije značilna še apatičnost, letargija, 

nekoliko pogostejši in pogosto spregledan. Pojavnost 

delirija s starostjo porašča, po ocenah za 7% na leto po 

65. letu starosti, v povezavi s številnimi drugimi 

dejavniki tveganja (graf 1). Poleg sindroma odtegnitve 

od alkohola, ki ima značilno klinično sliko in 

specifično zdravljenje, so možni številni drugi, od 

alkoholizma povsem neodvisni vzroki, ki so 

praviloma vedno telesnega in tudi iatrogenega izvora. 

Zdravljenje je specifično in usmerjeno predvsem v 

odpravo vzroka, ko je delirij običajno tudi reverzibilen 

in najpogosteje izzveni v nekaj dneh. Opisani pa so 

tudi primeri prolongiranega delirija v trajanju več 

mesecev (7, 8). 
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Graf 1: Delež bolnikov z delirijem glede na starost 

ob nujnem sprejemu v splošno bolnišnico (prirejeno 

po Pendlebury ST et al, BMJ Open, 2015). 

 

 

Delirij pogosto nastane zaradi več vzrokov hkrati, 

načeloma pa ga etiološko  delimo na štiri oblike:  

1. delirij zaradi določenega zdravstvenega stanja, 

običajno telesnega; 

2. delirij povzročen s substanco ali substancami, tudi 

iatrogeni; 

3. delirij zaradi odtegnitve od določene substance; 

4. delirij mešane etiologije (7). 

 

Tabela 6 v prilogi prikazuje pogostejše dejavnike 

tveganja in sprožilne vzroke delirija. 

 

 

 

 

Tabela 6: Pogostejši dejavniki tveganja in sprožilni dejavniki za pojav delirija (8,9).  
BZO – benzodiazepin; PAS – psihoaktivna substanca 
POGOSTEJŠI DEJAVNIKI TVEGANJA ZA DELIRIJ POGOSTEJŠI SPROŽILNI DEJAVNIKI DELIRIJA 

višja starost okužba (sečil, dihal, ..) 

moški spol zapora urina 

demenca, depresija obstipacija 

telesna krhkost motnje elektrolitov 

okvara sluha, vida hipoglikemija 

zmanjšana pokretnost hipoksemija 

dehidracija, podhranjenost kirurški poseg 

bolečina poškodba glave 

odvisnost od alkohola, BZO, hipnotikov, PAS bolečina 

ledvična insuficienca deprivacija spanja 

srčno popuščanje psihoaktivne substance, tudi odtegnitev 

bolezen jeter (hipoalbuminemija) zdravila (antiholinergiki!) 

atrofija možganovine  

polipragmazija  

anamneza delirija  

drugo  

 

Zdravila so pomemben dejavnik tveganja za pojav, 

tako nekatera specifična kot splošne interakcije med 

zdravili. Zdravila z največjim tveganjem za sprožitev 

delirija so tista z antiholinergičnim delovanjem kot 
npr. prednizolon, triciklični antidepresivi  

(amitriptilin), dodatno še teofilin, furosemid, digoksin, 

nifedipin, cimetidin, ranitidin, kodein, varfarin, 
kaptopril, propranolol, dipiridamol in 

desmetiltramadol, ki je aktivni metabolit tramadola, 

pogosto predpisanega analgetika. Dodatno tveganje 

predvsem pri starostnikih predstavljajo tudi sedativno 

hipnotična zdravila kot so benzodiazepini in hipnotiki 

ter nekateri antipsihotiki, pa tudi nekateri 

antiparkinsoniki, kot npr. dopaminski agonisti, 

levodopa, amantadin, potencialno še spazmolitiki, 

litij, nesteroidna protivnetna zdravila in tiazidi. 

Seznam etiološko pomembnih zdravil je obširen, 

poudariti je tudi potrebno, da je polipragmazija 

neodvisen in pogosto spregledan dejavnik za pojav 

delirija (9). 

Obravnava delirija 

 

Diagnoza delirija je klinična, pri čemer je 

heteroanamneza pogosto ključnega pomena. V pomoč 
pri odkrivanju so tudi različni “obposteljni” testi, kot 

npr. že omenjna “Confussion assessment method – 

CAM” z visoko senzitivnostjo (94 – 100 %) in 
specifičnostjo (90 – 95 %) ali pa že samo odštevanje 

mesecev v obratnem vrstnem redu, ki je hiter in 

enostaven test z relativno visoko občutljivostjo že v 

času prodroma delirija in ima tako dobro napovedno 

vrednost. V pomoč je tudi EEG preiskava zaradi 

diferencialne možnosti nekonvulzivnega epi-

leptičnega statusa in tudi nekaterih drugih stanj. Za 

delirij značilni biološki kazalci zaenkrat niso bili 

ugotovljeni (11). 
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The Confussion Assessment Method (CAM): 

za potrditev verjetnega delirija: 1 in 2 + 3 ali 4.  

(Prirejeno po Inouye SK et al.) 

 

1. Akutni začetek in nihajoč potek 

2. Motnja pozornosti 

3. Dezorganizirano mišljenje 

4. Sprememba stanja zavesti 

 

Zdravljenje delirija je prioritetno usmerjeno v 

odkrivanje in odpravo vzroka. Zaradi pogostega 

telesnega vzroka je zato pri pacientu brez in tudi s 

preteklo psihiatrično anamnezo in akutnim nastopom 

težav tako najprej potrebna opredelitev morebitnega 

organskega vzroka, pred napotitvijo v urgentno 

psihiatrično ambulanto.  

 

Podporno farmakološko zdravljenje so nekateri 

antipsihotiki, predvsem atipični, in haloperidol, ki jih 

uporabljamo v primeru hiperaktivnega in mešanega 

delirija, medtem ko je pri hipoaktivnem deliriju 

podporna psihofarmakoterapija odsvetovana. Sicer je 

vedno potrebno pretehtati koristi proti možnim 

tveganjem uvedbe antipsihotikov (tabela 7). V 

primeru uvedbe se svetuje uporaba enega zdravila, ki 

ga titriramo do učinka in ga nato tudi ukinemo takoj, 

ko to dopušča klinična slika, običajno po 7-10 dneh. 

 

Tabela 7: Priporočeni antipsihotiki prvega izbora 

za zdravljenje delirija (7, 9). 
Kvetiapin 

12.5 – 50 mg 1-2x dnevno, priporočen najvišji odmerek 

200 mg dnevno 

sedacija, poudarek na večernem odmerku 

izogibanje SR obliki 

nevarnost hipotenzije – titracija odmerka, podaljšanja QT 

dobe 

v redkih primerih sam delirantogen 

Risperidon 

0.5 mg 2x dnevno, priporočen najvišji odmerek 4 mg 

dnevno 

raztopina – 1 mL = 1 mg 

nevarnost hipotenzije, ekstrapiramidnega sindroma 

(odvisna od odmerka) 

Haloperidol 

0.5 – 1 mg 2-3x dnevno, priporočen najvišji odmerek 3 - 

6 mg dnevno 

raztopini: 10 mg/mL, 2 mg/mL; ampula: 5 mg i.m./i.v. 

(i.v.: + monitor!) 

nevarnost ekstrapiramidnega sindroma, podaljšanja QT 

dobe (i.v. > i.m., per os) 

 

Koristi profilaktičnega zdravljenja z zdravili niso bile 

prepričljivo potrjene.  Razen v primeru alkoholnega 

delirija, ki ima značilno klinično sliko in specifično 

zdravljenje ter je opisano v poglavju Zapleti pri 

motnjah vezanih na škodljivo rabo psihoaktivnih 

substanc tega zbornika, se izogibamo uporabi 

sedativnih zdravil in predvsem benzodiazepinov ter 

hipnotikov (7, 9, 11). 

Priporočeni prvi ukrepi so nefarmakološki ukrepi, ki 

so pomembni tako za preprečevanje kot tudi 

zdravljenje delirija. Ti so optimizacija 

farmakoterapije, z izogibanjem sedaciji bolnika, 

analgezija, vzdrževanje orientiranosti bolnikov 

(vključevanje svojcev), zgodnja mobilizacija, različne 

terapevtske dejavnosti za krepitev psihofizičnih 

lastnosti, preprečevanje prekomernega dnevnega 

spanja in skrb za prehrano ter nadomeščanje tekočin, 

uporaba pripomočkov za vid oziroma sluh, uporaba 

nefarmakoloških pristopov za izboljševanje spanja, 

izogibanje podaljšani bolnišnični ležalni dobi, z 

zgodnjo rehabilitacijo in pomočjo na domu itd. 

 

Pri sumu na oziroma pri znani Demenci z Levyjevimi 

telesi, Parkinsonovi bolezni in ostalimi 

sinukleinopatijami so vsi antipsihotiki razen 

kvetiapina (in klozapina) kontraindicirani. 

 

Pri nekaterih, tudi starostnikih je učinkovit tudi 

klometiazol, ki je kratkodelujoči hipnotik in sedativ z 

antikonvulzivnim delovanjem. Uporablja se 

samostojno zvečer oziroma ponoči z namenom 

vzpostavitve spanja v odmerku 1-2 kapsuli, z 

možnostjo ponovitve po potrebi. Izkustveno je 

učinkovit tudi kot adjuvantni psihofarmak v redkih 

primerih, s čimer se lahko izognemo višjim odmerkom 

antipsihotikov, predvsem haloperidola ali risperidona. 

Odsvetovan je pri bolnikih z okrnjeno dihalno 

kapaciteto, dodatno flumazenil kot antidot učinka 

klometiazola ni učinkovit (7, 9). 
 

Zaključek 
 

Urgentni zdravniki se pri svojem delu vse pogosteje 

srečujejo s psihiatričnimi urgentnimi stanji (tabela 8). 

Stopenjski pristop, začenši s skrbjo za varnost, 

stabilizacijo in diagnostiko je nujen za razlikovanje 

somatskih stanj, ki se lahko kažejo s psihiatrično 

simptomatiko, od pravih psihiatričnih bolezni, kar je 

ena od pomembnih nalog urgentnega zdravnika pri 

obravnavi bolnika s psihiatrično težavo. Prav enakega 

pomena je tudi, da urgentni zdravnik, prvilno oceni 

potrebo po hospitalizaciji potencialno suicidalnega ali 

psihotičnega bolnika. Ker se srečuje tudi s primeri, 

kjer je potrebno prisilno zdravljenje, je nujno 

poznavanje zakonskih aktov, ki to področje urejajo. 
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Tabela 8: Diferencialna primerjava delirija in nekaterih pogostejših psihiatričnih motenj (7, 9). 
 DELIRIJ DEMENCA DEPRESIJA SHIZOFRENIJA 

Nastop akuten prikrit, postopen variabilen variabilen 

Potek nihajoč progresiven, kroničen diurnalen kroničen 

Reverzibilnost običajna neobičajna 
običajna, 

lahko epizodično 
običajna, epizodično 

Zavest motena ohranjena običajno ohranjena običajno ohranjena 

Pozornost / 

spomin 

okrnjena: 

pozornost > spomin 

okrnjena: 

spomin > pozornost 

variabilno 

(koncentracija) 

variabilno 

(delavni spomin) 

Ne-orientiranost +++ ++ --/+ - 

Budnost – spanje 
motena, poslabšanje 

proti večeru 

ohranjen do pozne 

stopnje 

 

zgodnje prebujanje moteno uspavanje 

Blodnje 

vezane na okolico, 

fragmentirane, 

nestabilne 

misidentifikac. 

fenomeni, 

lahko pogoste 

 

redke, 

depresivne > 

preganjalne 

 

pogoste, primarne, 

preganjalne > druge 

 

Halucinacije 

pogoste: 

vidne > slušne, ostale 

 

redke 

(vidne ali slušne) 

 

neznačilne 

 

značilne: 

slušne > ostale 

 

Pojav starost > kadarkoli starost kadarkoli adolescenca > kasneje 

 

Reference 
 

1) Tintinalli JE, Stapczynski JS, Ma OJ, et al. Tintinalli’s Emergency medicine. 8. izd. United States of America: 

McGraw-Hill Education; 2016. 

2) Chanmugam A, Triplett P, Kelen G, Emergency Psychiatry. 1. izd. United States of America: Cambridge 

University Press; 2013.  

3) Deal N, Hong M, Matorin A, et al. Stabilization and Management of the Acutely Agitated or Psychotic Patient. 

Emerg Med Clin N Am 33(2015) 739-752. 

4) Sood TR, Mcstay CM. Evaluation of the Psychiatric Patient. Emerg Med Clin N Am 27 (2009) 669-683. 

5) Chiles JA, Strosahl KD. Clinical Manual for Assessment and Treatment of Suicidal Patients. 1. izd. United States 

of America: American Psychiatric Publishing, Inc; 2005. 

6) Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 in 46/15 – odl. US), dostopno na: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2157 

7) Sheehan B, Karim S, Burns A. Old Age Pychiatry. Oxford University Press, 2009. 

8) Pendlebury ST, Lovett NG, Smith SC et al. Observational, longitudinal study of delirium in consecutive 

unselected acute medical admissions: age-specific rates and associated factors, mortality and re-admission. BMJ 

Open 2015;5:e007808. 

9) CCSMH National guidelines for senior's mental health: The assessment and treatment of delirium – 2014 

guideline update. 

10) Inouye SK, van Dyck CH, Alessi CA, Balkin S, Siegal AP, Horwitz RI. Clarifying confusion: the confusion 

assessment method. A new method for detection of delirium. Ann Intern Med. 1990;113(12):941-948.  

11) Oh ES, Fong TG, Hshieh TT et al. Delirium in Older Persons - Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA. 

2017; 318(12):1161-1174. 

 

  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2157


 

 64 

Sprejem brez privolitve na oddelek pod posebnim 

nadzorom psihiatrične ustanove 
 

Matevž Privšek (1), dr. med.; Jure Koprivšek (2), dr. med., spec. 

1) Urgentni center, Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor 

2) Oddelek za psihiatrijo, Univerzitetni klinični center Maribor, Ob železnici 40, 2000 Maribor 

 

 

Uvod 
 

Hospitalizacija »proti volji« bolnika se nanaša na 

sprejem bolnika brez njegove privolitve na oddelek 

pod posebnim nadzorom psihiatrične ustanove. Ker 

navedeno predstavlja poseg v bolnikove človekove in 

druge pravice oz. svoboščine, je celotni postopek 

reguliran z Zakonom o duševnem zdravju (ZDZdr). 

 

Zakon o duševnem zdravju 
 

ZDZdr uvodoma določa, da opredeljuje (1): 

- sistem zdravstvene in socialno varstvene skrbi 

na področju duševnega zdravja, 

- nosilce teh dejavosti, 

- pravice oseb med zdravljenjem oz. obravnavo 

ter 

- postopke sprejema osebe na zdravljenje oz. 

obravnavo. 

 

Zakon opredeljuje duševno zdravje kot »stanje 
posameznika, ki se kaže v njegovem mišljenju, 

čustvovanju, zaznavanju, vedenju ter dojemanju sebe 

in okolja« (1).  
 

Duševno motnjo zakon opredeli kot »začasno ali 
trajno motnjo v delovanju možganov, ki se kaže kot 

spremenjeno mišljenje, čustvovanje, zaznavanje, 

vedenje ter dojemanje sebe in okolja« (1). 

 

Kot bolnika določa osebo, ki je »posameznik z duševno 
motnjo, ki se zdravi oziroma obravnava v mreži 

izvajalcev programov in storitev za duševno zdravje« 

(1). 
 

Zakon oddelek pod posebnim nadzorom definira kot 

»oddelek psihiatrične bolnišnice za intenzivno 

zdravljenje, kjer se osebi zaradi zdravstvenih razlogov 

in ogrožanja svojega življenja ali življenja drugih, 
hudega ogrožanja svojega zdravja ali zdravja drugih, 

povzročanja hude premoženjske škode sebi ali drugim 
lahko omeji gibanje« (1). 

 

ZDZdr v 39. členu določa, da je zdravljenje osebe na 

oddelku pod posebnim nadzorom brez njene privolitve 

                                                      
1 s tem smatramo hospitalizacijo na psihiatričnem oddelku. 

možno le takrat, kadar so izpolnjeni vsi sledeči pogoji 

(1):  

1. če oseba ogroža svoje življenje ali življenje drugih 

ali če huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih 

ali povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali 

drugim; 

2. če je to ogrožanje posledica duševne motnje, 

zaradi katere ima ta oseba moteno presojo 
realnosti in sposobnost obvladovanja svojega 

ravnanja; 

3. če teh ogrožanj in vzrokov ni mogoče odvrniti z 

drugimi oblikami pomoči. 

 

Isti člen še določa, da se sprejem na zdravljenje brez 

privolitve lahko izvede po sklepu sodišča ali pa v 

nujnih primerih pred izdajo sklepa sodišča. Kot nujni 

primer pa zakon v 53. členu opredeli, če je osebi zaradi 

narave duševne motnje nujno potrebno, da se ji omeji 

svoboda gibanja oz. preprečijo stiki z okolico (1).  

 

To pomeni, da se lahko »hospitalizacija proti volji« 

bolnika1 izvede le za tiste bolnike, ki imajo duševno 

motnjo, zaradi katere ogrožajo življenje, zdravje ali 

premoženje in jih ni možno obravnavati oz. zdraviti na 

drug način.  

 

Postopek sprejema brez privolitve 
 

Opisan bo postopek sprejema brez privolitve v nujnih 

primerih, saj se z njimi srečujemo pogosteje, postopki 

sprejema po sklepu sodišča pa so tudi časovno 

zamudnejši; tako se neredko zgodi, da se postopek 

sprejema po sklepu sodišča prekine, saj je oseba 

sprejeta na zdravljenje po določilih o sprejemu v 

nujnem primeru.  

 

Pogoji, da je oseba sprejeta brez privolitve na oddelek 

pod posebnim nadzorom psihiatrične ustanove, so 

določeni v 39. členu ZDZdr in morajo biti v celoti 

izpolnjeni (glej Tabelo 1). 
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Tabela 1: 39. člen ZDZdr (1). 
Zdravljenje osebe v oddelku pod posebnim nadzorom 

brez njene privolitve je dopustno, če so izpolnjeni vsi 

naslednji pogoji:  

- če ogroža svoje življenje ali življenje drugih ali če 

huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih ali 

povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim,  

- če je ogrožanje iz prejšnje alineje posledica duševne 

motnje, zaradi katere ima oseba hudo moteno 

presojo realnosti in sposobnost obvladovati svoje 

ravnanje in  

- če navedenih vzrokov in ogrožanja iz prve in druge 

alineje tega odstavka ni mogoče odvrniti z drugimi 

oblikami pomoči (z zdravljenjem v psihiatrični 

bolnišnici izven oddelka pod posebnim nadzorom, z 

ambulantnim zdravljenjem ali z nadzorovano 

obravnavo).  

 

Najpogostejše duševne motnje, pri katerih se 

pojavljajo simptomi in vedenja, ki ogrožajo življenje 

oz. zdravje ali premoženje, hkrati pa je tudi motena 

realitetna kontrola, so (2,3): 

- psihotične motnje (shizofrenija, shizo-afektivna 

motnja), 

- bipolarna motnja (zlasti manična faza), 

- huda depresivna motnja s psihotičnimi simptomi 

ali samomorilnimi nagnjenji, 

- osebnostne motnje s psihotično dekompenzacijo, 

- uporaba psihoaktivnih snovi s psihotičnimi 

simptomi, 

- odtegnitvena stanja od psihoaktivnih snovi, 

- demence z vedenjsko in psihotično simptomatiko. 

 

Sam sprejem v nujnih primerih je opredeljen v členih 

53 – 68 ZDZdr (1).  

 

Sprejem se opravi na podlagi napotnice zdravnika, ki 

je lahko izbrani osebni zdravnik, psihiater ali drugi 

zdravnik, ki je osebo pregledal in ugotovil, da so 

podani razlogi iz 39. člena ZDZdr (tabela 1). 

Napotnica ne sme biti starejša od treh dni, prav tako 

pa ji mora biti priloženo poročilo o zdravstvenem 

stanju osebe, iz katerega je razvidno, da je sprejem 

nujen (1).  

 

ZDZdr nato v 57. členu določa, da je sprejem možen 

tudi brez napotnice v primerih posredovanja službe 

nujne medicinske pomoči z zdravnikom (1).  

 

Asistenca policije 
 

Na podlagi Pravilnika o načinu sodelovanja med 

zdravstvenim osebjem in reševalno službo ter policijo 

lahko zdravnik zahteva pomoč policije pri (4):  

- izvedbi zadržanja in  

- prevozu v bolnišnico.  

 

Zdravnik zaprosi za asistenco policije na podlagi 

predpisanega obrazca (zahtevka), ki ga mora poslati 

policiji najmanj tri dni pred napotitvijo osebe v 

bolnišnico, razen v nujnih primerih, ko zadostuje že 

ustni zahtevek (3. člen pravilnika), nato pa mora 

zdravnik v 24 urah po zagotovitvi asistence policiji 

izročiti še pisni zahtevek (4). 

 

V zahtevku mora zdravnik obvestiti policijo o znani 

ali pričakovani stopnji ogrožanja in o vsebini grožnje 

ter opisati morebitna predhodna ogrožanja. Diagnoz in 

drugih podatkov iz nabora poklicne skrivnosti v 

zahtevek ni dovoljeno vpisovati (4). 

 

Prevoz osebe v bolnišnico se opravi z reševalnim 

vozilom (4. člen) (4). 

 

5. člen pravilnika nato še določa, da je policija dolžna 

zagotoviti pomoč pri izvedbi zadržanja in prevoza z 

reševalnim vozilom, člen pa še določa, da v kolikor 

zdravstveno osebje osebe ne more obvladati z 

zdravstvenimi ukrepi, nudi pomoč policija v skladu s 

svojimi pooblastili (4). 

 

Če zdravnik ugotovi, da sredstva, ki jih uporablja 

zdravstveno osebje, ne zadoščajo za obvladovanje 

nasilnega vedenja osebe, lahko policija uporabi 

prisilna sredstva v skladu s svojimi pooblastili (7. člen) 

(4). 

 

Dileme 
 

Zakon o duševnem zdravju, ki ureja sprejem brez 

privolitve na oddelek pod posebnim nadzorom 

psihiatrične ustanove, ne določa, kako je s 

hospitalizacijo oz. obravnavo proti volji bolnika v 

primerih, kadar ta ogroža svoje zdravje oz. življenje 

zaradi bolezni oz. motenj, ki niso duševne (vsaj ne po 

definiciji tega zakona).  

 

Pri dilemah si lahko pomagamo z Zakonom o 

pacientovih pravicah (ZPacP). Ta zakon v 3. členu 

navaja načelo spoštovanja samostojnosti pri odločanju 

o zdravljenju, v 5. členu pa določa tudi pacientovo 

pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju. 

 

ZPacP v členih 26 – 29 opredeljuje pravico do 

privolitve v zdravstveno oskrbo. Tako 26. člen določa, 

da pacientu, ki je sposoben odločanja o sebi, brez 

njegove predhodne privolitve ni dovoljeno opraviti 

medicinskega posega oz. zdravstvene oskrbe. 

Privolitve je lahko ustna, če se gre za operativni ali 

drugi večji medicinski poseg, pa mora biti privolitev 

pisna (oz., če ne more podpisati pa tudi ustna ob 

prisotnosti dveh polnoletnih prič) (5).  

 

28. člen ZPacP določa, da se nujna medicinska pomoč 

opravi tudi brez privolitve pacienta, če ta ni sposoben 

odločanja o sebi ali ni zmožen izraziti svoje volje (5).  
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Medicinski poseg oz. zdravstvena oskrba, ki ni nujna 

medicinska pomoč, hkrati pa tudi ni operativni ali drug 

večji medicinski poseg, se lahko pod posebnimi pogoji 

opravi tudi brez privolitve pacienta (29. člen ZPacP). 

Ti pogoji so, kadar (5): 

- pacient ni sposoben odločanja o sebi, 

- zdravnik ni vedel oz. ni mogel vedeti, da je pacient 

(oz. njegov zastopnik) posegu nasprotoval,  

- če privolitve pacienta (oz. zastopnika) ni mogoče 

pridobiti v razumnem času, 

- če bo poseg oz. oskrba v pacientovo največjo 

korist. 

 

Ne glede na to ima pacient, ki je sposoben odločanja o 

sebi, pravico zavrniti predlagani medicinski poseg oz. 

zdravstveno oskrbo, razen, kadar bi to ogrozilo 
življenje ali huje ogrozilo zdravje drugih (30. člen 

ZPacP) (5). Če je zdravnik mnenja, da je bolnikova 

odločitev v nasprotju z njegovo najboljšo zdravstveno 

koristijo, mora poskusiti bolnika prepričati v 

privolitev. Velja omeniti še, da mora bolnik zavrnitve 

operativnih ali drugih medicinskih posegov, ki nosijo 

večje tveganje, opraviti na predpisanem obrazcu (5).  

 

37. člen ZPacP določa, »kadar pacient zaradi težav v 

duševnem zdravju ali drugega vzroka, ki vpliva na 

zmožnost razsojanja, ni sposoben privolitve v 

medicinski poseg, se ta sme opraviti le, če ga dovoli 
zakoniti zastopnik.« (5). Člen še določa, da v kolikor 

zakoniti zastopnik ni določen, mora izvajalec 

zdravstvene storitve obvestiti pristojni organ za 

začetek postopka o o postavitvi zastopnika, dokler pa 

ta ni imenovan, lahko privolitev v oskrbo dajo osebe, 

ki so sposobne odločanja o sebi in so dopolnile 18 let 

starosti, v sledečem izključujočem vrstnem redu (5): 

- pacientov zakonece oz. partner, 

- pacientovi otroci, 

- pacientovi starši, 

- pacientovi bratje oz. sestre, 

- pacientovi stari starši, 

- pacientovi vnuki. 

 

Če te osebe ne dosežejo soglasja o zdravstveni oskrbi 

oz. izvedbi posega, o tem odloči zdravnik, ki pacienta 

zdravi, pri tem pa upošteva podana mnenja in 

pacientovo največjo zdravstveno korist (5).  

 

Posebnosti glede otrok 
 

ZDZdr posebnosti glede otrok ne navaja, medtem, ko 

ZPacP določa, da je otrok, ki je dopolnil 15. leto 

starosti, sposoben privolitve (ali zavrnitve), razen, če 

zdravnik glede na otrokovo zrelost oceni, da privolitve 

ni sposoben. Za mlajše otroke je potrebna privolitev 

staršev, ki praviloma odločata sporazumno, za večje 

posege pa tudi soglasno (35. člen) (5). 

 

Poudariti velja 36. člen, ki določa, da se nujna 

medicinska pomoč lahko opravi tudi, kadar jo starši ali 

skrbniki zavrnejo (5). 

 

Kazenska odgovornost 
 

86. člen ZPacP govori o izvedbi zdravstvene oskrbe 

brez privolitve pacienta; tako se z globo do 100.00 eur 

kaznuje pravna oseba ali zdravstveni delavec, ki 

samostojno opravlja zdravstveno dejavnost 

(koncesionar ali nekoncesionar), če izvede medicinski 

poseg ali druge postopke zdravljenje brez privolitve 

pacienta, z globo do 2.000 eur pa se kaznuje še 

odgovorno osebo pravne osebe (5). 

 

Omeniti velja še poglavja iz kazenskega zakonika 

(KZ). Ta sicer eksplicitno o kaznivih dejanjih v 

primerih ukrepanja proti volji ali soglasju bolnika ne 

govori, določa pa kazni v primerih povzročitve smrti 

iz malomarnosti (118. člen), opustitve pomoči (130. 

člen), opustitve zdravstvene pomoči (178. člen) in o 

malomarnem zdravljenju (179. člen) (6). Je pa res, da 

bi najbrž v primeru izvedbe medicinskega posega proti 

volji bolnika, ki bi imel za posledice telesne poškodbe 

ali celo smrt, bili uporabljeni členi, ki govorijo o 

kaznivih dejanjih zoper življeje in telo.  

 

Pri vseh teh dilemah pa nas naj vodi 35. člen Ustave 

RS, ki določa nedotakljivost človekove telesne in 

duševne celovitosti (7). 
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Uvod 
 

V povprečju ima 2 – 12% bolnikov, ki iščejo urgentno 

pomoč, psihiatrične simptome, ki pa so lahko zelo 

raznoliki (1). Naloga urgentnega zdravnika je, da med 

njimi prepozna tiste, ki bolnika, oz. druge, najbolj 

ogrožajo. V pogojih urgentne medicine mora korektno 

opraviti diferencialno diagnostično obravnavo in 

izpeljati ustrezno urgentno zdravljenje ter napotitev 
pacienta v ustrezno ustanovo za nadaljnjo obravnavo, 

če je to potrebno. 

Zato je namen tega prispevka strjen pregled glavnih 

skupin pogostejših nujnih psihiatričnih stanj, 

diferencialne diagnoze ter njihove obravnave.  

 

Psihotične motnje (shizofrenija, akutna 

psihoza) 
 

Shizofrenija 

 

Shizofrenija je resna in huda duševna motnja, s 

pričetkom pojavljanja v adolescenci, relapsi psihoze 

pa se ponavadi pojavijo ob opustitvi medikamentozne 

terapije, tudi v kasnejših življenjskih obdobjih. Glavna 

značilnost nekaterih najbolj očitnih simptomov 

shizofrenije (ki so pomembni pri urgentni obravnavi) 

je psihotično (nerealno) doživljanje in zaznavanje, 

posledično pa spremenjeno vedenje. Zavest in intelekt 

sta navadno ohranjena, vsaj v začetku bolezni. 

Nastanek epizode shizofrenije ali njej podobnih 

akutnih prehodnih psihoz je lahko hiter, z nenadnim 

spremenjenim vedenjem, ali pogosteje, prikrit s 

postopnim pojavljanjem simptomov. (1,3). 

 

Diagnostični kriteriji 
 

Za diagnosticiranje shizofrenije mora biti po 

klasifikaciji MKB-10 prisoten vsaj en jasen simptom 

izmed katerekoli skupine od a) do d) ter simptomi iz 

vsaj dveh skupin, opisanih pod e) do h). Simptomi naj 

bi bili prisotni večino časa v enomesečnem obdobju ali 

dlje (ne velja za akutne prehodne psihotične motnje).  

 

Čeprav za shizofrenijo ni patognomoničnih 

simptomov, so značilni simptomi razdeljeni v skupine, 

ki so pomembne za prepoznavo shizofrenije in se 

pogosto pojavljajo skupaj oz. v kombinaciji: 

a) glasno slišanje misli, vsiljevanje ali odtegovanje 

misli, prenos misli, 

b) blodnje nadzorovanja, vplivanja, občutki 

nadzorovanja delov telesa, okončin ali na 

specifične misli, 

c) slušne halucinacije (glasovi), ki komentirajo 

bolnikovo vedenje oz. se pogovarjajo o bolniku; 

druge vrste glasov, ki izhajajo iz določenega dela 

telesa, 

d) perzistentne blodnje druge vrste, ki so 

kulturološko nesprejemljive in popolnoma 
nemogoče (nadnaravne moči, nadzorovanje 

vremena, komunikacija z vesoljci...), 

e) perzistentne halucinacije različnih modalnosti, ki 

so prisotne vsak dan, najmanj en mesec in imajo 

pridružene blodnje brez jasne afektivne vsebine 

oz. blodnje z vztrajajočimi precenjenimi idejami, 

f) motnje v miselnem procesu, ki vodijo v 

inkoherenten govor ali neologizme (beseda ali 

besedna zveza, ki v jeziku ni splošno 

uveljavljena), 

g) katatonsko vedenje, v obliki vznemirjenja, 

stereotipne drže, voščene upogljivosti, 

negativizma, mutacizma ter stuporja, 

h) negativni simptomi, kot so apatija, revnost govora, 

medli oz. neustrezni čustveni odziv, ki navadno 

vodijo v socialni umik; biti mora jasno, da niso 

posledica depresije ali zdravil, 

i) pomembna in konsistentna sprememba splošne 

kakovosti vedenja osebe, ki se kaže kot izguba 

zanimanja, brezciljnost, lenoba, usmerjenost vase 

ter socialni umik (3,11). 

 

Retrospektivno gledano (avto ali heteroanamneza), 

lahko velikokrat ugotovimo predhoden obstoj 

prodromalne faze (kadar govorimo o prvi epizodi 

shizofrenije) ki se je kazala z izgubo zanimanja za 

delo, socialne aktivnosti, osebno higieno in izgled, 

splošno anksioznostjo. Možen je tudi pojav 

depresivnih simptomov, čemur sledi nastop akutne 

faze s pozitivnimi simptomi (predhodni negativni 

simptomi). Diagnoze ne postavljamo pri odkritem 

možganskem bolezenskem procesu, somatskih 

boleznih, v času intoksikacije oz. odtegnitvenega 

sindroma (izključitveni diagnostični kriterij!). V teh 

primerih je potrebna obravnava  glede na osnovno 

bolezen, pri kateri se sicer psihiatrična simptomatika 

lahko pojavi in deloma zakrije primarno obolenje (3, 

11). 
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Diferencialna diagnoza 

 

a. somatska obolenja, nevrološke bolezni, poškodbe, 

intoksikacije: 

Namen kliničnega pregleda in laboratorijskih preiskav 

je predvsem izključitev drugega, "nepsihiatričnega" 

bolezenskega dogajanja. Potreben je somatski in 

nevrološki pregled za diferencialno diagnostiko.  

Pri shizofreniji in prehodnih psihotičnih motnjah v 

laboratorijskih izvidih (KKS, elektroliti, ledvični 

retenti, krvni sladkor,  jetrna in ščitnična funkcija, 

vitamin B12, folati, koncentracija natrija, kalcija, 

izklj. nosečnosti), navadno ne najdemo ničesar 

specifičnega.  

Opravimo analizo krvi na alkohol (ali preverba 

alkohola v izdihanem zraku z »alkotestom«), urin na 

psiho-aktivne snovi (PAS) ter urokulture.  

S slikovnimi preiskavami glave iščemo tumorje, 

abscese, vaskulitise, subduralne hematome oz. druga 

intrakranialna dogajanja. Naštete preiskave naredimo 

pri vseh urgentnih bolnikih z namenom izključevanja 

pridruženih bolezni. Za ostale bolj specifične teste se 

odločimo glede na anamnezo (koncentracija bakra v 

urinu in serumu, deksametazonski supresijski   test, 

protitelesa za HIV, boreliozo, sifilis, ANA) (1,3,4).   

 

b. druge psihiatrične motnje: 

Med shizofrenijo in bipolarno afektivno motnjo je 

občasno težko razlikovati. Bolniki z bipolarno motnjo 

imajo predominantno simptomatiko  na področju 

razpoloženja, vendar je pojav psihotičnih simptomov 

pri bipolarni motnji možen med epizodo depresije oz. 

manije. Pri klasični obliki bipolarne motnje (tip 1) 

nastopajo simptomi manije ali depresije, medtem ko 

ima vmes oseba obdobja evtimije (normalnega 

razpoloženja) med epizodama. Pri bolnikih, kjer se 

pojavljajo psihotični simptomi hkrati s simptomi 

manije ali depresije, moramo pomisliti na 

shizoafektivno motnjo. Pri blodnjavih motnjah ima 

bolnik različne blodnje (ponavadi ene modalitete), 

vendar niso tako bizarne kot pri shizofreniji, prav tako 

jih ne spremljajo drugi simptomi. Npr. oseba, ki je 
blodnjavo prepričana, da jo partner vara (ob 

objektivizaciji, da se to realno ne dogaja), vendar na 

delovnem mestu normalno funkcionira ima 

najverjetneje blodnjavo motnjo in ne shizofrenije 

(1,4). V urgentni medicini ni bistveno natančno 

ločevati med navedenimi duševnimi motnjami, v 

obravnavi se moramo osredotočiti na simptomatiko, ki 

pacienta (ali okolico) najbolj ogroža in seveda na 

diferencialno diagnozo somatskih obolenj. 

 

Tabela 1: Diferencialne diagnoze shizofrenije 

(1). 
PSIHIATRIČNE BOLEZNI 

Druga 

psihiatrična 

obolenja 

• bipolarna afektivna motnja 

• shizoafektivna motnja 

• blodnjave motnje 

• shizoidna osebnostna motnja 

• paranoidna osebnostna motnja 

SOMATSKE BOLEZNI 

Patologija 

osrednjega 

živčevja 

• epilepsija 

• narkolepsija 

• tumorji CŽS 

• možganska kap 

• poškodba glave 

Metabolne 

bolezni 

• Wilsonova bolezen 

• akutna intermitentna porfirija 

Endokrine 

motnje 

• huda hipo- ali hipertiroza 

• Addisonova bolezen, Cushingov 

sindrom 

• inzulinom, feokromocitom 

• hipo- ali hiperparatiroidizem 

• hiponatriemija 

Infekcijska 

stanja 

• gripa 

• borelioza 

• hepatitis C 

• encefalitis (herpesvirus!) 

• nevrosifilis 

• HIV 

• cerebralni absces 

• Creutzfeldt-Jakobova bolezen 

(CJD) 

Ostala 

obolenja 

• zdravila (kortikosteroidi, 

levodopa, antidepresivi, beta 

blokerji) 

• alkohol 

• droge 

• anabolni steroidi 

Pomanjkanje 

vitaminov 

• vitamin B12 

• folati 

Avtoimunske 

bolezni 

• sistemski lupus eritematozus 

• Hashimotova encefalopatija 

• paraneoplastični sindrom 

 

Klinična slika 
 

Shizofrenija običajno poteka, kronološko gledano, v 

več fazah. Poznavanje teh faz je v urgentni medicini 

pomembno v toliko, da lahko z avto ali 

heteroanamnezo ali iz medicinske dokumentacije 

sklepamo, ali gre za prvo epizodo ali poslabšanje že 

obstoječe duševne motnje. 

 
Premorbidni simptomi  in znaki 

Premorbidni simptomi in znaki se lahko pojavijo pred 

prodromalno fazo v obliki shizoidnih ali shizotipskih 

značilnosti. Bolniki so pasivni introvertirani, z malo 

ali brez prijateljev, izogibajo se socialnim stikom, 

uživajo v celodnevnem gledanju televizije. Lahko 

imajo obsesivno-kompulzivne simptome ali somatske 

težave (glavobol, bolečine v križu, prebavne težave) 

(1,3). 

 

Prodromalna faza 

Prodromalna faza običajno pomeni začetek 

shizofrenije. Svojci in prijatelji začnejo opažati 
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posamezne neizrazite spremembe, ki se jih bolnik ne 

zaveda. Značilen je socialen umik, spremembe v 

vedenju in čustvovanju, pojav anksioznosti, 

zanemarjanje higiene, zunanjega videza ter pojav 

nenavadnih idej (zanimanje za okultno, 

nenavadno…). Prodromalna faza lahko traja od nekaj 

mesecev do nekaj let (1,3). 

 

Aktivna oz. akutna faza 

Razvije se za prodromalno fazo, ko se prvič pojavijo  

izraženi psihotični simptomi (prva epizoda 

shizofrenije; glej klinično slike akutne psihoze), ali pa 

v katerikoli fazi oz. po obdobju remisije kot recidiv. 

Opažamo predvsem pozitivne simptome, predvsem 

blodnje in halucinacije ter dezorganizirano vedenje in 

govor. Spremembe primarno opazijo svojci in 

prijatelji (glej tudi rezidualna faza) (1,3). 

 

Rezidualna faza 

Rezidualna faza sledi akutni fazi in je manj izrazita. 

Psihotični simptomi se pojavijo v obliki epizod, z 

vmesnimi remisijami. Recidive povezujemo s 

stresnimi situacijami, zlorabo psihoaktivnih snovi ter 

prenehanjem zdravljenja (1,3). 

 

Tabela 2: Skupine simptomov shizofrenije (1,3). 

Pozitivni 

simptomi 

halucinacije (slušne, vidne, 

olfaktorne), blodnje, motnje 

govora, vedenja 

Negativni 

simptomi 

motnje čustvovanja, govora, 

izgube zanimanja, razvoj inercije 

Kognitivni 

simptomi 

nevrokognitivni deficiti (delovni 

spomin, pozornost, koncentracija, 

načrtovanje in organizaicja) 

Razpoloženjski 

simptomi 

bolnik izgleda srečen ali žalosten 

na način, ki ga je ostalim težko 

razumeti (pogosto depresivni) 

 

Zdravljenje v urgentni ambulanti 

 

Na terenu moramo zagotoviti varen transport bolnika 

v ustrezno ustanovo, če za to obstaja indikacija. 

Občasno, ko bolnik ogroža sebe ali druge, je potrebna 

hospitalizacija brez privolitve v nujnem primeru (glej 

prispevek M. Privšek; Sprejem brez privolitve). V 

vsakem primeru je potrebno bolniku jasno, a umirjeno 
in spoštljivo razložiti nadaljnje postopke in napotitve, 

vključno z uporabo zdravil. Opis načinov komu-

nikacije, uporaba deeskalicijskih in motivacijskih 

postopkov presega okvir tega prispevka. 

 

Hospitalizacija je smiselna tudi v primerih, predvsem 

pri bolnikih s prvo epizodo shizofrenije, ko je  

potrebno opraviti diagnostiko in kjer je  prišlo do 

takšnega poslabšanja simptomov in spremenjenega 

vedenja, da ambulantna obravnava in diagnostika  ni 

več mogoča. Sicer naj bo diagnostika ambulantna 

(2,3). 

 

Medikamentozna terapija v urgentni medicini ni 

psihofarmakološko zdravljenje psihoz v širšem 

smislu. Vpliv antipsihotične terapije na psihotične 

simptome namreč ni takojšen. Terapijo apliciramo 

predvsem z namenom blaženja tesnobe ter napetosti. 

Če sta prisotna agitacija in eventualno agresivno 

vedenje, skušamo z zdravili te simptome ublažiti. 

Vendar je nujno, da pacienta o tem informiramo in jim 

pomagamo razumeti, da jih bodo zdravila pomirila, 

znižala tesnobo in napetost, izboljšala njihovo 

razmišljanje in skrbi v zvezi z njim.  Razlaga o 

"nerealnosti" njihovih zaznav ali mišljenja ni na 

mestu, vodi lahko le v poslabšanje sicer po navadi 

prisotnega nezaupanja, tesnobe in občutkov 

nerazumevanja. Nujno moramo upoštevati tudi 

dejstvo, da so pacienti, ki še nikoli niso prejemali 

antipsihotične terapije, bolj občutljivi na naželene 

učinke le-te. V primeru, da do neželenih učinkov 

pride, posebej hujših (distonija, drugi ekstrapiramidni 

neželeni učinki, hujša sedacija), to pomembno oteži 

nadaljnje sodelovanje s pacientom (2,3). 

 

V medikamentozni terapiji uporabljamo sicer 

"klasične" ali atipične antipsihotike in anksiolitike. 

Prvi izbor naj bo terapija per os, šele nato parenteralno 

- i.m., i.v. terapije z antipsihotiki ne uporabljamo (2,3). 

 

V primerih intoksikacije s psihoaktivnimi snovmi 

moramo biti pozorni zaradi morebitnih interakcij. 

Potrebno je dobro poznavanje tako neželenih učinkov 

uporabljanih zdravil kot njihovih interakcij. Zdravila 

in odmerki so enaki tudi pri zdravljenju akutne 

psihotične motnje ter agitacije in agresije - glej tabeli 

3a in 3b (2,3). 

 

Akutna psihotična motnja (s simptomi shizofrenije 

ali brez) 

 

Kratka psihotična epizoda je definirana s  prisotnostjo 

enega ali več psihotičnih simptomov, ki se pojavijo 

nenadoma (dva tedna ali manj), trajajo vsaj en dan in 

izzvenijo znotraj enega meseca. Če nastane psihoza v 
manj kot 48 urah govorimo o abruptnem začetku, ki ga 

navadno spremljajo hujše spremembe bolnikovega 

vedenja (5,6,11). 

 

Za potrditev diagnoze kratke psihotične epizode, 

moramo izključiti enaka stanja (ne-psihiatrična) kot 

pri diferencialni diagnozi shizofrenije (tabela 2). Tudi 

za diferencialno diagnozo med psihiatričnimi 

motnjami velja enako kot za shizofrenijo (manična 

faza s psihotičnimi simptomi, shizoafektivna motnja, 

blodnjava motnja ter huda depresija s psihotičnimi 

simptomi). Osredotočamo se predvsem na potek in 

trajanje akutne aktualne psihoze. 

 (5,6,11). 
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Klinična slika 

 

Simptomi akutne psihoze so podobni kot pri 

shizofreniji, vendar je njihov nastanek običajno 

hitrejši, predhodno pa ni bila prisotna prodromalna 

faza. V klinični sliki so poleg blodenj in halucinacij 

prisotne še nenadne spremembe razpoloženja, 

dezorganiziranost govora in/ali vedenja ter motnje 

govora. Čustvena nestabilnost, samosvoje oblačenje 

ter obnašanje, kričanje oz. nemost ter motnje 

kratkoročnega spomina so tudi možni spremljajoči 

simptomi (5,6). 

 

Pri prepoznavi kratke psihotične epizode nam je v 

pomoč psihiatrična anamneza. Osebe z znanimi 

osebnostnimi motnjami (kot npr. narcisoidna, 

paranoidna, mejna ter shizotipska oblika) naj bi bile 

bolj nagnjene k razvoju kratke psihotične epizode v 

stresnih situacijah (5,6).  

 
Diferencialna diagnoza in obravnava bolnika 

 

Diferencialno diagnostično, moramo enako kot pri 

akutni fazi shizofrenije, ločiti med "primarno" in 

"sekundarno" psihozo. Pri primarni psihozi je vzrok 

psihiatrično obolenje, medtem, ko je pri sekundarni 

vzrok obolenje določenega organskega sistema (tabela 

2) (5,6).   

 

Pri vseh bolnikih s psihotičnimi simptomi, je potreben 

natančen klinični pregled vseh organskih sistemov, 

skupaj z nevrološko oceno. Po priporočilih 

Ameriškega psihiatričnega združenja moramo pri 

bolnikih opraviti laboratorijske izvide (KKS, 

elektroliti, dušični retenti, krvni sladkor, jetrni testi, 

protitelesa za Treponemo, izklj. nosečnosti, analiza 

urina, toksikologija). Z njimi želimo izključiti prej 

obstoječe bolezensko stanje ter oceniti splošno stanje 

pred uvedbo terapije. Priporočeno je tudi snemanje 

EKG-ja, predvsem pri bolnikih s pozitivno družinsko 

anamnezo oz. z dejavniki tveganja za kardio-

vaskularne dogodke (5,6). 
 

Slikovne preiskave  (CT, MR možganov) niso dovolj 

senzitivne oz. specifične, da bi se jih rutinsko 

uporabljalo pri diagnosticiranju psihoz. Njihova 

uporaba je primarnega pomena pri izključevanju 

nevroloških lezij ali poškodb. Med začetno obravnavo 

jih opravimo, če med kliničnim pregledom najdemo 

znake, ki nakazujejo na nevrološko lezijo ali poškodbo 

(asimetrija, šibkost, motnje senzorike, motnje zavesti) 

(5,6). 

 

Zdravljenje  

 

Urgentno zdravljenje (nepsihiatrično) in obravnava 

akutno nastale primarne psihotične motnje je 

načeloma enako kot pri zdravljenju shizofrenije ter 

agitiranega/agresivnega bolnika (glej tabelo 3a, 3b) 

(2).  

 

Tabela 3a: Antipsihotiki, ki se uporabljajo v 

obvladovanju agresivnega vedenja (2). 
Antipsihotik Odmerjanje – i.m. in per os 

Haloperidol 

5 -10 mg (1-2 amp) im. ali p.o. - 

ponovitev po ½ -2 h (max. 30, 

izjemoma 60 mg/dan) 

Ziprazidon 
1 amp (10 mg) im./2-4h, max. 40 

mg/dan 

Olanzapin 

10 mg (1 amp) im. do 2x/dan ali do 20 

mg p.o. Pozor: 2 uri po im. aplikaciji 

NE smemo aplicirati benzodiazepinov 

Aripirazol 1 amp (10 mg) im., do 3x/dan 

Promazin do 200 mg p.o./4-6h 

Kvetiapin 25 -100 mg p.o. 

Risperidon 2mg/2h p.o., max. 16 mg/dan 

 

Tabela 3b: Benzodiazepini, ki se uporabljajo v 

obvladovanju agresivnega vedenja (1). 
Benzodiazepin Odmerjanje – i.m. in per os 

Diazepam 
10 mg (1 amp) im. ali p.o., max. 30 

mg/dan 

Lorazepam 
2 mg (1 amp) im. ali 2.5 mg p.o., 

max. 7.5-10 mg/dan 

Klonazepam 2 mg/3-6h, max. 16mg/dan 

Midazolam do 15 mg im ali p.o. 

 

Razpoloženjske motnje (depresija, 

bipolarna motnja – depresivna in manična 

faza) 
 

Depresija 

 

Depresivna motnja je po MKB-10 definirana s 

ponavljajočimi se epizodami depresije, ki so lahko 

blage, zmerne ter hude, brez predhodnih simptomov 

manije (v tem primeru gre za bipolarno motnjo 

razpoloženja). Starost pri kateri se začne bolezen 

pojavljati, njeno trajanje in pogostnost so zelo 

različne.. Posamezne epizode trajajo med tri in 

dvanajst mesecev, vendar se pojavljajo redkeje. 

Okrevanje med epizodami je navadno popolno, 

manjša skupina bolnikov razvije persistentno 

depresijo. Navado depresivne epizode sledijo 

določenemu stresnemu dejavniku v življenju 

posameznika. 

 

Klinična slika 

 

Depresija se klinično kaže z znižanim razpoloženjem 

ter zmanjšanjem energije. Oseba postane manj 

dejavna, z zmanjšano sposobnostjo za uživanje, 
zmanjšanim zanimanjem, interesi in koncentracijo. 

Zgodaj se pojavi utrujenost z motnjami spanja 

(zbujanje v zgodnjih jutranjih urah z nezmožnostjo 

zaspati nazaj) in hranjenja (zmanjšan tek). Bolniki z 

depresijo so tekom celega dne slabo razpoloženi. 
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Stanje je najslabše zjutraj, tekom dneva se nato malo 

izboljša. Psihomotorično so upočasnjeni, lahko 

vznemirjeni ali celo agitirani. Depresivnim 

simptomom je pogosto pridružena tesnoba (3,11). 

   

Depresijo pogosto spremljajo telesni simptomi, zlasti 

v obliki bolečine (glavobol, bolečina v križu). Pojavi 

se lahko depresivni stupor, pri katerem postane bolnik 

popolnoma neodziven, akinetičen in ne govori. Med 

tem je sicer bistre zavesti in se tudi kasneje vseh 

dogodkov spominja. Pri hudi depresiji se lahko 

pojavijo psihotični simptomi - depresivne blodnje ter 

samomorilnost, kjer je vedno nujno potrebna 

nadaljnja obravnava (opisana v nadaljevanju 

prispevka). Predvsem pri moških se lahko depresivna 

simptomatika kaže v obliki agresije in agitiranosti, 

pogosta je zloraba psihoaktivnih snovi (3,11). 

 

Diferencialna diagnoza in obravnava bolnika 

 

Pomembna naloga urgentnega zdravnika je skrb za 

varnost bolnika, če je ob depresiji samomorilen (glej 

poglavje – Samomorilnost) ter morebitna napotitev 

bolnika na nadaljnjo psihiatrično obravnavo.  

 

Hitra in sistematična ocena vključuje natančno 

anamnezo, heteroanamnezo ter podroben klinični 

pregled. Uporaba laboratorija pomaga pri 

izključevanju organskih vzrokov za depresivno 

simptomatiko, s katero se lahko npr. kaže hipoaktiven 

delirij. Diferencialno diagnostično moramo pri 

depresiji misliti na številna bolezenska stanja ter 

izključiti organske vzroke, ki so našteti v tabeli 4. 

 

Tabela 4: Stanja, ki lahko povzročijo simptome 

depresije (1). 

Endokrino-

loški 

• Addisonova bolezen 

• Cushingova bolezen 

• hiper- / hipoparatiroidizem 

• hiperaldosteronizem 

• hiper- / hipotiroidizem 

• hiponatriemija 

• poporodno obdobje, motnje v 

menstrualnem ciklu 

Okužbe in 

vnetja 

• AIDS 

• infekcijska mononukleoza 

• pljučnica 

• revmatološka obolenja 

• tuberkuloza 

Nevrološki 

• cerebralne neoplazme 

• poškodbe 

• okužbe CŽS 

• demenca 

• multipla skleroza 

• Wilsonova bolezen 

• Parkinsonova bolezen 

Ostali 

• kardiovaskularna obolenja 

• ledvične bolezni 

• uremija 

• sistemske neoplazme 

• malignom 

• hipoaktiven delirij 

• demenca 

Pomanjkanje 

vitaminov 

• folati, tiamin, niacin, vitamin 

B12, vitamin C 

 

Takojšnja psihiatrična obravnava ni vedno na voljo, 

zato mora urgentni zdravnik velikokrat sam narediti 

prvotno oceno bolnika. Pri odkrivanju depresivnih 

bolnikov si pomagamo z mnemonikom SIG E CAPS 

(Tabela 5) (1,3,8).   

 

Tabela 5: Mnemonik SIG E CAPS (1). 
S – sleep amount (increased or decreased) 

I – interest decreased 

G – guilt  

E – energy level decreased 

C – concentration decreased 

A – appetite (increased or decreased) 

P – psychomotor activity (increased or decreased) 

S – suicidal ideation 

 

Ena izmed najpomembnejših ocen v urgentni 

ambulanti je ocena tveganja za samomorilnost, ki je 

obvezna pri vseh depresivnih pacientih (oz. vseh 

duševnih motnjah), ne glede na to ali izrazijo 

samomorilnost ali ne. Pogovorom z bolnikom, ki nam 

bo služil kot ocena bolnikovega stanja, moramo izvesti 

v mirnem in varnem okolju. Cilj je pridobiti čim več 

informacij o bolniku in njegovem stanju, ki pomagajo 

pri odločitvi ali je potrebno bolnika napotiti na 

takojšnjo obravnavo k psihiatru oz. ga hospitalizirati. 

Pri odločanju nam je v  pomoč heteroanamneza, ki je 

zelo pomembna saj bolniki zaradi prizadetosti ne 

zmorejo vedno podati relevantnih podatkov (7). 

 

Zdravljenje 

 

V urgentni ambulanti mora urgentni zdravnik 

predvsem pomisliti ter prepoznati znake depresije 

(SIG E CAPS, tabela 5). 

 

V primeru ocene, da bolnik predstavlja grožnjo sebi, 

ga  skupaj s spremstvom napotimo na nadaljnjo 

psihiatrično obravnavo v bolnišnico. Na 

hospitalizacijo moramo pomisliti tudi pri bolnikih s  

hudo depresivno epizodo, četudi niso jasno izrazili 

samomorilnih nagnjenj. Nasprotno lahko bolnika 

odpustimo v domačo oskrbo, ko ocenimo, da ni 

tveganja za samomorilno dejanje. Skupino bolnikov z 

ugodnejšim potekom predstavljajo predvsem tisti, ki 

imajo močno družinsko podporo, posebno, če je 

možno vnaprej določiti psihiatrične redne preglede 

(7).   

 

V urgentnih ambulantah se navadno ni predpisovalo 

antidepresivov, vendar se sedaj glede na dostopnost 

psihiatrične obravnave in varnosti novejših zdravil, 
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lahko po dogovoru s psihiatrom, uvede začetna 

terapija z antidepresivi. Nato morajo slediti  redni 

obiski pri psihiatru ter edukacija bolnika in njegovih 

svojcev o pomembnosti rednega jemanja zdravila. Za 

zdravljenje depresije so zdravila prvega izbora 

antidepresivi ene izmed številnih farmakoloških 

skupin teh zdravil. Zdravljenje depresije je 

dolgotrajno, po doseženi remisiji je potrebno zdravila 

jemati še več mesecev (1,3,7). 

 

Ob pojavu pridružene hude anksioznosti je na mestu 

ob antidepresivih predvsem uporaba anksiolitikov, 

npr. lorazepama 0,5 – 2 mg per os oz. i.m., glede na 

klinično stanje bolnika. Terapija z benzodiazepini sme 

trajati le nekaj dni, največ tednov, zaradi nevarnosti 

razvoja odvisnosti. Če so depresiji pridruženi še 

psihotični simptomi, se v urgentni ambulanti 

poslužimo enake terapije kot pri shizofreniji ali akutni 

psihotični motnji, če stanje to zahteva. V tem primeru 

je potrebna čimprejšnja napotitev v psihiatrično 

obravnavo (tabela 3a, 3b). (1,3,7). 

 

Bipolarna motnja – depresivna in manična faza 

 

Diagnozo depresivne faze v poteku bipolarne motnje 

postavimo, če potek bolezni izpolnjuje kriterije za 

depresijo ter so bili kdaj prej (predhodna faza) prisotni 

še drugi afektivni simptomi (hipomanija, manija, 

mešana afektivna motnja). Potek in zdravljenje 

depresivne epizode pri bipolarni motnji je podoben kot 

pri depresiji in je opisan v poglavju o depresiji, z 

opozorilom, da je monoterapija z antidepresivom 

relativno kontraindicirana zaradi nevarnosti obrata 

faze (iz depresije v manijo). Antidepresiv uporabljamo 

vedno v kombinaciji s stabilizatorjem razpoloženja 

(litij ali valproat, atipični antipsihotik) (3). 

 

Prav tako se diagnoza manije nanaša le na prvo 

epizodo manije. V primeru, da se je predhodno že kdaj 

prej pojavila razpoloženjska motnja (manična, 

hipomanična, depresivna ali mešana epizoda), 

trenutno manično epizodo uvrstimo med bipolarne 
motnje razpoloženja (3). 

 

Epizode privzdignjenega razpoloženja delimo po 

globini simptomov v tri skupine: 

• Hipomanija – razpoloženje je dalj časa 

privzdignjeno, oseba ima več energije in je bolj 

dejavna, počuti se odlično, ima občutek izjemne 

zmogljivosti. Spolna dejavnost je povečana, oseba 

lažje navezuje socialne stike, je bolj zaupljiva. 

Lahko se pridružijo simptomi razdražljivosti, 

nespečnosti, posledične so težave v službi, 

družini. Ne najdemo blodenj ali halucinacij. 

• Manija – ni psihotičnih simptomov, značilno je 

izrazito privzdignjeno razpoloženje z 

vznesenostjo; naval idej, pogosto je pretirano 

zapravljanje, sklepanje pomembnih poslov, 

neprestano govorjenje, pretirana samozavest; 

nespečnost. Nasilje se pojavi ob omejevanju 

dejavnosti manične osebe. 

• Manija s psihotičnimi simptomi – poleg že 

navedenih značilnosti, se pojavijo še halucinacije 

in blodnje. Blodnje so lahko veličavske, 

preganjalne, nanašalne ali erotične (3).   

 

Diferencialna diagnoza 

 

Diferencialno diagnostično moramo pomisliti na 

organske vzroke manične simptomatike. Ker imajo 

nekateri bolniki tudi psihotične simptome 

(halucinacije, blodnje), lahko manično epizodo 

zamenjamo za shizofrenijo oz. shizoafektivno motnjo. 

 

Tabela 6: Diferencialna diagnoza manične 

epizode (1). 

Sistemski / 

metabolni 

uremija, hemodializa, hipertiroidizem, 

karcinoidni sindrom, pomanjkanje vit. 

B12, poporodna manija, 

paraneoplastični sindromi 

CŽS 

encefalitis, nevrosifilis, Wilsonova 

bolezen, poškodba, multipla skleroza, 

Huntingtonova, Parkinsonova bolezen 

Zdravila 
bromid, kaptopril, kortikosteroidi, 

ciklosporin, levodopa 

Prepovedane 

substance 

amfetamini, kokain, halucinogeni, 

opiati... 

 

Zdravljenje  
 

Bolniki v manični/hipomanični fazi velikokrat težje 

sodelujejo v zdravljenju, zaradi slabe kritičnosti do 

bolezenskih znakov in tudi posledic vedenja in dejanj 

le-te. V primeru, da ogrožajo sebe ali druge ali da so 

izpolnjeni drugi pogoji za zdravljenje brez privolitve 

(glej prispevek M. Privšek; Sprejem brez privolitve...) 

je potrebna napotitev v urgentno psihiatrično 

ambulanto oz. bolnišnico. 

 

Za uporabo zdravil uporabimo navodila iz poglavja o 

zdravljenju agitacije in agresije oz. shizofrenije (tabela 

3a, 3b). Namen urgentne (nepsihiatrične) obravnave ni 

psihofarmakološko zdravljenje manije, potrebno je 

zagotoviti umiritev stanja in bolnika varno 

transportirati na sprejem v psihiatrično bolnišnico. 

 

Demence 
 

Demenca je v MKB-10 opredeljena kot sindrom, ki je 

povzročen z možgansko boleznijo. Možganska 

bolezen je navadno kronična ali progresivna, prisotna 

je okrnjenost več višjih kortikalnih funkcij (spomina, 

pozornosti, mišljenja, orientacije, razumevanja, 

računskih zmožnosti, učnih sposobnosti ter govora ter 

presoje). Zavest je ohranjena, pojavljajo se zmanjšane 

sposobnosti za obvladovanje čustev, socialnega 

vedenja ali motivacije (3,11). 
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Klinična slika 

 

Demenca se navadno kaže z upadom kognitivnih 

sposobnosti, prizadetosti prej utečenih dnevnih 

dejavnosti, vedenjske ali duševne spremembe, zavest 

ni motena. Začetek je običajno prikrit in postopoma 

napredujoč. Zelo redko poteka z nenadnim začetkom 

in epizodami izboljšanja in poslabšanja.  V poznejšem 

stadiju so prisotni tudi telesni zanki, bolniki postanejo 

inkontinentni za vodo in blati ter izrazito shujšani 

zaradi zmanjšanega apetita oz. motenj požiranja (3, 8). 

 

Diferencialna diagnoza in obravnava bolnika 

 

Na demenco navadno pomislimo na podlagi dobre 

anamneze in heteroanamneze. Težave bolnika 

moramo natančneje opredeliti in jih ne smemo 

pripisovati zgolj starosti bolnika.  

 

V diferencialni diagnozi moramo pomisliti naslednje 

bolezni oz. organska stanja, katerih izključitev je 

nujna in odločilnega pomena in vpliva na nadaljnjo 

zdravljenje in obravnavo, saj povzročajo demenci 

podobne simptome, ki so reverzibilni: hipotireoidizem  

(2,6%), pomanjkanje vit. B12 (1,7%), normotenzivni 

hidrocefalus  (0,9%), depresija (0,9%), pomanjkanje 

folne kisline (0,4%) reaktivirane spolne bolezni 

(0,4%) ali subduralni hematom (0,4%) (12).  

 

Dalje je potrebno ločiti med demenco in: 

• depresijo, 

• amnestičnim sindromom 

• duševno manjrazvitostjo 

• delirijem (glej poglavje delirij!) 

• psevdodemenco. 

 

Bolnik z depresijo, kateri so pridruženi kognitivni 

simptomi, je psihomotorno zavrt in lahko daje vtis 

dementnega obolenja. Anamnestični sindrom 

označujejo izolirane spominske motnje, brez 

prizadetosti drugih kognitivnih funkcij. Pri starejših in 

bolnikih z demenco se pogosto pojavlja delirij, ki ga 

ob ostalih simptomih definira kvalitativna  motnja 

zavesti. Duševna manjrazvitost predstavlja stanje 

nepopolnega duševnega razvoja, ki pa se jo od 

demence hitro prepozna po dobri heteroanamnezi. Pri 

postavljanju diagnoze moramo biti previdni, saj se 

demenca lahko razvije tudi pri že prej obstoječi 

duševni manjrazvitosti. Psevdodemenca je običajno 

odgovor na stisko posameznika, kognitivne funkcije 

so ohranjene, odgovori na vprašanja so blizu pravilnim 

(1,3). 

 

Zdravljenje 
 

Za uspešno zdravljene je najprej potrebno natančno 

opredeliti za katero vrsto demence gre, saj je 

simptomatika demence lahko posledica več različnih 

bolezni. V več kot polovici primerov je demenca 

posledica Alzheimerjeve bolezni, ki ji sledijo 

vaskularna demenca, demenca z Lewyjevimi telesci, 

frontotemporalne  demence ter skupine reverzibilnih 

demenc (endokrine, presnovne motnje), ter mnoge 

druge. (1,3,9). 

 

Med zdravljenjem poskušamo najprej odpraviti 

osnovni vzrok simptomov demence, če je ta 

reverzibilen. Vedenjske simptome poskušamo omiliti 

s kognitivnimi modulatorji (antidementivi), kratko-

ročno pa z antipsihotiki ter redkeje z benzodiazepini. 

Dementnega bolnika lahko odpustimo v domačo 

oskrbo, če so svojci pripravljeni in sposobni prevzeti 

skrb zanj. V nasprotnem primeru se je potrebno 

dogovoriti za namestitev v domsko oskrbo (1,3,9). 

 

 

 

 

 

Tabela 7: Klinična slika demence (7). 

Upad kognitivnih  

sposobnosti 

Prizadetost prej 

utečenih dnevnih 

dejavnosti 

Stanje  

zavesti 
Vedenjske ali duševne spremembe 

• motnje spominskih sposobnosti 

• upad sposobnosti govornega izražanja 

• nezmožnost uporabe motoričnega 

aparata 

• težave z zaznavanjem (svojcev, svoje 

slike v ogledalu) 

• upad izvršilnih funkcij 

• povzročijo 

upad 

kognitivnih 

sposobnosti 

• zavest med 

potekom ni 

motena 

• možen 

pojav 

delirantnih 

stanj 

• nasilno vedenje, kričanje, 

jokanje, vznemirjenost 

• tavanje, motnje hranjenja, 

odklonilno vedenje 

• psihiatrični simptomi so 

tesnobnost, depresija, apatija, 

nespečnost, blodnje, halucinacije 

 

Nevrotske motnje (panična motnja) 
 

Panična motnja 

 

Panična motnja je stanje, kjer posameznik doživlja 

ponavljajoče se, nepričakovane panične (anksiozne) 

napade, ki niso povezani s specifično situacijo. 

Pogostost pojavljanja in resnost poteka je zelo 

spreminjajoča (nekajkrat dnevno do nekajkrat letno). 
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Klinična slika 

 

Glavni simptom se razlikuje med vsakim 

posameznikom, vendar so pri večini pogosti nenadni 

pojavi tesnobe, palpitacij, bolečine v prsnem košu, 

občutek dušenja, omotice ter lahko tudi psihotični 

simptomi (depersonalizacije, derealizacije). Skoraj 

vedno se pojavlja tudi strah pred smrtjo, izgubo 

nadzora oz. "norostjo". Posamezni napadi navadno 

trajajo nekaj minut, občasno dlje. Tesnoba med 

napadom navadno narašča, prav tako tudi simptomi s 

strani avtonomnega živčevja, nato posameznik 

običajno pobegne iz situacije, ki je izzvala napad. Če 

se napadi pojavljajo v določeni situaciji (npr. na 

avtobusu), se jim bolnik posledično začne izogibati. 

Hkrati pa nepredvidljivo pojavljanje simptomov 

posameznika privede k razvoju strahu pred tem, da 

ostane sam oz. da se nahaja na javnih mestih (3,11). 

 

Diferencialna diagnoza 
 

Razumevanje paničnih napadov je za urgentne 

zdravnike pomembno, saj bolniki pogosto obiščejo 

urgentno ambulanto, zaradi različnih somatskih težav. 

Številni simptomi paničnega napada se pojavljajo tudi 

pri življenjsko ogrožajočih stanjih (AMI, PE), ki se 

lahko najprej kažejo z anksioznostjo (Tabela 8). 

Približno 25% bolnikov z bolečino v prsnem košu ima 

panični napad in so napoteni na nadaljnjo psihiatrično 

obravnavo. Panični napad je sicer lahko redkeje 

povezan tudi s prej obstoječimi duševnimi motnjami, 

kot npr. shizofrenija, bipolarna motnja, depresivna 

motnja, posttravmatska stresna motnja, fobije in soma-

tizacijske motnje. 

 

Tabela 8: Diferencialna diagnoza panične 

motnje (1,8). 

AKS (AP, AMI) 
dispneja, bolečina v prsnem 

košu, palpitacije, diaforeza 

Aritmije 
dispneja, bolečina v prsnem 

košu, sinkopa 

Prolaps mitralne 

zaklopke 
 

Pljučna embolija 
dispneja, hiperpneja, bolečina v 

prsnem košu 

Astma dispneja, piskanje 

Hipertiroidizem 
palpitacije, daiforeza, tahikardija, 

intoleranca za vročino 

Tranzitorni 

ishemični napad 
 

 

Obravnava bolnika v urgentni ambulanti 

 

Bolnike z bolečino v prsnem košu, dispnejo in 

palpitacijami in občutkom, da bodo kolabirali, 

namestimo v polsedeči položaj, monitoriramo, 

izmerimo vitalne znake, posnamemo EKG ter 

namestimo kisik, če indicirano. Bolnika je potrebno 

pomiriti, ter ga podučiti o naravi njegove bolezni. 

Dolgoročno je ponavadi potrebna psihiatrična 

ambulantna obravnava. 

 

Zdravljenje  

 

Za akutno zniževanje anksioznosti je smiselno 

uporabiti benzodiazepine, pacienta poučiti o naravi 

motnje in ga napotiti v nadaljnjo obravnavo. Zdravila 

prvega izbora za dolgotrajnejše zdravljenje paničnih 

motenj so antidepresivi, najpogosteje iz skupine 

zaviralcev ponovnega privzema serotonina (sertralin, 

paroksetin...) (1,3,10). 

 

Večino bolnikov s paničnim napadom, lahko po oskrbi 

in izključitvi življenje ogrožajočih telesnih stanj 

odpustimo v domačo oskrbo. Bolniku moramo še 

enkrat natančno pojasniti naravo bolezni, ter ga 

napotiti na nadaljnjo obravnavo v smislu 

psihoterapije, edukacije ter ambulantnih obiskov 

izbranega psihiatra (1,3, 10).  

 

Osebnostne motnje 
 

Osebnostna motnja ne pomeni duševne bolezni v 

ožjem smislu. Pri vsaki simptomatski duševni bolezni 

moramo pomisliti tudi na prej obstoječo osebnostno 

motnjo, pri katerih lahko komorbidno prihaja do npr. 

psihotičnih dekompenzacij, depresivnih epizod, 

spremenjenega vedenja, avto ali heteroagresivnosti, 

kar so stanja, ki občasno zahtevajo urgentno 

obravnavo. Obravnava agresivnega vedenja, če niso 

pridruženi simptomi duševne motnje, ni indikacija za 

zdravstveno oskrbo. 

 

Po MKB-10 klasifikaciji so osebnostne motnje stanja, 

ki niso posledica poškodb možganov ali bolezni ali 

kakšne druge duševne motnje in ustrezajo naslednjim 

merilom: 

• neubrano vedenje in stališča na različnih 

področjih delovanja (čustvenost, vzburljivost, 

nadzor nad vzgibi, načini zaznavanja in mišljenja 

ter slog občevanja z drugimi), 

• nenormalen vedenjski vzorec je dolgotrajen in ni 

omejen le na epizode kot pri duševnih boleznih, 

• prevladuje nenormalen, v osebnih in družbenih 

situacijah očitno neprilagodljiv vedenjski vzorec, 

• vedenjski vzorci se vedno pokažejo že v otroštvu 

in mladostništvu, nadaljujejo se v odraslost, 

• motnja vodi do pomembne osebne stiske, ki se 

lahko pokaže šele kasneje, 

• običajno je motnja povezana z znatnimi težavami 

v poklicnem in družinskem življenju (3). 

 

Diagnostična merila moramo prilagoditi socialnim 

normam in zavezam socialno - kulturnih okolij, vendar 

velja, da je za diagnozo osebnostne motnje potrebna 

nedvomna prisotnost vsaj treh zgoraj naštetih  meril 

(3). 
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Osebnostne motnje glede na svoje značilnosti delimo 

na: 

• paranoidno osebnostno motnjo, 

• shizoidno osebnostno motnjo, 

• disocialnao osebnostno motnjo, 

• čustveno neuravnovešeno osebnostno motnjo, 

• histrionično osebnostno motnjo, 

• anankastično  osebnostno motnjo, 

• bojazljivostno, odvisnostno osebnostno motnjo 

(3). 

 

Zdravljenje  

 

Osebnostne motnje se praviloma ne zdravi. Navadno 

se bolniki v urgentnih ambulantah ne znajdejo zaradi 

osebnostne motnje same, ampak zaradi duševne stiske, 

ki je posledica vedenja, ki vodi v številne konflikte v 

okolici. Duševna stiska posledično lahko privede do 

depresije, psihotične reakcije (akutna psihotična 

motnja, s simptomi shizofrenije ali brez teh), 

anksioznosti oz. agresivnosti in jo v takem primeru 

zdravimo glede na klinično sliko (glej druga poglavja 

prispevka) (3). 

 

Tabela 9: Skupina osebnostnih motenj (3). 
Vase umaknjene osebnosti 

Paranoidna osebnostna 

motnja 

Prepričani so o svoji veličini, premalo samozavestni, sumničavi, občutljivi, ljubosumni. 

Drugim pripisujejo svoje lastne napake, »delajo iz muhe slona«. Prijateljska dejanja razlagajo 

kot sovražna. Pogosto so vodje kultnih skupin ali postanejo fanatični diktatorji. Izstopajo v 

javnosti z glasnimi protesti in borbo proti samo njim vidnim krivicam. Lahko postanejo 

psihotični, če se soočajo s prehudimi obremenitvami, takrat se njihova nanašalnost in občutek 

preganjanja razvijeta v pravo nananšalno in preganjalno blodnjo (slušne halucinacije). 

Shizoidna osebnostna 

motnja 

Izogibanje socialnim stikom, ne izražajo čustev, čustveno so hladni. Delujejo sramežljivo, so 

samotarji, predajajo se fantaziji. Raje se ukvarjajo s številkami (npr. računalništvo, 

matematika). Zaradi samotarskega sloga življenja in splošnega nezadovoljstva s samim sabo 

so nagnjeni k depresiji. 

Disocialne osebnostne motnje 

Disocialna osebnostna 

motnja 

Nekoč se je uporabljal  izraz psihopatija. Značilna je neobčutljivost za čustva drugih, zanimajo 

jih samo lastna. Ne prenesejo neuspeha, nasprotovanja. A svoja dejanja ne čutijo krivde, 

nagnjeni so k laganju. Najpogosteje tako motnjo najdemo v zaporu. 

Čustveno neuravnotežena 

osebnostna motnja 

Motnja se kaže v dveh tipih: impulzivnem in mejnem tipu. 

Za impulzivni tip je značilno slabo obvladovanje čustev in hotenj, kar se kaže v izbruhih jeze 

in nasilja. Pogosta motnja pri družinskem nasilju. Kljub iskrenemu obžalovanju, dejanje 

naslednjič ponovijo. Zmorejo občutiti krivdo in sram, do drugih niso brezčutni, vendar so 

kljub temu pogosto v nasprotju z zakonom. 

Mejni tip se kaže v nejasni in nedoločeni samopodobi in čustveni neuravnovešenosti. Prisoten 

je strah pred zavrnitvijo, pogosto je zapletanje v dolga, nestabilna razmerja. Pogoste so 

čustvene stiske, ki lahko vodijo do samomora. Ob večjih o bremenitvah so pogosta psihotična 

stanja.  Poimenovanje »mejna osebnostna motnja« izhaja iz tega, da so osebe mejno 

psihotične. Depresije, zlorabe psihoaktivnih snovi, distimije. 

Histrionična osebnostna 

motnja 

Značilno je plitko in labilno čustvovanje on hkratni teatralnosti pri izražanju neprepričljivih 

čustev, sugestibilnost ter egocentričnost. Pretirano poudarjajo zunanjost in seksualnost. Ves 

čas hlepijo po pozornosti, v družbi so glasni, zabavljači. 

Zavrte osebnosti 

Anankastična osebnostna 

motnja 

Anankazem pomeni prisilno misel oz. prisilno ravnanje. Za to motnjo so značilni občutki 

pretiranih dvomov in previdnosti, pretirana vestnost, ukvarjanje s podrobnostmi, pravili in 

redom. Osebe so oprezne, izogibajo se tveganju, nimajo potrebe po uživanju, z ljudmi težko 

navezujejo čustvene stike. Zaradi svojih lastnosti so lahko odlični uradniki, delavci, vendar 

ob tem neprestano nergajo in priganjajo. Nered jih hitro zmoti. Pogosto imajo prisilne misli 

in vzgibe, ki pa niso tako izraziti kot pri obsesivno – kompulzivnih motnjah.  

Odvisnostne osebnosti 

Bojazljivostna osebnostna 

motnja 

Osebe so neprestano napete, tesnobne in zaskrbljene. O sebi menijo, da so nesposobni, 

neprivlačni, manjvredni. Bojijo se kritike, če jo kdaj doživijo, to situacijo v nedogled 

premlevajo. Zaradi strahu pred kritiko se izogibajo druženju z ljudmi. 

Odvisnostna osebnostna 

motnja 

Pri kakršnokoli odločitvi je značilno popolno zanašanje na druge. Značilno je podrejanje 

drugim ter strah, da bi jih zapustili. Bojijo se samote, imajo nizko samospoštovanje. Imajo 

malo energije, ki ne zadostuje niti za reševanje vsakdanjih težav.  
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Ostala, duševnim motnjam pridružena 

stanja (delirij, agitiranost, samomorilnost) 
 

Delirij  

 

Po MKB-10 je delirij označen kot etiološko 

nespecifičen organski možganski sindrom, s 

sočasnimi motnjami zavesti in pozornosti, zaznavanja 

(halucinacije), mišljenja (blodnje), spominjanja 

(amnezija), psihomotorične aktivnosti, čustvovanja ter 

ritma spanja in budnosti. Časovni potek je različen, 

izraža se lahko z zelo blago do zelo izrazito, hudo 

klinično sliko. Povzročen je lahko z na novo nastalim 

bolezenskim stanjem, intoksikacijo oz. odtegnitvijo od 

določenih substanc. (1,3). 

 

Klinična slika 

 

Občasno se pred polno razvito klinično sliko pojavijo 

prodromalni znaki (nemir, anksioznost, prestrašenost, 

preobčutljivost na zvok ali svetlobo).  

 

Za polno razvito klinično sliko so značilne: 

• motnje zavesti in pozornosti (somnolenca, koma); 

miselni tok je upočasnjen, inkoherenten z 

oteženim razumevanjem 

• motnje orientacije (najprej v času, nato v prostoru) 

• motnje pomnjenja in priklica (časa delirantnega 

stanja se bolniki kasneje ne spomnijo) 

• zaznavne motnje – halucinacije (slušne, optične), 

iluzije, blodnje (navadno preganjalne, vsebina je 

slabo organizirana, hitro spreminjajoča, kar nam 

pomaga pri razlikovanju od blodenj pri 

shizofreniji, kjer so bolj konsistentne narave) 

• prestrašenost, napetost, čustvena in 

razpoloženjska nestabilnost 

• motnje ritma spanja in budnosti, lahko je prisotna 

samo nespečnost 

• disfunkcija avtonomnega živčnega sistema – 

bledica, rdečica kože, znojenje, tahikardija, 

povišan krvni tlak, midriaza, slabost, bruhanje, 

hipertermija, inkontinenca 

• simptomi so bolj izraziti ponoči ali v zgodnjih 

jutranjih urah. 
 

Tabela 10: Hiperaktivna vs. hipoaktivna oblika 

delirija (1). 
Hiperaktivna oblika  Hipoaktivna oblika 

• delirij v ožjem 

pomenu besede 

• halucinacije, blodnje, 

agitiranost, 

neustrezno vedenje 

• glasen, hiter govor 

• nastane predvsem pri 

alkoholnih delirijih, 

odtegnitve od 

benzodiazepinov 

• bolniki so zavrti, 

mutacistični 

• zmedenost, 

zmanjšana budnost 

• redkeje halucinacije 

• akutna zastrupitev s 

sedativi, 

• hipoksija 

• hepatična 

encefalopatiji 

• delirij sprožen z 

antiholinergiki 

• vročina 

• vročina 

 

Diferencialna diagnoza 
 

Diferencialno diagnostično moramo pomisliti 

predvsem na demenco in psihozo, kjer pa je običajno 

potek dolgotrajen in ni posebnih nihanj. Težje je 

prepoznati delirij, ki poteka v hipoaktivni obliki. 

Posebno težavo predstavlja delirij, nacepljen na 

demenco, ki ga moramo razlikovati od kroničnega 

nemira ter večerne vznemirjenosti dementnega 

bolnika.  

 

Tabela 10a: Vzroki delirija (1). 
Bolezni 

osrednjega 

živčevja 

Degenerativne bolezni 

Poškodba glave (posebej pri motnjah 

zavesti) 

Meningitis ali encefalitis 

Neoplazme 

Epilepsija (temporalni lobus) ali 

postiktalna stanja,  

Vaskularne bolezni (posebej 

hipertenzivna encefalopatija) 

Metabolne 

motnje 

Motnje acido-baznega ravnotežja 

Anemija 

Endokrinopatije (ščitnica, obščitnica, 

nadledvična žleza...) 

Elektrolitske motnje 

Okvara jeter 

Hipoglikemija 

Hipoksija 

Okvara ledvic (uremija) 

Srčno-žilne 

bolezni 

Aritmije 

Kongestivna odpoved srca 

Hipotenzija 

Miokardni infarkt 

Respiratorna odpoved 

Šok 

Sistemske 

bolezni 

Infekt s sepso 

Neoplazme, paraneoplastični sindrom 

Pooperativna stanja 

Senzorna deprivacija 

Huda travma 

Disregulacija tel. temperature 

Psiho-

aktivne 

snovi 

Alkohol 

Kanabis, sintetični kanabinoidi 

Kokain, halucinogeni 

Hipnotiki, inhalanti 

Opioidi, benzodiazepini, fenciklidin, 

anksiolitiki 

Zdravila Analgetiki, anestetiki, antiastmatiki, 

antikonvulzivi, antihistaminiki 

Protimikrobna zdravila 

Antiparkinsoniki, kortikosteroidi 

Imunosupresivi,, disulfiram 

Antipsihotiki z antiholinergičnim 

delovanjem, inhibitorji MAO 

Mišični relaksanti, salicilati 

Toksini CO, CO2, težke kovine, organofosfati, 

hlapna goriva 
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Zdravljenje  

 

Delirij je prehodno stanje, ki traja nekaj dni oz. nekaj 

tednov. Primarno moramo diagnosticirati in odstraniti 

ali zdraviti vzrok, bodisi s kirurškim posegom, 

medikamentozno terapijo ali ukinitvijo terapije, kar 

vodi do izzvenevanja delirija (tabela 9a). Sicer pa se 

za zdravljenje lahko uporabljajo naslednja zdravila: 

• haloperidol od 0,5 - 2 mg, p.o. ali i.m. na 2-4 ure, 

• risperidon 0,25 - 2 mg p.o., 

• olanzapin 2,5 - 10 mg, 

• kvetiapin 25 mg p.o. 

 

Predvsem pri starostnikih in huje telesno prizadetih 

bolnikih upoštevati dejstvo, da uporabimo nizke doze 

in jih odmerjamo počasi, lahko s ponavljanjem 

odmerka. Ob uporabi teh zdravil moramo nujno 

poznati vse njihove neželene učinke in interakcije. 

Terapijo po umiritvi delirantnega stanja ukinjamo 

postopoma, v 3-5 dneh. Bolnikom je potrebno 

zagotoviti mirno in varno okolje, počitek, zadostno 

hidracijo, popravo bilance tekočin ter elektrolitov itd. 

(3,11).  

 

V tem poglavju ne opisujemo posebej odtegnitvenih 

stanj od psihoaktivnih snovi, kjer se v primeru 

odtegnitve do alkohola uporablja klometiazol (200-

400 mg/2 uri ali benzodiazepini (diazepam, 

lorazepam). Omenjene odtegnitve se načeloma 

zdravijo v hospitalnih pogojih psihiatrije, kar je v 

Sloveniji v primerjavi s tujino že desetletja posebnost, 

kar pa seveda ne velja v primerih intoksikacije s 

psihoaktivnimi snovmi (1,3). 

 

Agitiran, agresiven bolnik 

 

Z izrazom agresija opisujemo vedenje, ki nastane kot 

odgovor na osebnostno stisko posameznika, medtem, 

ko je agitiranost stanje povišane psihične in motorične 

aktivnosti, ki se lahko razvije v agresijo. 

 

Agresija vključuje agresivno verbalno izražanje 

(grožnje sebi in okolici s poškodovanjem, fizičnim 

napadom) oz. se kaže s fizično napadalnostjo. Pojavlja 

se pri številnih telesnih in duševnih bolezenskih 

stanjih. 

 

Diferencialna diagnoza 

 

Med urgentno obravnavo bolnika moramo najprej 

izključiti telesna obolenja, predvsem ne smemo 

spregledati življenjsko ogrožajočih stanj. 

 

Agresivno vedenje se lahko pojavlja pri okužbah 

centralnega živčevja (meningitis, encefalitis, abscesi), 

tumorjih v možganih, možganski kapi, številnih 

drugih nevroloških obolenjih (epilepsija, 

Huntingtonova, Wilsonova in Parkinsonova bolezen, 

multipla skleroza…), poškodbah glave (hematomi), 

metabolnih in sistemskih obolenjih (hiper / 

hipoparatiroidizem, hipoglikemija, porfirija, SLE) ter 

zdravljenju s steroidnimi zdravili ter pri drugih 

bolezenskih stanjih (1,2,9). 

 

Po izključitvi telesnega vzroka, poskušamo opredeliti 

“psihiatrični” vzrok (poslabšanje duševne motnje, 

intoksikacija, odtegnitveni sindrom od psihoaktivnih 

substanc, zunanji stresor oz. konfliktna situacija), saj 

se agresivno vedenje lahko manifestira  v sklopu 

duševnih motenj, najpogosteje shizofrenije (1,2,9).  

 

Med akutnim zagonom shizofrenije so bolniki lahko 

agresivni, kot odgovor na blodnje in halucinacije 

(psihopataloški simptomi). Agresija se pogosto razvije 

tudi pri bolnikih z disocialno osebnostno motnjo, 

“borderline” osebnostno motnjo, kjer v odsotnosti 

druge psihiatrične simptomatike, ter po izključitvi 

telesnega obolenja, agresivno vedenje ni medicinska 

indikacija. Obravnavajo jo varnostne službe in 

policija. Bolniki, pod vplivom alkohola oz. 

psihoaktivnih substanc, zlasti ob sočasni prisotnosti 

osebnostne motnje predstavljajo še eno izmed skupin 

agresivnih bolnikov. Med obravnavo moramo 

pomisliti tudi na možnost razvoja delirija ali demence 

(1,2,9). 

 

Obravnava bolnika 

 

Vznemirjeni oz. nasilni bolniki predstavljajo visoko 

stopnjo tveganja, saj so lahko nevarni sebi, okolici,  oz. 

je lahko tako vedenje posledica nevarnih komorbidnih 

stanj. Zato je potrebno tako vedenje hitro omejiti, ga 

prepoznati ter zdraviti vzrok, hkrati pa zavarovati 

bolnikovo dostojanstvo ter preprečiti poškodbe 

bolnika ali osebja (1,2,9). 

 

Obravnava vznemirjenega in nasilnega pacienta je 

težavna, vendar je zelo pomembno pridobiti natančno 

anamnezo oz. hetero-anamnezo, izmeriti vitalne 

znake, narediti osnoven telesni in nevrološki pregled. 
Naročimo laboratorij, vključno s toksikološkim 

pregledom urina in krvi ter določitev serumskega 

nivoja alkohola (1,2,9). 

  

Številni znaki nakazujejo na to, da je vzrok nasilnega 

vedenja organski, npr. hitro razvijajoča se klinična 

slika brez predhodne psihiatrične anamneze (posebno 

pri starejših od 40 let), prisotnost vidnih / taktilnih / 

olfaktornih halucinacij, abnormalni vitalni znaki, 

kognitivni deficit, nerazločen govor, zmedenost, 

zloraba substanc, dezorientiranost, anamneza 

poškodbe oz. znaki poškodbe med kliničnim 

pregledom (1,2,9). 

 

 



 

 78 

Tabela 11: Možni vzroki za agresivno vedenje 

(1). 
Organski »Psihiatrični« 

Okužbe - encefalitis, 

meningitis, abscesi 

Poslabšanje duševne 

motnje (shizofrenija, 

borderline, disocialna) 

Tumorji v možganih Intoksikacija 

Možganska kap Odtegnitvni sindrom od 

psihoaktivnih substanc 

Nevrološka obolenja 

(epilepsija, Wilsonova 

Huntingtonova, 

Parkinsonova bolezen)  

Zunanji stresor oz. 

konfliktna situacija 

poškodbe glave 

(hematomi) 

 

metabolna in sistemska 

obolenja (hipoglikemija, 

porfirija, SLE, hipotiroza, 

hipertiroza) 

 

 

Zdravljenje  

 

Bolniki, ki so agresivni in agitirani predstavljajo 

nevarnost sebi in okolici. Zato mora biti zagotavljanje 

varnosti prioriteta za urgentnega zdravnika. Preden se 

simptomatiko pripiše psihiatričnemu obolenju, je 

potrebno izključiti organski vzrok. Za pomiritev 

bolnika se poslužujemo de-eskalacijskih tehnik, 

pogovora ter zagotavljanja mirnega okolja. V primeru, 

da z naštetimi ukrepi nismo uspešni, uporabimo 

zdravila, ki so našteta v tabeli 3a, 3b. Odločitev o tem 

ali bolnika po začetni obravnavi lahko odpustimo 

domov ali zadržimo v bolnišnici je odvisna od vzrokov 

za razvoj takega vedenja. Če je bila simptomatika 

posledica akatizije, anksioznosti ali depresije 

(posebno moški) lahko bolnika po umiritvi 

simptomatike odpustimo domov oz. v nadaljnjo 

ambulantno obravnavo. Bolniki, pri katerih sumimo, 

da gre za blodnje, manijo, zlorabo substanc oz. 

organsko bolezensko stanje, pa potrebujejo nadaljnjo 

bolnišnično zdravljenje (1, 2 9).   

 

Samomorilnost  

 

Samomor predstavlja pomemben javno zdravstveni 

problem in najpogostejšo obliko nasilne smrti v 

Sloveniji. Slovenija je po številu samomorov na 

100.000 prebivalcev še vedno v vrhu evropskih držav. 

Najbolj so ogroženi bolniki v vzhodni regiji, najmanj 

pa v zahodni. Ženske pogosteje poskušajo narediti 

samomor, vendar ga za razliko od moških redkeje 

dokončno izvedejo. Moški se poslužujejo bolj letalnih 

metod s katerimi samomor dokončajo. Najbolj 

ogroženi so bolniki v starostni skupini med 55 – 59 let. 

Poskus samomora oz. suicidalne misli se lahko 

pojavijo pri številnih psihiatričnih motnjah, vendar 

niso za nobeno posebej značilni (1,2).  

 

 

 

Opredelimo tri stopnje samomorilnosti: 

• samomorilne misli,  

• samomorilni načrti, 

• poskus samomora (1,2). 

 

Samomorilno vedenje in misli imajo različen časovni 

potek, saj so lahko dolgo časa in natančno načrtovani 

(samomorilni proces) ali pa se zgodijo impulzivno, iz 

trenutnega vzgiba. Impulzivno odločanje o samomoru 

je bolj značilne za osebnostne motnje ter impulzivne 

bolnike, še posebej, če so vinjeni ali pod vplivom 

psihoaktivnih substanc (1,2). 

 

Na urgenci mora biti tak bolnik prvotno ocenjen na 

triaži, kar omogoča pravočasno izvedbo varovalnih 

ukrepov. Urgentni zdravnik mora nuditi prvotno 

oskrbo npr. v primerih prekomernega zaužitja tablet, 

prepovedanih substanc, alkohola, oskrbeti mora rane, 

vreznine, ostale bolnike pa napoti na nadaljnjo 

psihiatrično obravnavo (1,2). 

 

Prepoznava in obravnava ogroženega bolnika  

 

Pri oceni tveganja za samomor so nam v pomoč 

varovalni dejavnike ter dejavnike tveganja. 

  

Varovalni dejavniki so: 

• mreža prijateljev, 

• stabilno razmerje, 

• dobri družinski odnosi,    

• vključenost v religijo, vernost, 

• nosečnost, 

• močna kulturološka prepričanja, 

• uspeh v šoli (1,2). 

 

Dejavniki tveganja: 

• razpoloženjske motnje – depresija, 

• duševne bolezni – shizofrenija, anksioznost, 

nemir, agitacija, nespečnost, 

• moški spol, 

• osebna in družinska anamneza pozitivna za 

samomore, zlorabe, 

• kronično obolenje, 

• zloraba alkohola oz. psihoaktivnih substanc, 

• način poskusa samomora, 

• nedavno zanimanje za literaturo na tematiko 

samomora (1,2). 

 

Največje tveganje predstavljajo tisti bolniki,  ki so v 

preteklosti že poskusili storiti samomor (1,2). 

 

Pri oceni ogroženosti bolnika imamo na voljo samo 

pogovor. Bolnika moramo neposredno vprašati ali je 

razmišljal o samomoru, ali ga ima namen storiti oz. če 

ima že izdelan načrt. Kakršnokoli omembo samomora 

moramo pri vsakemu bolniku vzeti resno. Z odkritim 

pogovorom o samomoru ne povečujemo tveganja 
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zanj, ampak bolniku predvsem ponudimo možnost, da 

odkrito spregovori o svoji stiski (1,2).  

 

Natančna ocena tveganja je kritična za nadaljnjo 

obravnavo, zdravljenje ter morebitno napotitev 

bolnika, v pomoč nam je lahko točkovnik SAD 

PERSON (glej tabelo 12) (1,2). 

 

Tabela 11: SAD PERSON Score (1). 
Spol - moški 1 t 

Starost < 19  > 45 let 1 t 

Depresija oz. brezup 1 t 

Predhodni poskus samomora oz. predhodna 

psihiatrična hospitalizacija 
1 t 

Povečano uživanje alkohola oz. prepovedanih 

substanc 
1 t 

Nezmožnost racionalnega mišljenja 1 t 

Samski, ločen, vdovel 1 t 

Načrt oz. poskus samomora 1 t 

Brez socialnih stikov, podpore 1 t 

Seštevek: 

< 6 t: ambulantno zdravljenje 

6 – 9 t: urgentna psihiatrična obravnava 

> 9 t: hospitalizacija  

Glede na oceno stopnjo tveganja ter na oceno ali 

bolnik lahko nadzoruje samomorilne vzgibe (to nam 

tudi sam pove), se odločimo ali bolnika odpustimo 

domov ali ga zadržimo v bolnišnici (1,2).  

 

Pomembna je heteroanamneza s strani družine in 

prijateljev. Bolnike, ki so odpuščeni napotimo na 

nadaljnjo ambulantno zdravljenje, ob tem je zelo 

pomembno, da so o načrtu o nadaljnjem zdravljenju 

obveščeni tudi svojci in prijatelji ter da v njem 

sodelujejo. Ugodno skupino bolnikov predstavljajo 

predvsem tisti, ki imajo močno družinsko podporo, 

posebno, če je možno vnaprej določiti psihiatrične 

redne preglede. Ob odpustu je bolnikom potrebno dati 

jasna navodila in ustrezno terapijo (1,2). 
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Namesto uvoda - škodljiva raba 

prepovedanih drog v Sloveniji 
 

Odvisnost in uživanje psihoaktivnih substanc (PAS) je 

pomemben del javno zdravstvene problematike. V 

zadnjem poročilu o rabi prepovedanih drog v Sloveniji 

ocenjujejo, da je bilo v Sloveniji leta 2015 5172 visoko 

tveganih uporabnikov opiatov (starostna skupina 15-

64 let). Registrirali so 1966 intravenskih uporabnikov 

drog, od tega 124 novih. V tem letu je bilo v obravnavo 

centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti 

(CPZOD) vključenih 3719 oseb, 88 se jih je v program 

vključilo prvič, 227 je bilo povratnikov. 

 

Najpogosteje uporabljena prepovedana droga v 

Sloveniji je že več let indijska konoplja. V letu 2015 

jo je redno uporabljalo vsaj 4% anketiranih dijakov 

prvih letnikov srednjih šol. Zadnji dve leti je tudi 

najpogostejša substanca, zaradi katere so bili 

zastrupljenci pregledovani na internistični prvi 

pomoči UKC Ljubljana (1). 
 

V prispevku so opisani predvsem zapleti kronične rabe 

PAS, akutna intoksikacija z indijsko konopljo in 

etanolom. Več o akutnih zapletih, oziroma 

intoksikacijah z ostalimi psihoaktivnimi substancami, 

lahko preberete v Zborniku Šole urgence 2016 - 4. 

letnik, ki je prosto dostopen na internetu 

(http://www.szum.si/media/uploads/files/Zbornik%2

0sum-1_4.pdf). 

 

Opioidi 

 

Poznavanje učinkov opioidov in zloraba le-teh segata 

že v čase starih civilizacij. Že Hipokrat je opij 

uporabljal kot sedativ. Danes poznamo celo vrsto 

sintetičnih opiodov, ki jih prvenstveno uporabljamo za 

zdravljenje bolečine. V Severni Ameriki se zadnjih 10 

let srečujejo s t.i. “opioidno epidemijo”. Leta 2011 je 

tako v ZDA 11 milijonov ljudi uporabljalo opioidne 

analgetike, beležili so 420.000 obiskov urgentnih 

centrov zaradi zastrupitev z opioidnimi analgetiki  in 

17.000 smrti zaradi predoziranja s predpisanimi 

opioidi. Poleg tega so zdravila - opioidni analgetiki 

najpogostejša zlorabljena substanca pri adolescentih v 

ZDA; to je na sploh tudi prva droga, ki jo poskusijo. V 

Sloveniji tega trenda za enkrat še ne beležimo. (2,3,7) 

Slika 1: Zastrupitve s PAS na IPP UKC Ljubljana 

v letih 2011-2015 (1). 

 
 

Opioidni receptorji in razvoj odvisnosti  

 

Poznamo štiri tipe opioidnih receptorjev (mu, kappa, 

delta, nociceptin-orphanin), poleg receptorjev pa so za 

delovanje pomembni tudi številni sistemi celičnih 

obveščevalcev. Njihovo podrobno delovanje presega 

obseg tega prispevka. Za razvoj odvisnosti so  

najpomembnejši občutki evforije in sistem ojačevanja, 

do katerega pride preko “mu” opioidnih receptorjev v 

mezolimbični dopaminergični nevronski poti, 

sprednjem tegmentalnem področju (ventral tegmental 

area - VTA) in nucleus accumbensu (NAc), s 

posledično desenzibilizacijo in internalizacijo 

receptorjev v VTA in NAc. Občutek ugodja (ti. “high 

efekt”) uživalci občutijo le ob hitri spremembi 

koncentracije dopamina v VTA. Veliki, hitro 

aplicirani odmerki opioidov (bolus) tako povzročijo 

blokado GABA inhibitornih nevronov in posledično 

“eksplozijo” dopaminergičnih nevronov v VTA. 

Zaradi tega pri zdravilih, katerih koncentracija narašča 

počasi, oziroma je čim bolj konstantna (peroralni in 

transdermalni preparati), občutka ugodja nimamo, 

analgetični in sedativni učinek pa vseeno dosežejo v 

enaki meri. (2) 
 

Enaka patofiziologija razvoja odvisnosti je tudi pri 

ostalih drogah, ki povzročijo občutek ugodja. (2) 

 

Razvoj tolerance in odtegnitvenega sindroma 

 

Za analgetični učinek in depresijo dihanja so v veliki 

meri odgovorni opioidni receptorji v locus ceruleusu 

(LC), ki preko noradrenergičnih nevronov modulirajo 

http://www.szum.si/media/uploads/files/Zbornik%20sum-1_4.pdf)
http://www.szum.si/media/uploads/files/Zbornik%20sum-1_4.pdf)
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(zmanjšajo) aktivacijo možganske skorje. Po nekaj 

tednih ali mesecih redne uporabe opiodov, pride do 

sprememb receptorjev, ki vodijo v razvoj tolerance. 

Toleranca, to je potreba po vse večjih odmerkih za 

dosego enakega učinka, se običajno razvije po 6-8 

tednih rednega jemanja opioida.  

 

Ob akutni odtegnitvi od opioidov pride do prekomerne 

aktivnosti noradrenergičnih nevronov v LC in 

prekomerne aktivacije skorje. Poleg tega pride tudi do 

primanjkljaja v dopaminskem nagrajevalnem sistemu.  

 

Odtegnitveni sindrom 

Trajanje učinka opioida je odvisno od farmakokinetike 

posamezne substance, ki se med različnimi 

učinkovinami najbolj razlikuje po razpolovnem času 

učinkovine v plazmi (3). Od tega je odvisno tudi, kako 

hitro se pojavijo odtegnitveni znaki. Heroin denimo 

učinkuje 3-5 ur, simptomi odtegnitve pa se pričnejo 6-

12 ur po zadnjemu odmerku. Pri dolgodelujočih 

opioidih se klinični znaki odtegnitve pokažejo 24-48 

ur po zadnjem odmerku (npr. pri metadonu) (3). 

Klinično sliko odtegnitvenega sindroma od opioidov 

povzemamo v tabeli 1. 

 

Resnost klinične slike je odvisna od časa, ki je pretekel 

od zadnjega odmerka opioida in od tolerance. 

Odtegnitveni sindrom od opioidov lahko vodi v 

hemodinamsko nestabilnost in smrtno nevarne zaplete 

zaradi nenadnega porasta kateholaminov v krvi. 

Posebno to velja za odtegnitev, ki jo sprožimo 

iatrogeno ob aplikaciji naloksona pri zastrupljencu, ki 

je odvisen od opioidov. (3)  

 

Tabela 1: Odtegnitveni sindrom (2,3). 
 simptomi in znaki 

prva faza 

(7-10 dni) 

solzenje, rinoreja, zehanje, znojenje, 

piloerekcija, nemir, midriaza 

 

bolečine v sklepih in mišicah, moreč 

spanec, slabotnost, mrzlica, navzea, 

bruhanje, driska, kolike, tremor, nehoteni 

gibi 

 

hipertermija, hipertenzija, hiperpneja, 

druga faza 

(26-30 

tednov) 

hipotenzija, bradikardija, hipotermija, 

midriaza,  

zmanjšan odg. dihalnega centra na CO2 

 

Obravnava odtegnitvenega sindroma v urg. centru 
 

Pomembno je, da vzamemo natančno anamnezo, 

izvemo katero substanco bolnik običajno jemlje in 

kakšne odmerke. Pomembno je, da izključimo 

odtegnitveni sindrom oziroma zaplete vezane na druge 

substance (npr. delirij zaradi odtegnitve od alkohola), 

saj odvisni pogosto zlorabljajo več drog hkrati, 

terapija pa je v tem primeru zapletena (2).  

Ob dilemi se lahko obrnemo na pristojno ambulanto 

CPZOPD (Centra za preprečevanje in zdravljenje 

odvisnosti od prepovedanih drog) v kolikor je bolnik 

vključen v substitucijski program, v skrajnem primeru 

tudi na urgentno psihiatrično ambulanto. Pomembno  

je še, da od  bolnika izvemo, zakaj je drogo prenehal 

jemati, saj se lahko za tem skriva drugo bolezensko 

stanje.  

 

Klinična slika 
 

Bolniki, ki so sami prenehali jemati drogo, imajo 

običajno normalne vitalne znake, hipertenzija in 

tahikardija sta ponavadi znaka iatrogeno povzročene 

odtegnitve. Klinična slika odtegnitve od opioidov je 

nekoliko podobna zastrupitvi s simpatikomimetiki, 

vendar so bolniki običajno normokardni in 

normotenzivni ter nimajo povišane telesne 

temperature. Odtegnitev od benzodiazepinov in 

alkohola lahko povzroči epileptične krče in 

hipertermijo, kar pri opioidih vidimo izjemoma. Stanje 

zavesti je pri odtegnitvi od opioidov običajno 

ohranjeno in bolniki pogosto sami povedo, da “so v 

krizi”. Značilni znaki so hladen pot, solzenje, zehanje 

in piloerekcija (“cold turkey”). Holinergični sindrom 

od odtegnitve ločimo po bradikardiji in slinjenju ter 

motnji zavesti. 

 

Laboratorijske preiskave pri odtegnitvi v večini 

primerov niso potrebne. Ob izdatnem bruhanju ali 

driski, je potreben osnoven ionogram in ocena 

hidracije (sečnina, kreatinin). (2,3) 
 

Zdravljenje odtegnitvenega sindroma 

 

Terapija zavisi ali gre za iatrogeno povzročeno 

odtegnitev ali ne in ali bolnik prejema substitucijsko 

terapijo. V primeru izraziteje izražene odtegnitve je 

farmakološko zdravljenje nujno.  

 

Pri bolniku, kjer odtegnitev ni iatrogenega nastanka, je 

zdravilo izbora benzodiazepin, ki je običajno na voljo, 
ali metadon. Metadon apliciramo peroralno 20 mg 

(2mL!) in po potrebi ponovimo, pri čemur naj bo 

pacient pod nadzorom. Buprenorfin damo izključno 

bolnikom, ki so na terapiji z buprenorfinom in so 

izpustili odmerek zdravila. Ker je buprenorfin 

parcialni opioidni agonist, lahko pri bolnikih, ki ga ne 

prejemajo, poslabša simptome odtegnitve, hkrati pa 

zaradi dolgega delovanja za več dni zasede opioidne 

receptorje. (3) 

 

V kolikor je bolnik drogo prenehal uživati z namenom 

vstopa v program detoksikacije, opioidnih agonistov 

ne uporabljamo, temveč zdravimo simptome izključno 

z neopioidnimi zdravili. Enako postopamo pri bolniku, 

ki je prejel odmerek opioidnega antagonista 

(nalokson, naltrekson). Kateholaminska reakcija po 
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naloksonu običajno hitro in spontano izzveni. V 

kolikor pa je bolnik prejel dolgodeluoči antagonist 

(naltrekson), je potreben daljši hemodinamski nadzor.  

Od benzodiazepinov je zdravilo izbora diazepam v 

odmerkih 10 - 20 mg p.o. in tudi i.v., ob hudi 

odtegnitvi. V slednjem primeru odmerke ponavljamo 

na 5-10 minut, ob nadzoru, dokler ni bolnik 

zadovoljivo umirjen, oziroma se hemodinamsko 

stabilizira. Pri hiper- in  normotenzivnih bolnikih 

lahko uporabimo tudi alfa2-agonist klonidin, v 

odmerku 0,1-0,3 mg vsako uro p.o., dokler ne 

izzvenijo znaki aktivacije simpatičnega živčevja.  V 

klinični praksi klonidin redko uporabljamo, običajno 

dosežemo zadovoljivo izboljšanje z benzodiazepinom. 

(2,3) 
 

Bolečino ob odtegnitvi odpravljamo z neopioidnim 

analgetikom, npr NSAR. Ob slabosti in bruhanju 

apliciramo antiemetik, pri driski lahko predpišemo 

loperamid. Po potrebi nadomeščamo tekočine. 

 

V primeru težje izražene odtegnitve, hemodinamsko 

stabilnega pacienta napotimo v urgentno ambulanto 

pristojne psihiatrične ustanove. V primeru odpusta 

domov je, razen v izjemnih primerih, odsvetovano 

predpisovanje celih škatel diazepama ali drugih 

benzodiazepinov in hipnotikov. Na podlagi 

individualne presoje lahko pacientu izdamo največ 3-

dnevno zalogo zdravila v roke, npr. diazepama 5 mg 

na 8 ur, zolpidema 5-10 mg dnevno, za 3 dni, ter 

analgetika. Pri diazepamu se izogibamo uporabi tablet 

jakosti večje od 5 mg zaradi nevarnosti zlorabe. 

 

Zdravljenje odvisnosti 

 

Bolniki, odvisni od opioidov, se lahko vključijo v 

različne programe namenjene zdravljenju odvisnosti. 

Odvisnike, ki iščejo pomoč in se želijo zdraviti, lahko 

napotimo v pristojno ambulanto CPZOPD. 

 

V letu 2015 se je v obravnavo v devetnajstih  CPZOPD 

v Sloveniji vključilo 3719 oseb. Substitucijsko 
zdravljenje je prejemalo 3261 oseb, 642 je bilo v 

substitucijsko zdravljenje vključenih v zaporih. Velika 

večina jih je prejemala metadon (1873), 514 

buprenorfin, 369 SR-morfin. (1) 

 

Pred uvedbo substitucijske farmakoterapije gredo 

bolniki običajno skozi program detoksikacije, kjer 

prebrodijo odtegnitveni sindrom pod zdravniškim 

nadzorom. Glede na motiviranost in resnost 

odvisnosti, se specialist odloči za uvedbo 

substitucijske terapije z opioidnimi agonisti ali 

antagonistom. (2) 

 

 

 

Metadon 

 

Metadon je popolni opioidni agonist z dolgim 

razpolovnim časom (24-36 ur in dlje). Z enkratnim 

odmerkom metadona zasičimo opioidne receptorje, 

dosežemo veliko toleranco in preprečimo občutek 

evforije ob dodatni aplikaciji opioidov. Najvišji 

priporočeni odmerek je 120 mg dnevno, izjemoma 150 

mg. Metadon je v Sloveniji najpogosteje predpisana 

substitucijska terapija. Izkazal se je za učinkovitega 

pri ohranitvi bolnikov v programih zdravljenja 

odvisnosti, znižanju i.v. uporabe drog, kriminalne 

dejavnosti, okužb z nalezljivimi boleznimi in 

mortalitete.  

 

Slabost metadona je možnost predoziranja, ki je lahko 

življenjsko nevarno. Pomemben prispevek k smrti 

zaradi metadona ima sočasno uživanje drugih 

depresorjev CŽS, posebno benzodiazepinov in 

alkohola. (4) V Sloveniji smo v letu 2015 beležili 7 

smrti zaradi predoziranja z metadonom, kar ga 

postavlja na drugo mesto po mortaliteti zaradi PAS, 

takoj za heroinom. (1) Metadon tudi podaljšuje QT 

dobo, kar lahko povzroči srčne aritmije. Ima 

interakcije s številnimi pogosto predpisanimi zdravili, 

ki se presnavljajo preko CYP450 3A4 (tabela 2). 

Interakcije lahko vodijo v odtegnitveni sindrom ali 

predoziranje. (2,6) 

 

Tabela 2: Pogosteje predpisovani inhibitorjii in 

induktorji CYP3A4 (2). 
Inhibitorji CYP3A4 Induktorji 

CYP3A4 

klaritromicin amiodaron karbamazepin 

itrakonazol eritromicin fosfenitoin 

ketokonazol flukonazol fenobarbiton 

vorikonazol diltiazem fenitoin 

nekatera 

antiretrovirusna 

zdravila 

verapamil rimfampicin 

 sok grenivke deksametazon 

 

Buprenorfin 

 

Je parcialni agonist “mu” opioidnih receptorjev z zelo 

močno afiniteto do receptorjev, počasnim delovanjem 

in dolgim razpolovnim časom. Parcialni agonizem 

pomeni, da veliki odmerki lahko izpodrinejo popolne 

opioidne agoniste z receptorjev, kar lahko sproži 

odtegnitveni sindrom. Zaradi manjše možnosti zlorab, 

so ga pričeli proizvajati v kombiniranih preparatih z 

naloksonom, kar prepreči predoziranje (ob prevelikem 

odmerku pride do odtegnitvenega sindroma). V 

Sloveniji je tak kombinirani preparat Suboxone. 

Druge oblike, npr.  transdermalni obliži ali podkožni 

vsadki, pri nas zaenkrat niso na voljo. Verjetnost 

predoziranja in smrti zaradi buprenorfina je manjša 

kot pri metadonu. (2,6) 

 



 

 83 

Naltrekson 

 

Je dolgodelujoči opioidni antagonist. Pred uvedbo 

morajo biti bolniki povsem detoksicirani, sicer pride 

do odtegnitve. Ob naključni aplikaciji opioidov, le-ti 

ne delujejo. Bolniki terapijo z naltreksonom slabo 

sprejemajo, adherenca v programih je zelo nizka. 

Nekoliko bolj uspešni so podkožni preparati. (2,6) 

 

Zapleti kronične rabe opioidov  

 

Poleg razvoja odvisnosti ima uživanje opioidov tudi 

druge neželene zaplete. Zavirajo refleks kašlja, zavrt 

je tudi žrelni refleks, kar pripomore k pogostim 

aspiracijam ob akutni intoksikaciji. Bolniki se bolj 

občutljivi za bolečino. Bruhanje in navzea sta 

posledici učinka na podaljšano hrbtenjačo. Opioidi 

tudi zavrejo izločanje hormonov iz hipofize (CRF, 

LH, tirotropin), kar vodi v zmanjšan stresni odgovor 

in zmanjšan libido. Do depresije dihanja pride tudi 

zaradi zmanjšanja odzivnosti nevronov možganskega 

debla na povečanje parcialnega tlaka CO2 v krvi. 

Zaradi zmanjšanja motilitete črevesja vodijo v 

obstipacijo. Nekateri opioidi, posebno metadon, 

podalšujejo QT dobo, kar predvsem ob interakcijah z 

drugimi zdravili ali drogami lahko vodi v aritmije in 

nenadno srčno smrt.  

 

Intravensko vbrizgavanje opioidov ima za posledico 

pogoste bakterijske okužbe s septičnimi zapleti 

(abscesi, meningitis, endokarditis, osteomielitis). Med 

intravenskimi uživalci opioidov v Sloveniji je 42,7% 

okuženih s HCV in 5,9% s HBV. Ocenjujejo, da je 

breme bolezni še večje. (1,2). 

 

Zdravljenje akutne bolečine pri odvisnih od 

opioidov 
Pristop k bolniku z akutno bolečino, ki je odvisen od 

opioidov, je nekoliko lažji, če se zdravnik zaveda, da je 

odvisnost počasi napredujoča kronična bolezen (4). 

Bolečina je lahko posledica poškodbe ali druge bolezni. 

Zaradi tolerance do opioidov, bodo analgetični odmerki 

višji kot pri ostali populaciji, poleg tega so bolniki, ki 

kronično jemljejo opioide na bolečino bolj občutljivi. Pri 

obravnavi si pomagamo s priporočili specialista za 

obravnavo bolečine ter psihiatra. Če bolečina ni huda, je 

terapija izbora neopioidni analgetik.  

 

→ Bolniki na substitucijski terapiji (ST) z 

metadonom 

Načeloma bolnike obravnavamo, kot da terapije z 

metadonom ne bi bilo. Nadaljujemo z dnevnim 

odmerkom metadona, dodamo pa kratkodelujoči opioid 

(npr. morfij). Začetni odmerek naj bo nekoliko višji (npr. 

MO 5 mg), nato ga titriramo do želenega učinka. 

Analgetični učinek metadona običajno traja zgolj 6-8 ur, 

zato lahko dnevni odmerek metadona razdelimo na 3-4 

                                                      
2 craving (ang.): hrepenenje po drogi; obnašanje, s ciljem po 

uživanju droge. 

doze. V kolikor s peroralnega odmerka preidemo na 

parenteralnega, bo ekvianalgetična doza polovična glede 

na peroralno. Dnevni odmerek metadona lahko tudi 

dvignemo za eno četrtino, pred tem se posvetujemo s 

specialistom za zdravljene bolečine. Glavna vloga 

metadona ni analgezija, temveč preprečevanje 

“cravinga2” in odtegnitvenega sindroma. 

 

Izogibamo se kombiniranim preparatom s 

paracetamolom, ki bi zaradi potrebe po visokih odmerkih 

opioidov, bolnika lahko izpostavili potencialnim 

hepatotoksičnim učinkom. Prav tako se izogibamo 

predpisovanju drugih depresorjev CŽS 

(benzodiazepini!), ki lahko ob terapiji z metadonom 

povzročijo zastoj dihanja. Zaradi ugodnega presnovnega 

profila in odsotnosti interakcij sta možnost adjuvantne 

analgetične terapije tudi gabapentin ali pregabalin. 

 

→ Pri bolniku na ST z buprenorfinom je zdravljenje 

zaradi parcialnega antagonizma buprenorfina bolj 

zapleteno. Ob blažji bolečini lahko poskusimo z 

neopioidnimi analgetiki. Buprenorfinu lahko dodamo 

kratkodelujoči opioid. 

 

→ Pri bolniku na terapiji z naltreksonom (opioidni 

antagonist)  

Terapija bolečine je zapletena, saj naltrekson blokira 

opioidne receptorje za 24-72 ur. Najprej poskusimo z 

neopioidnimi analgetiki. V kolikor je bolečina zelo huda, 

lahko z visokimi odmerki opioidov presežemo blokado 

receptorjev s strani naltreksona. Bolnika moram v tem 

primeru monitorizirati. Ukinitev terapije z naltreksonom 

je tvegana zaradi povečane senzitivnosti opioidnih 

receptorjev, ko lahko pride do prekomernega odgovora 

na opioidni analgetik, z depresijo dihanja.  

 

→ Pri odvisnikih, ki niso na nadomestni terapiji, 

sprva poskusimo z neopioidnimi anagetiki, nato pa s 

kratkodelujočimi opioidi, ki jih titriramo do učinka.  

V kolikor moramo terapijo predpisati ambulantno, 

izberemo neopioidni analgetik oziroma opioidni 

preparat, ki ima najnižji potencial za zlorabo - preparati 

s podaljšanim sproščanjem. Vedno izberemo najmanjše 

pakiranje. (2,4,6) 

 

Indijska konoplja - kanabinoidi 
 
Marihuana najpogosteje uživana prepovedana droga 

na svetu (5). V zadnjih letih v Sloveniji narašča trend 

ljudi, ki iščejo pomoč zaradi težav, ki jih povzroča 

redno uživanje marihuane (1). Veliko ljudi, ki uživajo 

marihuano rekreativno, nima pomembnejših težav, 

vendar lahko redno uživanje, kljub nasprotnim in 

pogosto popularnim prepričanjem, vodi v razvoj 

tolerance in sindroma odvisnosti. Pri kroničnem 

uživanju se lahko se razvije tudi t.i. “amotivacijski 

sindrom” z upadom funkcioniranja. Marihuano ljudje 

pogosto zlorabljajo ob uživanju drugih substanc, 

predvsem alkohola in tudi v tveganih okoliščinah (npr. 
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pred in med vožnjo).  Uporabniki so tudi vse pogosteje 

pomanjkljivo kritični do škodljivih posledic (8,9). 

 

Zapleti kronične rabe marihuane 

 

Kronično uživanje marihuane ima številne škodljive 

posledice. Poveča možnost za pojav shizofrenije, 

predvsem pri mladostnikih, ki jo redno uživajo. 

Uporaba tudi poslabša simptome že znane shizofrenije 

in depresije. Kajenje marihuane lahko pripelje do 

razvoja raka. Kanabis dokazano zmanjša 

spermatogenezo in okvari funkcijo spermijev  (8,9). 

 

Odtegnitveni sindrom od kanabinoidov je običajno 

blag in nima resnejših posledic. Izzveni spontano v 

nekaj dneh, ko zdravljenje običajno ni potrebno (8,9). 

 

Akutna zastrupitev s kanabinoidi 

 

Med bolniki, ki so bili na IPP UKC Ljubljana 

pregledovani zaradi intoksikacije s prepovedanimi 

drogami, je bila zastrupitev s kanabinoidi zadnji dve 

leti najpogostejša. Trend narašča že nekaj let. V letu 

2015 smo v Sloveniji zabeležili dve smrti zaradi 

zastrupitve z indijsko konopljo (1). 
 

Klinična slika predoziranja in zastrupitve 
 

Glavna učinkovina v indijski konoplji, odgovorna za 

psihoaktivne učinke, je THC3. Klinična slika 

zastrupitve je odvisna od starosti bolnika, odmerka in 

načina zaužitja droge. Po kajenju se učinki pojavijo po 

15-30 minutah in trajajo do 4 ure. Pogostejše so 

zastrupitve s kajenjem smole (hašiš) in olja iz 

marihuane, ki lahko vsebujejo tudi do 99% THC. Ob 

zaužitju per os se učinek droge pojavi zelo različno, od 

30 minut do 3 ure po zaužitju, učinek pa traja do 12 ur. 

Predoziranje je v tem primeru pogostejše, saj uživalci 

težje dozirajo učinek. Neredke so tudi nenamerne 

zastrupitve. Kanabinoidi akutno povzročijo sproščanje 

kateholaminov in povečajo porabo kisika v srčni 

mišici (8, 10). 
 

→ Zastrupitev pri otrocih 

Zastriputve so redke, običajno gre za nenamerno 

zaužitje peciva iz konoplje (t.i. “kukiji”) ali drugih 

(tudi medicinskih) pripravkov iz konoplje. Vitalni 

znaki lahko kažejo vzdraženje simpatičnega živčevja. 

Bolj kot pri odraslih so izraženi nevrološki zapleti - 

zaspanost, ataksija, zatikajoč govor, nistagmus, 

navzeja in bruhanje, razdražljivost, evforija, 

hiperkinezija in tudi motnje zavesti s komo, ki se lahko 

konča s smrtjo zaradi respiratornega zastoja. Zenice so 

običajno široke, opisovali pa so tudi miozo. Ob 

epileptičnih krčih moramo pomisliti na zastrupitev s 

psihostimulansi ali druge vzroke (10). 

                                                      
3 THC - delta-9-tetrahidrokanabinol. 

Pri motnji zavesti moramo najprej izključiti 

hipoglikemijo, ob sumu na zastrupitev z opioidi 

apliciramo nalokson. Pri diagnostiki zastrupitve ima 

urinski test na psihoaktivne substance pri otrocih večjo 

vlogo kot pri odraslih zaradi redkosti zaužitja (glej tudi 

prilogo 2) (10, 22). 

 

Zdravljenje je običajno podporno (10). 
 

→ Zastrupitev pri odraslih 

Blage zastrupitve se kažejo z motnjo pozornosti, 

koncentracije in spomina, konjuktivalno injekcijo, 

suhimi usti, povečanim apetitom. Pri hujših 

zastrupitvah pa lahko pride do slabosti, bruhanja, 

tahikardije, povišanega krvnega tlaka, stopnjevane 

anksioznosti in paničnih napadov pa tudi ortostatske 

hipotenzije, ataksije, dizartrije, mioklonusa in tudi 

delirija.  

 

Pri zastrupljenih, ki konopljo uživajo prvič, so 

pogostejši napadi panike in disforije (t.i. ”bad trip”). 

Spremenjeno je dojemanje časa in vidno ter slušno 

zaznavanje. Podaljšajo se reakcijski časi, zmanjšana je 

zmožnost ocene tveganja, motena je motorična 

koordinacija. Testi na pilotih so pokazali, da 

psihomotorična prizadetost traja tudi do 24 ur, kar je 

dosti dlje kot traja občutek zadetosti. Večina 

uporabnikov tega ne opazi.  

 

Pri velikih odmerkih so možne tudi halucinacije in 

akutna psihoza. Kanabis lahko tudi resno poslabša prej 

obstoječo kronično psihiatrično bolezen.  

 

Redek zaplet akutne zastrupitve s THC je miokardni 

infarkt in tudi pnevmotoraks. Neredko pa pride do 

akutnega poslabšanja astme. Pri kroničnih uživalcih 

marihuane je redek zaplet kanabinoidni hiperemetični 

sindrom, kjer bruhanje značilno preneha po tuširanju z 

vročo vodo. Zdravimo ga z antiemetiki in 

benzodiazepini (10). 
 

Diagnoza predoziranja kanabinoidov je klinična, 
urinski test na ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih 

substanc nam ni v veliko pomoč, saj je pri kroničnih 

uživalcih lahko pozitiven na THC tudi še 25 dni in več 

po prenehanju uživanja marihuane (10, 22). 

 

Blažje oblike zastrupitve posebne terapije ne 

potrebujejo. Svetujemo počitek in predvsem nadaljnjo 

abstinenco. Disforijo in anksioznost prehodno 

zdravimo z benzodiazepinom. Ob močno izraženih 

simpatikomimetičnih znakih, hudi agitaciji, agresiji, 

epileptičnih krči,h pomislimo tudi na zastrupitev s 

sintetičnimi kanabinoidi. Zdravilo izbora so tudi v tem 

primeru benzodiazepini.  
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Bolnika z akutno izraženo psihiatrično simptomatiko 

ali motnjo vedenja, napotimo v urgentno psihiatrično 

ambulanto, predvsem v primeru komorbidne psihoze 

ali druge psihiatrične motnje. 

 

Asimptomatske bolnike lahko varno odpustimo po 4-

6 urah opazovanja (10). 

 

Kokain 
 

Je močan stimulans CŽS in vazokonstriktor. 

Sintetizirajo ga iz listov koke. Uživaje hitro vodi v 

hudo odvisnost zaradi direktnega učinkovanja kokaina 

na dopaminergične nevrone v limbičnem sistemu. 

Poveča sproščanje dopamina in njegove sinaptične 

koncentracije z blokado privzema. Poveča tudi 

koncentracijo serotonina in noradrenalina (11). 

 
Akutna intoksikacija s kokainom 

 

Klinična slika gre po simpatikomimetičnemu 

toksidromu (natančneje je opisan v zborniku Šole 

urgence 2016). 

 

Najpogostejši simptom akutne intoksikacije je 

bolečina v prsih. Do miokardnega infarkta po akutnem 

zaužitju kokaina lahko pride tudi pri mladih in zdravih 

ljudeh. Zastrupljenci imajo pogosto glavobol, večja je 

verjetnost nastanka možganske kapi in epileptičnih 

napadov. Zaradi rabdomiolize lahko pride do akutne 

ledvične odpovedi.  

 

Zastrupitev se, poleg simpatikomimetičnega 

toksidorma, najpogosteje kaže s psihiatričnimi 

simptomi: disforijo, napadi paranoje, panike in tudi 

motnjo presoje zaradi blodenj in/ali halucinacij. 

Zdravilo izbora je običajno benzodiazepin, ob agitaciji 

ali akutni psihozi dodamo tudi antipsihotik, npr. 

haloperidol peroralno ali intramuskularno (11,12,13). 

 

Pozni zapleti uživanja kokaina 

 

Kronična raba kokaina je povezana z razvojem močne 

odvisnosti. Kokainska psihoza, za katero so značilne 

prehodne epizode psihoze, se pojavlja pri do 80% 

kroničnih uživalcev. Težave lahko potekajo tudi zelo 

burno, značilne so vidne in predvsem taktilne 

halucinacije - formikacije (“cocaine bugs4”). Kronična 

raba kokaina je tako kot druge odvisnosti povezana 

tudi z večjo samomorilno ogroženostjo. Vpliva tudi na 

spolnost, vodi v upad libida, pri moških lahko pride do 

impotence. Kronična raba kokaina je pogosta tudi pri 

nekaterih komorbidnih psihiatričnih motnjah, kot npr. 

bipolarni motnji ali motnji pozornosti in 

hiperkinetičnosti in lahko prikrije njeno prisotnost. 

                                                      
4 cocaine bugs (ang.) - občutek gomazenja žuželk pod kožo. 

Farmakološka terapija kokainske odvisnosti je 

večinoma neuspešna, zdravljenje izbora je vedenjska 

terapija (11,12).  
 

Odtegnitveni sindrom 

 

Odtegnitveni sindrom od kokaina ima močno psihično 

komponento. Značilno je depresivno razpoloženje, 

anksioznost, utrujenost, motnje koncentracije in 

anhedonija ter povečan apetit. Bolj floridna slika se 

lahko kaže s t.i. “crashom” - psihomotorično 

upočasnitvijo, hudo depresijo in suicidalno ideacijo. 

Somatski znaki odtegnitvenega sindroma so običajno 

blagi in redko zahtevajo specifično zdravljenje. 

(11,12) 
 

Metamfetamin 
 
Je psihostimulans amfetaminskega tipa. Povzroči 

direktno in indirektno sproščanje kateholaminov. 

Klinična slika sledi simpatikomimetičnemu 

toksidromu. Za natančen opis obravnave akutne 

zastrupitve glejte zbornik 4. ŠUM, letnik 2016. 

 

Ob akutni zastupitvi z metamfetamini se lahko 

pojavijo glavobol, motnje koncentracije, trebušni krči, 

bruhanje, driska. Lahko pride do motenj spanja, 

paranoje, agresivnega vedenja, psihoze. Možni so 

smrtno nevarni zapleti zaradi aritmij, hipertenzivne 

krize, nenadne srčne smrti, miokardnega infarkta, 

možganske krvavitve, SAH, ishemične kapi, 

epileptičnih krčev in motnje zavesti. Kronični zapleti 

se poleg razvoja odvisnosti kažejo tudi z zobnim 

kariesom in lomljenjem zob. (11) 

 

Psihiatrični zapleti so podobni tistim pri zlorabi 

kokaina, ko v akutni fazi pogosto ni možno ločiti od 

akutne psihoze druge etiologije. (11) 
 

LSD 
 

Dietilamid lizergične kisline je močan halucinogen. 

Klinična slika simpatikomimetičnega toksidroma se 

razvije v nekaj minutah po peroralnem zaužitju, 

zastrupljenci imajo povišano telesno temperaturo. 

Običajno hitro lahko sledijo tudi različni psihiatrični 

simptomi, kot so napadi panike, motnje razpoloženja 

in tudi psihoza z vidnimi halucinacijami ali blodnjami. 

Težave lahko trajajo 12-18 ur. Toleranca se razvija že 

po nekaj dneh uživanja. Kronično uživanje tudi lahko 

poveča tveganje za poznejši razvoj shizofrenije. 

Poročil o smrtno nevarnih zapletih uživanja LSD ni. 

Odtegnitvenega sindroma po prenehanju jemanja LSD 

ni. (11) 

 

 



 

 86 

Ekscitirani delirij5 

 

Je nespecifično stanje hude psihomotorne ekscitacije z 

zelo visoko nevarnostjo hudih zapletov, tako 

vedenjskih, kot tudi zdravstvenih in tudi smrtjo. 

Običajno se pojavi ob akutni intoksikaciji s 

simpatikomimetiki, tudi pri kroničnih uživalcih. 

Bolniki imajo lahko tudi pridruženo duševno motnjo. 

Značilna je izguba stika z realnostjo, z izrazito, tudi 

nadčloveško, telesno močjo in zmanjšano 

občutljivostjo za bolečino ter stopnjujočo se 

psihomotorno agitacijo in pogosto, lahko hudo, 

agresijo. Povezan je z visoko smrtnostjo ob pojavu, 

zato zahteva čim hitrejšo obravnavo z 

medikamentoznim zdravljenjem in preprečitvijo 

potencialnih zapletov. Terapija izbora je običajno  

benzodiazepin in tudi antipsihotik, pogosto je 

potrebno tudi fizično oviranje z nadzorom vitalnih 

funkcij. Novejše študije kažejo na hitrejšo in 

uspešnejšo umiritev bolnikov z disociativnim 

anestetikom ketaminom, ki pa ga v klinični praksi v 

Sloveniji za enkrat še ne uporabljamo (13,14). 

 

Benzodiazepini 
 

So pogosto predpisovani sedativni hipnotiki. Delujejo 

preko modulacije receptorjev za GABA in s tem 

potencirajo inhibitorne učinke na CŽS. Njihovi učinki 

so anksioliza, sedacija, uspavanje, mišična relaksacija 

in protikonvulzivno delovanje. Delimo jih na kratko-, 

srednje- in dolgodelujoče. Njihov razpolovni čas niha 

od nekaj ur do 48 ur. Zelo hitro se absorbirajo iz 

prebavil, zato izpiranje želodca pri zastrupljencu z 

benzodiazepini (BZP) običajno nima efekta, ob 

nezaščiteni dihalni poti pa lahko povzroči aspiracijo. 

(15) 

 

Akutna zastrupitev 

 

Intoksikacija se običajno kaže z motnjo zavesti in 

normalnimi vitalnimi znaki (sedativno-hipnotični 

toksidrom). Večino pacientov lahko s stimulacijo 

prebudimo. Namerni zastrupitvi z BZP je pogosto 

pridružen alkohol in druga zdravila. Izključiti moramo 

hipoglikemijo in pomisliti na zastrupitev z ogljikovim 

monoksidom. 

 

Specifični antidot je flumazenil, ki je kompetitivni 

antagonist BZP. Uporabimo ga ob motnji zavesti, ki 

ogroža dihalno pot. Pri kroničnih uporabnikih BZP 

lahko sproži epileptične krče, zato moramo njegovo 

uporabo vedno pretehtati. Apliciramo ga v začetnem 

odmerku 0,2 mg i.v. v pol minute. Odmerke 

ponavljamo na 1-2 minuti, do celokupne doze 1 mg. V 

eni uri lahko apliciramo max. 3 mg. Pri otrocih 

pričnemo z odmerkom 0,01 mg/kg i.v.  

                                                      
5 ang. excited delirium. 

Pri zastrupljencih z dolgodelujočimi BZP lahko damo 

kontinuirano infuzijo flumazenila s hitrostjo 0,25-

1mg/h. 

 

Bolnike lahko varno odpustimo po 4-6 urah 

opazovanja, ko izzvenijo znaki depresije CŽS. Ob 

sumu na poskus samomora, jih napotimo v urgentno 

psihiatrično ambulanto. (15) 
 

Toleranca in odtegnitev 

 

Redno uživanje vodi v strukturne spremembe GABA-

ergičnih receptorjev, ki tako postanejo manj občutljivi. 

Nenadno zmanjšanje odmerka ali prenehanje jemanja 

BZP vodi pri kroničnih uživalcih v odtegnitveni 

sindrom, ki se zaradi zmanjšanja inhibitornih učinkov 

GABA-e kaže kot prekscitatorno stanje (DDx 

simpatikomimetični toksidrom). Sprva se kaže s 

tremorjem, anksioznostjo, nato pa z motnjami 

percepcije, disforijo, psihozo in epileptičnimi krči. 

Zapleti lahko vodijo v smrt! Simptomi odtegnitve se 

po prenehanju jemanja BZP pojavijo različno hitro, 

odvisno od razpolovnega časa posameznega zdravila. 

Pri kratko delujočih je to običajno po 24-48 urah, pri 

dolgodelujočih pa lahko šele po treh tednih, odvisno 

tudi od običajnega dnevnega odmerka. Odtegnitev 

zdravimo z dolgodeljuočim BZP, običajno z 

diazepamom per os ali i.v., ki ga titriramo do učinka. 

Ko simptomi odtegnitve zadovoljivo izzvenijo, 

načeloma dnevne odmerke BZP postopoma nižamo 

več tednov do mesecev. Paciente napotimo v program 

zdravljenja odvisnosti. Dodatno, tudi vedno močno 

pretehtamo koristi in tveganja predpisa oziroma 

uvedbe benzodiazepina ali hipnotika, predvsem pri 

ljudeh z znano anamnezo pretekle zlorabe drog ali 

alkoholizma, ki sta relativni kontraindikaciji za 

uporabo omenjenih zdravil (15). 
 

Nove psihoaktivne substance 
 

Nove PAS (NPS) so dizajnerske droge novejšega 

datuma. Zaradi hitrega razvoja in modificiranja 

kemijske zgradbe, se le postopoma uvrščajo na 

seznam prepovedanih drog. Preko interneta so 

dostopne širokemu krogu uporabnikov, dostopne pa 

jih dela tudi nizka cena. Njihovi učinki so slabo 

poznani, skušajo pa posnemati učinke prepovedanih 

substanc. NPS razdelimo v sintetične kanabinoide, 

sintetične opiate, katinone, piperazine, disociativne 

droge, halucinogene in hipnotike. Klinična slika 

zastrupitve je odvisna od zaužite substance, običajno 

pa sledi simpatikomimetičnemu toksidromu, pogosto 

so pridruženi tudi znaki hude agitacije, psihoze in 

agresije. Natančna obravnava bolnika pri sumu na 

zastrupitev z NPS je opisana v zborniku ŠUM 4. letnik 
(2016) (11, 13).  



 

 87 

V letu 2016 so na Centru za klinično toksikologijo in 

farmakologijo UKC Ljubljana pričeli s projektom 

SONDA, ki je namenjen odkrivanju NPS. Njegova 

prednost je, da so preiskave za naročnika brezplačne. 

Pri sumu na zastrupitev z novimi drogami, po 

predhodnem posvetu z dežurnim toksikologom (gsm: 

041 635 500), vzorec urina in krvi v biokemični 

epruveti pošljemo na CKTF UKC Ljubljana, s prvim 

rednim prevozom reševalcev. Kri in urin pri sumu na 

zastrupitev odvzamemo čim prej. Vzorec označimo z 

imenom in priimkom bolnika, napišemo datum in uro 

odvzema. Shranimo ga v hladilniku pri 4°C, pri 

pošiljanju priložimo podatke pacienta in izvid 

obravnave. Vzorec nato s pomočjo metode plinske 

kromatografije in masne spektrometrije analizirajo v 

univerzitetnem laboratorju Inštituta za sodno 

medicino (16). 

 

Etilni alkohol 
 

Etilni alkohol ali etanol je najpogosteje zlorabljena 

(legalna) psihoaktivna substanca na svetu. V Sloveniji 

je problematika tveganega pitja alkoholnih pijač in 

odvisnosti od alkohola močno prisotna. Po podatkih 

NIJZ se je poraba alkohola v letu 2015 povečala in 

znaša približno 11,5 litrov čistega etanola na 

prebivalca Slovenije, starejšega od 15 let. Po zadnjih 

ocenah je približno 10% prebivalcev Slovenije 

odvisnih od etanola. V letu 2015 so beležili 3328 

hospitalizacij zaradi alkoholu pripisljivih bolezni. 

Beležili so 808 smrti (v polovici primerov je šlo za 

alkoholno bolezen jeter). (17) 

 

Toleranca in razvoj odvisnosti 

 

Etanol je depresor CŽS. Receptorski kompleks GABA 

v možganih ima visoko specifična mesta za vezavo 

etanola, ki zmanjšajo vzdražnost centralnega živčevja. 

Kronična raba alkohola vodi v „down-regulacijo“ 

GABA receptorjev (zmanjša se njihovo število in 

občutljivost). Pri kroničnem pivcu je tako potrebna vse 

večja količina alkohola za pojav opitosti. 

 

Ob nenadnem prenehanju pitja posledično pride do 

prekomernega vzdraženja CŽS (sindrom odtegnitve), 

ki se klinično kaže s simpatikomimetičnimi znaki, 

pripelje pa tudi do nevropsihiatričnih zapletov. (18, 

19) 
 

Akutna intoksikacija z etanolom 

 

Etanol se iz prebavil zelo hitro absorbira, učinki se 

običajno pojavijo 30-60 minut po zaužitju. Zaradi hitre 

absorpcije lavaža želodca in aktivno oglje pri 

zastrupitvi z etanolom nimata terapevtske vloge, razen 

ob sumu na sočasno zaužitje drugih substanc (20). 

 

Klinična slika zastrupitve z alkoholom 

 

Blaga zastrupitev z etanolom se kaže z znaki opitosti. 

Sprva se pojavi dezinhibicija in evforija, lahko se 

pojavi tudi agitacija in agresivnost. Ob hujši 

zastrupitvi se pojavi zatikajoč govor, ataksija, 

nistagmus in motena motorična koordinacija. Huda 

zastrupitev povzroči motnjo zavesti, komo in 

depresijo dihanja. Zastrupljenci pogosto aspirirajo 

želodčno vsebino zaradi bruhanja. Depresija dihanja 

in smrt se lahko pojavita pri vrednosti 4-5g etanola/L 

krvi. Sicer vrednosti etanola v krvi zaradi razvoja 

tolerance slabo korelirajo s kliničnim stanjem opitega 

kroničnega pivca (20). 

 
Etanol povzroči periferno vazodilatacijo, ki pospešuje 

ohlajanje jedra in vodi v podhladitev. Zaradi periferne 

vazodilatacije imajo lahko bolniki težave z ortostatsko 

hipotenzijo (20). 

 
Zastrupitev z etanolom lahko povzroči hipoglikemijo. 

K temu so posebej nagnjeni kronični, podhranjeni 

pivci in otroci. Kronični pivci imajo običajno izčrpane 

zaloge glikogena, zato je aplikacija glukagona 

neučinkovita. Nujna je takojšnja aplikacija raztopine 

glukoze.  Zaradi podobne klinične slike opitosti z 

Wernickejevo encefalopatijo priporočamo, da 

zastrupljenci prejmejo 100 mg tiamina iv. V kolikor 

nam tiamin ni na voljo (prehospitalno okolje), z 

aplikacijo glukoze ob hipoglikemiji nikakor ne smemo 

odlašati, saj so posledice okvare možganov ob 

hipoglikemiji nepovratne (20,21)! 
 

Oskrba v urgentnem centru 

 

Pri komatoznemu bolniku moramo oskrbeti dihalno 

pot, izključiti hipoglikemijo in pomisliti na zastrupitev 

z drugimi substancami (aplikacija naloksona). Ob 

sočasni poškodbi glave, je treba izključiti poškodbo 

kot vzrok motnji zavesti (CT glave). 

 

Bolnike v urgentnem centru opazujemo do streznitve. 
Občasno je potrebno opite bolnike tudi fizično in 

farmakološko ovirati. Bolnike odpustimo domov v 

spremstvu zanesljive osebe, pred odpustom moramo 

oceniti samomorilno ogroženost. Vse otroke, ki so se 

zastrupili z etanolom, hospitaliziramo, v obravnavo je 

potrebno vključiti socialno službo. 

 
Wernicke-Korsakoff sindrom 

Se pojavi pri kroničnih alkoholikih in je pogosto 

neprepoznan. Vzrok je nedohranjenost s pomanjkanjem 

tiamina (vitamin B1) in magnezija. Sindrom ima 10-20% 

smrtnost, 75% bolnikov ima irreverzibilne okvare 

možganov. 

 

Diagnoza je klinična, za postavitev morata biti prisotna 

dva od štirih kriterijev: (1) nedohranjenost, (2) 

okulomotorične abnormnosti (nistagmus, 
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oftalmoplegija), (3) disfunkcija malih možganov (motnje 

ravnotežja, ataksija), (4) spremenjeno stanje zavesti ali 

blaga okvara spomina. 

 

Hujša oblika je Korsakoffova psihoza. Gre za stanje 

amnezije, z okvaro kratkoročnega spomina, apatijo in 

konfabulacijami. 

 

Vsi kronični alkoholiki z motnjo zavesti morajo zaradi 

možnosti razvijajoče se Wernickejeve encefalopatije 

prejeti 100 mg tiamina i.v., določiti moramo nivo 

glukoze in magnezija. (21) 

 

Odtegnitveni sindrom od alkohola 

 

Se pojavi pri kroničnih pivcih pojavi zaradi 

prenehanja uživanja alkohola, ob padcu vrednosti 

etanola v krvi. Zaradi že opisanih sprememb v GABA 

in NMDA receptorjih pride do neto vzdraženja 

centralnega živčevja. 

 

Odtegnitev brez zapletov 
 

Simptomi se običajno pojavijo 6-12 ur po zaužitju 

zadnje alkoholne pijače, ob tem je pri hudih odvisnikih 

alkohol lahko še vedno prisoten v krvi. Kažejo se z 

značilnimi znaki vzdraženja simpatičnega živčevja 

oziroma vegetativnimi znaki odtegnitve (tahikardija, 

palpitacije, hipertenzija, znojenje, tremor, nespečnost, 

razdražljivost, potenje, nausea, anksioznost). Običajno 

trajajo 24-48 ur, lahko pa tudi več dni. (19) 

 

Odtegnitev z zapleti 

 

Simpatikomimetičnim znakom se 12-24 ur po 

prenehanju pitja lahko pridružijo še vidne 

halucinacije, nekoliko redkeje slušne ali taktilne. 

Značilno je, da je v tem zgodnjem obdobju bolnik še 

vsestransko orientiran in presoja realnosti ohranjena. 

Bolniki s halucinacijami oziroma alkoholno psihozo 

imajo povečano tveganje za druge zaplete in tudi 

samomorilnost, zato je običajno potrebna vsaj 

napotitev k psihiatru pod nujno in pogosto tudi 

hospitalizacija. (20) 
 

V prvih 12-48 urah po zadnji popiti pijači se pri 

praviloma dolgotrajno odvisnih od alkohola lahko 

pojavijo grand-mal epileptični napadi (t.i. rum fits). 

EEG je patološki le med epileptičnim napadom. 

Napad se lahko pojavi že tudi dve uri po zadnji popiti 

pijači. Običajno je napad zgolj eden. V kolikor je 

napadov več ali pa se pojavi epileptični status, 

moramo razmišljati o drugem vzroku za napade 

(poškodba glave, okužba CŽS). V eni tretjini 

epileptičnim napadom sledi delirium tremens. (18, 19) 

 

 

 

 

Alkoholni delirij (delirium tremens) 

 

Večinoma nastane 72 ur po prenehanju pitja, lahko pa 

tudi že v času uživanja alkohola, kar je sicer redko. 

Pojav je lahko nenaden, običajno pa sledi 

prodromalnemu obdobju nemira, tesnobe, 

razdražljivosti in nespečnosti. 

 

Zgoraj opisanim znakom in simptomom odtegnitve se 

pridružijo še motnja zavesti, ki običajno niha, od le 

blago motene, do stuporja oziroma delirantno skaljene 

zavesti. Glavni znak je izrazita motnja pozornosti. 

Bolniki so neorientirani v času in prostoru, osebna 

orientiranost je običajno ohranjena. Prisotne so motnje 

spomina, formalne motnje mišljenja, poruši se ciklus 

spanja. Prisotne so motnje zaznave z iluzijami in 

halucinacijami, ki so praviloma optične in pogosto 

liliputanske (vidijo veliko majhnih predmetov – 

majhni ljudje, robotki, pajki, tudi bele miške). 

Halucinacije so lahko tudi akustične, za osebo v 

deliriju pogosto grozljive. Bolniki so prestrašeni do 

grozavi in hudo agitirani. Simptomi so bolj izraženi 

ponoči oziroma se značilno poslabšajo v večernem 

času (t.i. “sundowning”). 

 

Motnjam zaznavanja so pridruženi znaki vzburjenja 

avtonomnega simpatičnega živčevja, prisotna je 

ataksija. 

 

Polno razvit alkoholni delirij pomembno vpliva na 

tekočinski in elektrolitski status, zaradi izgube tekočin 

z znojenjem in bruhanjem ter pospešenim dihanjem. 

Pogosta je hipokaliemija, hipoglikemija, ob 

podhranjenosti hipofosfatemija, levkocitoza in jetrna 

disfunkcija. Elektrolitske motnje in hipoglikemija 

pomembno doprinesejo k pojavu epileptičnih 

napadov. 

 

Alkoholni delirij traja en do pet dni, običajno se konča 

z globokim in dolgotrajnim spancem. Bolniki se iz 

njega prebudijo brez simptomov odtegnitve, običajno 

so amnestični za obdobje delirija. 
 

Smrtnost alkoholnega delirija še vedno znaša 5%, 

nezdravljenega 20-35%. Smrt nastopi zaradi motenj 

srčnega ritma, zapletov (pljučnica), ali pa 

neprepoznane bolezni, zaradi katere je bolnik prenehal 

piti (pankreatitis, meningitis, poškodba glave, jetrna 

odpoved). 

 

Alkoholni delirij se razvije pri vsaj 5% odvisnikov od 

alkohola, ki razvijejo sindrom odtegnitve. Dejavniki 

tveganja za razvoj so dolgotrajno, prekomerno 

uživanje alkohola, predhodne epizode delirija, starost 

preko 30 let, komorbidnosti, simptomi odtegnitve, ko 

je v krvi še prisoten etanol ter druge pridružene telesne 

bolezni in polipragmazija. (19, 20, 21) 
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Obravnava alkoholnega delirija v urgentnem centru 

 

Postavitev diagnoze delirium tremens je klinična, 

vendar moramo najprej izključiti ostale somatske 

vzroke za motnjo zavesti. Najprej moramo izključiti 

hipoglikemijo in druge metabolne motnje 

(hiponatriemija, hipomagnezijemija, ketoacidoza, 

Wernickejeva encefalopatija). Ob vročini in motnji 

zavesti, moramo pomisliti na okužbo CŽS in po 

potrebi opraviti lumbalno punkcijo. Izključiti moramo 

poškodbo glave, ICV in po potrebi opraviti CT glave. 

Pomisliti moramo na hepatično encefalopatijo 

(določitev amonijaka) in vpliv drugih psihoaktivnih 

snovi ter sedativov. Potrebno je spremljati tekočinski 

in elektrolitski status (kalij, natrij, klorid, magnezij, 

fosfat), funkcijo jeter in ledvic, nivo encimov 

pankreasa. Določiti je potrebno CRP, hemogram, po 

potrebi tudi DKS, vitamin B12 in folat. Izključiti 

moramo gastrointestinalno krvavitev. Pogosti vzroki 

za prenehanje pitja so akutni pankreatitis, gastritis in 

peptični ulkus. 

 

Prehitra postavitev diagnoze alkoholnega delirija 

lahko povzroči zamujeno diagnostiko stanja, ki lahko 

ogroža življenje. (19, 20) 
 

Zdravljenje alkoholnega delirija 
 

S terapijo pričnemo, ko smo izključili druge 

diferencialno diagnostične vzroke motnje zavesti. 

Bolnik mora biti v mirnem, zatemnjenem prostoru. 

Zdravilo izbire so benzodiazepini ali klometiazol. 

Zdravila titriramo do sedacije. Upoabimo lahko 

diazepam 5 mg na 10-15 minut i.v., v kolikor po dveh 

odmerkih pacient še ni umirjen, lahko tretji odmerek 

povečamo na 10 mg. Lahko uporabimo tudi lorazepam 

v odmerku 2 mg na 15 minut. Peroralno v Sloveniji 

običajno uporabljamo klometiazol (Distraneurin), 

pričnemo z 2-4 kapsulami, odmerek lahko čez nekaj ur 

ponovimo. Ko je bolnik umirjen, odmerek ponovimo 

trikrat dnevno. Odmerke zdravil, tekom nekaj dni, 

postopoma nižamo. Občasno je za zagotovitev 
varnosti bolnika in osebja potrebno prehodno oviranje 

s pasovi, ki ga ukinemo takoj, ko to dovoljuje stanje. 

Ob dehidraciji moramo nadomeščati tekočine 

(običajno parenteralno), elektrolite, glukozo in 

vitamine (tiamin 50-100 mg dnevno, ostale vitamine 

B kompleksa, folat), zagotoviti moramo zadosten vnos 

kalorij. 

 

→ Bolnike s potrjenim alkoholnim delirijem čimprej 

napotimo v pristojno psihiatrično ustanovo, saj 

običajno potrebujejo hospitalno obravnavo na 

intenzivni enoti. Kriteriji za sprejem v bolnišnico so 

pogosto še napredovala starost, komorbidnosti, slab 

odgovor na začetno medikamentozno zdravljenje, 

pretekla anamneza delirij tremensa in epileptičnih 

napadov. Bolniki s težkim potekom odtegnitve, ki 

zahteva nadozorovano zdravljenje, potrebujejo tudi 

zdravljenje v intenzivni enoti. (20). 

 

→ Bolnike z odtegnitvijo brez zapletov, z blagimi ali 

zmernimi simptomi, ki nimajo pridruženih bolezni in 

niso imeli epileptičnega napada in ki niso suicidalno 

ogroženi, lahko zdravimo ambulantno in odpustimo 

domov v spremstvu zanesljive osebe. Priporočljivo jih 

je primerno opozoriti na vzrok težav, svetovati 

popolno abstinenco od alkohola in drugih morebitnih 

nedovoljenih substanc ter napotiti v alkohološko 

ambulanto, ali jo vsaj svetovati za v bodoče. (19, 20) 
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Priloga 1: Tabela toksidromov 
 

Tabela 3: Toksidromi (13). 

 Opioidni 
Simpatiko-

mimetični 

Sedativno- 

hipnotični 
Serotoninski 

Halucino-

geni 

Anti-

holinergični 
Holinergični 

zenice mioza midriaza mioza midriaza midriaza midriaza 

(blind as a 

bat) 

mioza 

dihanje bradipneja tahipneja normalno, 

upočasnjeno 

tahipneja tahipneja tahipneja hipersekrec. 

bronhov, 

paraliza dih. 

mišic 

krvni 

tlak, 

pulz 

nizek RR, 

bradikardija 

hipertenzija, 

tahikardija, 

motnje ritma, 

adrenergična 

kriza 

normalen, 

lahko 

hipoteznija 

hipertenzija, 

tahikardija 

hipertenzija, 

tahikardija 

hipertenzija, 

tahikardija 

bradikardija 

(muskarinski) 

tahikardija, 

hipertenzija 

(nikotinski) 

zavest zožena agitacija, 

tremor, 

psihoze, 

maničnost, 

motnje 

zavesti 

zaspanost, 

ataksija, 

upočasnje-

nost, 

nezavest 

zmedenost 

/agitacija, 

hiper-

refleksija, 

tremor, 

rigidnost 

halucinacije, 

nistagmust 

agitiranost 

(mad as a 

hatter), 

halucinacije 

zmedenost, 

koma 

koža hladna potna hladna potenje različno dry as bone, 

red as a beet 

SLUDGE 

(salivation, 

lacrimation, 

urin. retenca, 

diaphoresis, 

GI upset, 

emesis) 

telesna 

tempe-

ratura 

podhladitev povišana lahko znižana hipertermija hipertermija hipertermija 

(hot as hades) 
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Priloga 2 - presejalni urinski test na droge 
 

Uporabnost presejalnega testa na droge je zaradi semikvantitativne narave testa zelo omejena. Ob akutni zastrupitvi 

nima prave vloge, kljub temu se testa v urgentnih ambulantah prepogosto poslužujemo. Pozitiven rezultat nima nujne 

vzročne povezave s stanjem bolnika. Ne da nam informacije kdaj je bolnik zaužil drogo (lahko nekaj dni ali tednov 

nazaj, ko učinek droge ni več klinično pomemben), niti nam ne pove, ali je količina droge v telesu takšna, da povzroči 

klinično pomemben učinek. Rezultat testa nas zaradi tega lahko zavede in povzroči zamudo pri diagnostiki. Poleg 

tega sintetičnih drog test ne pokaže.  

 

Test je običajno indiciran zgolj pri spremljanju bolnikov v programu zdravljenja odvisnosti od drog. Uporaben je 

lahko pri sumu na zlorabo ali zanemarjanje otroka in v forenzične namene. Uporaba testa je lahko tudi etično sporna 

(22). 

 

Tabela 4: Presejalni urinski test na droge (22). 

Droga 
Časovni okvir pozitivnega 

test po akutnem zaužitju 
Lažno pozitivni test Opombe 

Opioidi  

(morfini, kodein) 

1-3 dni makova semena (ne pri 

novejših testih) 

Sintetičnih opioidov ne 

zaznajo (metadon, fentanil, 

tramadol, buprenorfin, 

loperamid). 

Metadon 1-5 dni doksilamin (v Sloveniji ga ni 

na tržišču). 

 

Kokain 2 dni (7 dni kronični 

uporabniki) 

kokin čaj Običajno so visoko specifični 

in zanesljivi. 

Amfetamini 1-2 dni (do 4 dni pri kronični 

rabi) 

nosni dekongestivi, fenilefrin, 

efedrin, propranolol, atenolol, 

določeni rastlinski izvlečki 

→ Zelo nespecifičen test! 

→ Sintetičnih amfetaminov 

običajno test ne pokaže! 

Marihuana 1-3 dni (kronični uporabniki:  

>1 mesec) 

proizvodi iz konoplje (zelo 

redko). 

→ Lažno pozitivni testi so 

redki. 

→ Neuporaben test za dokaz 

akutne zastrupitve. 

→ Sintetičnih kanabinoidov 

ne pokaže. 

Benzodiazepini 1 -5 dni,  

diazepam do 1 mesec 

 → nizka senzitivnost testa 

→ alprazolam in lorazepam 

redko pokaže 

→ zolpidem ne pokaže 

→ ni za dokaz zastrupitve 

MDMA (Ectasy) 1-3 dni   
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Nasilen bolnik in tehnike komunikacije 
 

Elizabeta Vovko (1), univ. dipl. psih.; Taja Rukavina(2), dr. med. 

1) SE UPS, Policija, Štefanova 2, 1501 Ljubljana 

2) OE NMP, ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor 

 

 

Uvod 
 

Urgentni zdravnik se pri svojem delu pogosto sreča z 

bolniki, ki so avto- ali heteroagresivni. Večina nasilnih 

incidentov v zdravstvu se zgodi pri terenskem delu, v 

urgentnih ambulantah, na geriatričnih ter psihiatričnih 

oddelkih (1). Vloga zdravnika, ki obravnava nasilnega 

bolnika, je stremljenje k nadzoru nad situacijo, 

odprava morebitnih reverzibilnih vzrokov agresije ter 
skrb za varnost bolnika in osebja. Skozi svojo 

izobrazbo smo relativno dobro usposobljeni za 

prepoznavanje različnih, predvsem somatskih, 

vzrokov agresije. Velikokrat pa pride do kratkega 

stika, saj se premalo zavedamo pomembnosti 

komunikacije z bolnikom, poleg tega pa nismo vešči 

uporabe komunikacijskih ter deeskalacijskih tehnik. V 

tem prispevku bo zato naveden le pregled potencialnih 

vzrokov nasilnega vedenja, na katere moramo 

pomisliti, bistvo pa je v varnem in učinkovitem 

pristopu do agresivne osebe. Posebno skupino, ki 

zahteva svojstven pristop, predstavljajo tudi osebe s 

samomorilnimi težnjami. 

 

Vzroki za nasilno vedenje 
 

Somatski vzroki 

 

Z besedo somatski v tem primeru označujemo vsa 

stanja, ki so posledica telesne bolezni pa tudi učinkov 

zdravil ali psihoaktivnih substanc. Pri teh obolenjih je 

osnovna naloga urgentnega zdravnika seveda zdraviti 

vzrok. Predvsem je pomembno, da zaradi 

morebitne znane duševne motnje ali osebne 

anamneze agresivnega vedenja ne spregledamo 

somatskih vzrokov, saj jih lahko zdravimo in so do 

neke mere odpravljivi – študija v ZDA je pokazala, 

da je od agresivnih bolnikov z dokazanim somatskim 

vzrokom, obravnavanih pri psihiatru, celo do 80% 

predhodno pregledal urgentni zdravnik in izključil 

somatsko dogajanje (2)! Pomagamo si lahko s kratico 

FIND ME (funkcionalni, infekcijski, nevrološki, 

droge (oz. PAS + zdravila), metabolni ter endokrini 

vzroki. 

 

Nesomatski psihotični 

 

Mednje sodijo shizofrenija, blodnjave motnje in 

določene faze bipolarne motnje (3). Skupna jim je 

motnja realitetne kontrole; posameznik torej ni 

povsem zmožen presoditi, kaj je res in kaj ne, 

nepravilno vrednoti ustreznost svoji misli ali zaznav. 

Bolniki lahko imajo različne halucinacije 

(najpogosteje vidne ali slušne) ali pa gojijo zmotna 

prepričanja o namenih in povezavah ljudi v svoji 

okolici.  

 

Nesomatski nepsihotični 

 

Sem prištevamo osebe z disocialno osebnostno 
motnjo, v skrajnem primeru tudi psihopatijo, ter osebe 

brez duševne motnje, ki pa se vedejo nasilno. 

 

Tabela 1: Pregled vzrokov agresivnega vedenja. 
Somatski Nesomatski 

psihotični 

Nesomatski 

nepsihotični 

Delirij 

Demenca 

Zloraba 

psihoaktivnih 

substanc ali 

odtegnitev od njih 

Hipoksija 

Hipoglikemija 

Hipo/hipertermija 

Elektrolitne motnje 

Endokrinološke in 

metabolne bolezni 

Anemija 

Sepsa 

Meningitis/ 

meningoencefalitis 

Drugo dogajanje v 

CŽS (krvavitev, 

tumor, epilepsija) 

Shizofrenija 

Depresija s 

psihozo 

Bipolarna 

motnja 

Osebnostne 

motnje 

(predvsem 

disocialna, 

borderline, tudi 

OKM) 

Posttravmatska 

stresna motnja 

 

Dodatni dejavniki tveganja za pojav nasilja 
 

Poleg vzrokov s strani bolnika, zaradi katerih 

neposredno postane agresiven, lahko k eskalaciji 

pripeljejo še drugi dejavniki, ki jih lahko delimo v štiri 

skupine (4). To so: 

- okoljski dejavniki (slabo opremljene čakalnice, 

prepolne čakalnice, močna svetloba, glasno 

okolje, dolgo čakanje); 

- dejavniki, vezani na zdravstveno osebje (prenizka 

ali previsoka toleranca do nasilja, nepoznavanje 

znakov grozečega nasilnega vedenja, slabe 

komunikacijske in pogajalske veščine, slaba 

sposobnost obvladovanja lastnih reakcij, osebno 

zapletanje v konflikte); 

- prisotnost bolnikovih svojcev (prevelika 

pričakovanja, premalo pozornosti na informacije 



 

 94 

in navodila, burne reakcije zaradi neposredne 

čustvene vpletenosti, razočaranje). 

 

Tehnike komunikacije 
 

Obstaja nekaj splošnih načel komunikacije z nasilnim 

bolnikom, jih je pa dobro v nekaterih točkah 

prilagoditi glede na osnovno stanje bolnika. 

 

Med glavne splošne ukrepe v situacijah, ko je bolnik 

nasilen, sodijo: 

- umik iz situacije, če je to mogoče; možnost 

zapustiti sobo skozi druga vrata in poklicati 

varnostnike ali policijo; 

- če umik ni možen, se ob hujših nasilnih napadih 

poskušamo skriti, se ne izpostavljamo; 

- fizična prisila se uporablja le, ko so izčrpane vse 

ostale možnosti (5); 
- kadar imamo možnost, bolnika skušamo 

spoštljivo in empatično umiriti, 

- enostavna navodila, 

- deeskalacija agitacije in nasilnega vedenja. 

 

Navajamo nekaj pravil komuniciranja v potencialno 

nevarnih situacijah, ki imajo za cilj umirjanje situacije 

(tj. deeskalacijo) (4), ne glede na duševno motnjo ali 

osebno anamnezo bolnika. Naš namen je zmanjšati 

stopnjo vznemirjenosti, jeze, sovražnosti in 

potencialne agresivnosti. 

• Ostanemo mirni. Obvladamo čustva, izogibajmo 

se čezmernega reagiranja. Pomagamo si lahko s 

tehnikami dihanja. 

• Obvladajmo svoj glas, govorico telesa in izraznost 

obraza. Gibi naj bodo umirjeni. Spoštujmo osebni 

prostor bolnika. 

• Ne odzivajmo se na morebitne žalitve. Žalitev ne 

vzemimo osebno, lahko so uperjene proti 

zdravstvenemu sistemu, lahko so povezane s 

prevelikimi pričakovanji in preveliko čustveno 

vpletenostjo bolnikov ali svojcev. 

• Premislimo, kaj bomo rekli. Če občutimo jezo ali 

strah, nekajkrat globoko vdihnimo in šele nato 

reagiramo. 

• Ne »merimo moči«. Izogibajmo se izražanju 

moči. Izrazimo svojo  odločnost, blago avtoriteto, 

vendar nismo napadalni. 

• Ne reagirajmo na isti način kot bolnik, ne bodimo 

nesramni ali žaljivi. 

• Ne pritožujmo se nad vedenjem pacienta, temveč 

se pogovarjajmo z njim, ga poslušamo. 

• Poslušajmo osebo in je ne prekinjajmo. Dovolimo 

ji, da se nekoliko umiri.  

• Ne poučujmo in ne moralizirajmo. 

• Če že kritiziramo, podajmo kritiko na vedenje ali 

dejanje in ne na osebo. 

• Ne kričimo. Govorimo tišje, vendar dovolj glasno, 

da nas sogovornik lahko dobro sliši.  

• Govorimo počasneje, z nekoliko nižjim glasom 

kot običajno in z mirnim, izenačenim tonom. 

• Ne sledimo bolniku, temveč vodimo pogovor 

(asertivnost). 

• Po dogodku poiščemo podporo zase. 

 

Komunikacija z nasilnim bolnikom s somatsko 

boleznijo (delirantnim bolnikom) 

 

Priporočen način komunikacije z nasilnim bolnikom s 

somatskim vzrokom je poleg splošnih, zgoraj naštetih 

pravil, naslednji (6): 

- bolnika naslavljamo po imenu. 

- Manj je pomembna vsebina besed, bolj je 

pomemben ton izgovorjenega – pomirjujoč in 

prijeten. 

- Uporabimo znane besede, tempo govora ustrezno 

upočasnimo. 

- Smo potrpežljivi in suportivni. 

- Pozorno spremljamo agitacijo in frustracijo. 

- Pozorni smo na utrujenost/stopnjevanje agitacije. 

- Izogibamo se uporabi dvomljivih ali nejasnih 

besed. 

- Uporabljamo konkretna imena oseb, predmetov 

ali dogodkov. 

- Izogibamo se zaimkov. 

- Uporabljamo pozitivne in direktivne stavke (npr. 

»pojdimo« namesto »ali gremo«). 

- Pojasnimo, kaj bo sledilo. 

- Prikažemo, da nas bolnik lahko posnema. 

- Pozitivna neverbalna komunikacija (nasmešek, 

prikimavanje, obrazna mimika). 

 

Komunikacija z bolnikom z motnjo psihotičnega 

spektra 

 

Poleg osnovnih pravil komunikacije se pri bolnikih z 

motnjo psihotičnega spektra priporoča naslednji način 

komunikacije za umirjanje situacije (7): 

- ne izražajmo dvoma o resničnosti bolnikovih 

izjav. 

- Ne prerekajmo se z njim o njegovih iluzijah, 

halucinacijah. 

- Njegova potreba po tem, da nam nekaj “pojasni”, 

je lahko priložnost za vzpostavitev dobrega 

odnosa in pomiritev situacije. 

- Ne strmimo vanj ali se mu preveč približamo. 

- Ne bo se zgodilo nič dramatičnega, če vprašamo: 

“Ali vi slišite kakšne glasove? Kaj vam govorijo? 

Se počutite ogroženega?” 

- Pri močno paranoidni osebi je lahko tisto, na kar 

je jezna, v resnici tisto, česar jo je strah. 

 

Komunikacija z disocialno osebo 
 

Dodatna specifična priporočila za način komunikacije 

z disocialno osebo so naslednja (7): 
- imejmo v mislih njeno egocentričnost. 
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- Osredotočajmo jo na realnost, na »tukaj in zdaj«. 

- Zaposlimo jo s pogovorom. 

- Poudarjajmo koristi, ki jih ima, če upošteva naša 

navodila. 

- Ne obljubljajmo ničesar, česar ne moremo 

izpolniti. 

- Disocialna oseba spoštuje moč in avtoriteto, ne 

sočutja. 

 

Komunikacija s samomorilnim bolnikom 

 

Razumevanje bolnikov s samomorilnimi idejami, 

nameni, njihovim načrtovanjem samomora ali 

dejansko samomorilno vedenje (poskus samomora) 

presega obseg tega prispevka, zato navajamo samo 

nekaj osnovnih pravil komunikacije s samomorilnim 

bolnikom (8). Strnemo jih lahko v določeno zaporedje, 

in sicer:  

- postavljanje vprašanj,  

- pozorno poslušanje,  

- pravilna ocena samomorilne ogroženosti: znaki 

tveganja in znaki vedenja, 

- ustrezno ukrepanje. 

 

Samomorilni bolnik potrebuje tako kot vsaka zdrava 

oseba občutek varnosti, sprejetosti, pomembnosti, 

spoštovanja, našega razumevanja in potrditve 

(validacija). Poslušati, slišati in razumeti bolnika je 

lahko naporno in zahtevno. V komunikaciji z njim smo 

direktni, odkrito govorimo o samomoru. Priporočen 

način komunikacije in dejavniki, na katere moramo 

biti pozorni pri komunikaciji, so naslednji (8): 
- ne smemo soditi po svojih merilih, sprejmemo 

bolnikovo subjektivno doživljanje težav, ne glede 

na to, kakšna je morda objektivna situacija. 

- Izogibajmo se moraliziranju in dajanju splošnih 

nasvetov, ne obsojajmo in ne analizirajmo. 

- Moramo poslušati in dovoliti bolniku izraziti 

čustva. Potrebna je velika mera empatije in 

potrpežljivosti. 

- Pazljivo poslušajmo ton glasu; poskušajmo 

razbrati, kakšno je čustveno stanje, ali zveni jezno, 
žalostno, vznemirjeno. Upoštevajmo nenadne 

spremembe razpoloženja. 

- Poskušajmo ugotoviti motiv za dejanje; kako to, 

da razmišlja o samomoru, kaj je povod za njegovo 

dejanje. 

- Poudarjamo, da so problemi trenutni, začasni. 

Kriza bo minila čez čas, zato je samomor 

nepovratna rešitev trenutnih problemov. 

Preusmerjajmo ga k drugim temam. 

- Omenimo družino ali bližnje, ki lahko pomagajo. 

Če opazimo negativno reakcijo, jih ne omenjamo 

več. 

- Govorimo umirjeno in razumevajoče. Ne smemo 

izvajati pritiska nanj. Bodimo usmerjeni na “tukaj 

in zdaj”. 

- Ponudimo pomoč - poskušajmo dvigniti 

samospoštovanje, tolažba ga lahko še dodatno 

utrdi v njegovem občutku nemoči. 

- Dajemo občutek zaupanja in skrbi ter ponudimo 

praktične rešitve. 

- Naredimo načrt, kako bomo osebo nadzorovali, ne 

spustimo je izpod nadzora. 

 

Vsi priporočeni načini komunikacije so se izkazali za 

učinkovite pri reševanju kritičnih situacij, vendar 

moramo opozoriti, da zgolj seznanjenost z njimi ne 

zadošča. Potrebno je sistematično usposabljanje za 

usvojitev deeskalacijskih tehnik, tehnike aktivnega 

poslušanja in ostalih načinov komunikacije za 

umirjanje nasilne situacije. 

 

Farmakološki ukrepi 
 
Občasno so pri močno agitiranih bolnikih potrebni 

tudi farmakološki ukrepi. Idealne substance za ta 

namen žal ni, vendar skušamo izbrati zdravilo, ki je v 

dani situaciji varno, učinkovito in ga bolnik dobro 

prenaša; imeti mora hiter učinek in možnost 

stopnjevanja odmerka, dobro pa je tudi, da je na voljo 

v več različnih oblikah oz. da je aplikacija možna po 

več poteh. Včasih je bolniku smiselno ponuditi, da 

zdravilo vzame prostovoljno, saj na ta način damo 

vedeti, da mu ni odvzet ves nadzor nad situacijo in 

njim samim. Kadar pa nas bolnik neposredno ogroža 

in ne želimo uporabiti fizičnih ovirnic ali pa so te 

kontraindicirane zaradi spremljajočih obolenj, se 

odločimo v glavnem za intramuskularno aplikacijo. 

 

Najpogosteje se za namen pomiritve uporabljajo 

benzodiazepini (lorazepam, midazolam), pri katerih 

pa je zaradi možnosti depresije dihanja potrebna 

previdnost, posebno v prisotnosti akutnega 

alkoholnega opoja, ki je pogost vzrok za nasilno 

vedenje. Pogosto uporabljamo tudi antipsihotike, 

predvsem haloperidol, navadno intramuskularno. Ker 

lahko povzroči podaljšanje QT dobe, je priporočljivo 

bolnika, ki je prejel haloperidol, monitorirati (v 

kolikor njegovo stanje to dopušča). Zavedati se 

moramo tudi nevarnosti pojava ekstrapiramidne 

simptomatike in imeti na voljo antiparkinsonik 

(biperiden).V uporabi so tudi novejši antipsihotiki 

(aripiprazol, olanzapin).  

 

Da bi zmanjšali neželene učinke ter pospešili 

delovanje sedativov, se poslužujemo kombinacij 

benzodiazepinov in antipsihotikov (npr. midazolam in 

haloperidol).Vsekakor pa je zaradi zelo hitrega učinka 

za urgentno situacijo najprimernejši ketamin, ki 

bolnika sedira, vendar ne zavre dihanja (9). Previdnost 

pri uporabi ketamina je potrebna pri bolnikih z znano 

ishemično boleznijo srca. 
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Tabela 2: Zdravila za umiritev agresivnega 

vedenja. 

Zdravilo Odmerek 
Nastop 

učinka (IM) 

Trajanje 

učinka 

Lorazepam 
0,5–4 mg 

PO/IM/IV 
15–30 min 6–8 h 

Midazolam 
5 mg 

IV/IM 
15 min 2 h 

Haloperidol 
2,5–10 mg 

IV/IM 
30 min 4–6 h 

Ketamin 
0,5–1 mg 

IV/IM 
< 2 min 0,5–2 h 

 

Ukrepi za varnost osebja 
 

Zdravstveno osebje je treba poučiti o tem in tudi 

usposobiti za to, kako se izogniti potencialno nasilnim 

situacijam in kako jih reševati, če nastanejo. Treba jim 

je predstaviti najpogostejše situacije in znake, ki 

nakazujejo agresivno vedenje. Znaki, ki nakazujejo 

možnost nasilnega vedenja, so (4): 
- telesne spremembe, znaki stresa (potenje, 

stiskanje zob, tresenje, napetost, razdražljivost, 

stiskanje pesti, sunkovito dihanje, nemir, zariplost 

...); 

- glasovni izrazi jeze in frustracije (glasnost, vpitje, 

zmerjanje, preklinjanje in grožnje); 

- vedenjske spremembe (grozeče kretnje, vstajanje, 

topotanje, razbijanje po vratih, metanje in brcanje 

stvari, približevanje); 

- znaki alkoholiziranosti ali uporabe drog; 

- prisotnost orožja. 

 

Zdravstveni delavci bi potrebovali sistematično in 

kontinuirano izobraževanje in usposabljanje za 

obvladovanje agresivnih situacij ter izdelavo splošnih 

in internih smernic ukrepov obvladovanja, kar bi 

pripomoglo k dvigu samozavesti zdravstvenih 

delavcev in znanja obvladovanja agresivnih situacij ter 

posledično uspešnejšemu in varnejšemu obvladovanju 

nastalih situacij (4). Prvi od vsebinskih sklopov 

modela usposabljanja bi bil spoznavanje lastnih 

osebnostnih in vedenjskih značilnosti, saj na odnos 

zdravnika z drugimi v veliki meri vplivajo tudi 

njegove osebnostne in vedenjske karakteristike, poleg 

same situacije. Drugi sklop bi vključeval 

prepoznavanje rizičnih dejavnikov za nasilno vedenje 

bolnikov in prve ukrepe, tretji sklop komuniciranje z 

nasilnim bolnikom in zadnji sklop prijavo in analizo 

kritičnega dogodka in pomoč žrtvi nasilja. 

 

V urgentnih ambulantah ne bi smeli zanemarjati 

preventivnih ukrepov, za zmanjšanje negativnih 

posledic nasilnega vedenja bolnikov (5). Da bi 

preprečili nasilje v urgentnih ambulantah, 

potrebujemo ukrepe in hitre reakcije. Najpomembnejši 

varnostni ukrepi, ki lahko pomagajo urgentnim 

zdravnikom in drugemu zdravstvenemu osebju so 

varnostniki, telefoni, alarmni zvonci, možnost 

zapustiti sobo (skozi zadnja vrata) in zaklepanje vrat. 

Pomembno je, da ima bolnik možnost oditi iz prostora. 

Nujna je pozornost na nevarne predmete, ki jih osebje 

lahko umakne, če je potrebno. Osebje bi moralo imeti 

dogovorjen skriti način sporočanja nasilne situacije z 

vnaprej pripravljenim sporočilom (npr. Ordinacija št. 

2, 1. nadstropje, dr. Novak) ali klicem z naprej 

dogovorjeno kodo (npr. »Sestra, prosim, prinesite mi 

aspirin.«) Smiselno bi bilo razmišljati tudi o uporabi 

plinskega razpršilnega sredstva v hujših primerih 

nasilnega vedenja. Vsaka enota v zdravstvu bi morala 

imeti delujoče modele proti nasilju ter zaposlene 

usposobljene za uporabo posebnih varovalnih 

ukrepov. Priporočljivo je izvesti oceno tveganja ter 

analizo in izdelati modele zagotavljanja varnosti (10). 
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Zakonodaja, etična in pravna vprašanja 
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Pred uvodom 
 

Drugi člen Ustave Republike Slovenije govori o tem, 

da je Slovenija pravna država. Temeljno ogrodje 

pravne države, poleg Ustave, ki je pravni akt z najvišjo 

pravno močjo, ki predstavlja osnovo pravne in državne 

ureditve, in kateremu so podrejeni vsi drugi, tvori 

njena zakonodaja. Zakonsko urejamo družbena 

razmerja, ki brez takšne urejenosti ne bi normalno 
potekala. Za zakon pravimo, da je normativni pravni 

akt, ki preko pravnih pravil, ki jih vsebuje, določa 

kako naj se vedejo pravni subjekti, ko se znajdejo v 

določenih življenjskih okoliščinah. Pomembno 

uvodno vprašanje je, zakaj zakon sploh velja? »Zakon 
velja, ker je zakon, in zakon je, ker ima v večini 

primerov moč, da se ga udejanja.« (1). Zakone 

sprejemamo z mislijo na varovanje osnovnih vrednot 

prava kot so splošna korist, pravna varnost in 

pravičnost (1). Bistvo zakona tudi dobro povzame 

znan latinski rek Modestina »Legis virtus haec est: 

imperare, vetare, permittere, punire«, ki v prevodu 

pomeni »Vrlina zakona je zapovedati, prepovedovati, 

dovoljevati, kaznovati« . Splošno veljavno načelo je, 

da je posameznik svobodno bitje, ki mu je pravno 

dovoljeno vse kar ni pravno prepovedano, vse dokler 

spoštuje pravice drugih.  

 

Eno ključnih misli odnosa med zdravnikom, etiko in 

pravom je v slovenskem prostoru podal akademik dr. 

Miličinski, ki pravi: »Zdravnik je dolžan, da po svojih 

možnostih bdi nad medicinskimi etičnimi načeli in si 

prizadeva, da se bodo uveljavila tudi v zakonskih 

predpisih in jih obogatila. Kajti gesli, da je zdravnik 

zakon in hkrati tudi že etika, in da je torej uboganje in 
pokorno izpolnjevanje navodil in ukazov edina 

zdravnikova dolžnost, to geslo poznamo iz 
najmračnejše dobe človeštva in zgodovine.« 

 

Pravo v urgentni medicini – uvod 
 

»Ignorantia iuris nocet« (latinsko „Nepoznavanje 

prava škodi“), primerno nakaže na splošno in pravno 

uveljavljen princip, po katerem se pričakuje in 

predpostavlja, da pravo poznamo. Navedba, ki velja za 

neverodostojen in brezpredmeten izgovor, da za 

pravni predpis nismo vedeli, nas ne odveže 

odgovornosti za posledice, ki jih prinaša kršitev. 

Prispevek zato želi uporabno povzeti pravno ureditev 

nekaterih, po mnenju avtorjev pogostih, vsakodnevnih 

in življenjskih vprašanj, s katerimi se srečuje urgentni 

zdravnik pri svojem delu. Nima namena igrati vloge 

temeljnega pravnega dela, nima namena moralizirati, 

nima namena znanstveno komentirati, osvetljuje le 

nekatere temeljne dileme in navede na nekatera etična 

vprašanja, ki se zdravniku postavijo ob prometni 

nesreči, ko oskrbuje poškodovanca v obcestnem jarku, 

domu v katerega vstopa po službeni in profesionalni 

dolžnosti, ambulanti nujne medicinske pomoči in 

drugih priložnostih in primerih, ki oblikujejo njegov 
vsakdan. Ni odveč poudariti tudi, da o končni 

interpretaciji vsebine posameznega pravnega pravila 

seveda odločajo sodišča, ki izrekajo sodbe in 

oblikujejo pravno, sodno prakso, ki predstavlja enega 

od elementov (kljub temu, da pri nas ni v veljavi t.i. 

precedenčni sistem) pri zasledovanju želje po 

pojasnitvi pravega, oziroma veljavnega, pomena 

pravnega pravila v konkretnem primeru.  

 

V pravu so definicije osnovnih pojmov ključne, zato 

se jim v nadaljevanju, ob posameznih ureditvah, ne 

moremo izogniti.   

 

Zdravnik in odgovornost 

 

Kaj je naloga zdravnika?  

 

Zdravnik, v skladu z zakonodajo opravlja zdravstveno 

dejavnost kot zdravniško službo*, ki obsega:  

1. pregled na prisotnost ali odsotnost telesnih ali 

duševnih bolezni, poškodb ali anomalij;  

2. presojo stanja iz prejšnje točke s pomočjo 

medicinsko-diagnostičnih sredstev;  

3. zdravljenje, habilitacijo oziroma rehabilitacijo;  

4. preprečevanje bolezni, vzgojo in svetovanje;  

5. skrb za reproduktivno zdravje prebivalstva;  

6. predpisovanje zdravil in zdravstvenih 

pripomočkov;  

7. obdukcijo mrtvih;  

8. izdajanje zdravniških spričeval in zdravniških 

potrdil;  

9. druga dela v skladu s posebnimi predpisi; 

 

in je temeljni odgovorni nosilec opravljanja 

zdravstvene dejavnosti (2).  Pri sprejemanju 

strokovnih odločitev je neodvisen in svobodno izbere 

način zdravljena pri čemer pa se mora ravnati po 

spoznanjih znanosti in uporabljati strokovno 

preverjene metode (2). 
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*Zdravstvena dejavnost je definirana v 1. člen Zakona 

o zdravstveni dejavnosti:  

»Zdravstvena dejavnost obsega ukrepe in aktivnosti, 
ki jih po medicinski doktrini in ob uporabi medicinske 

tehnologije opravljajo zdravstveni delavci oziroma 
delavke in zdravstveni sodelavci oziroma sodelavke 

pri varovanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju in 

zdravljenju bolnikov in poškodovancev.« 

 

Za svoje delo je etično, strokovno, kazensko in 

materialno odgovoren (3).  

 

Ni odveč opozoriti tudi, da zdravnik ni odgovoren za 

potek zdravljenja, kadar pacient zdravniku navaja 

neresnične podatke o zdravstvenem počutju, se ne 

ravna po navodilih zdravnika ali ne sodeluje pri 

varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja (2).  

 

Kazenska odgovornost  

 

Kazensko odgovornost opredeljuje Kazenski zakonik 

(KZ). Osnovno načelo je, da ni kaznivega dejanja in 

kazni brez zakona, v 2. členu je določeno, da kazen ne 

sme biti izrečena za dejanje, ki ga zakon ni določil kot 

kaznivo še preden je bilo storjeno in za katero kazen 

ni bila predpisana. 

 

Kaznivo dejanje je definirano kot človekovo 

protipravno ravnanje, ki ga zakon zaradi varstva 

pravnih vrednot kot tako določa, hkrati določa njegove 

znake in kazen za krivega storilca. Storjeno je lahko s 

storitvijo ali opustitvijo (4). Kriv je storilec, ki je bil 

ob storitvi prišteven in je ravnal naklepno ali iz 

malomarnosti, pri čemer se je zavedal (ali bi se bil 

moral), da ravna v nasprotju s pravom (4). 

 

Naklepno je dejanje storjeno, če se je storilec dejanja 

zavedal in ga je hotel storiti (t.i. direktni naklep) ali 

tudi, če se je zavedal, da lahko stori kaznivo dejanje a 

je v to privolil (t.i. eventuelni naklep) (4).  

 

Kaznivo dejanje je lahko storjeno tudi iz malomarnosti 
(storilec se kaznuje samo, če zakon tako določa, 

sodišče pa lahko storilcu odpusti kazen, če posledice 

dejanja storilca toliko prizadevajo, da kaznovanje 

očitno ne bi bilo upravičeno), ko storilec ni ravnal s 

potrebno pazljivostjo in se je zavedal, da lahko stori 

kaznivo dejanje a je lahkomiselno mislil, da se to ne 

bo zgodilo oziroma, da bo to lahko preprečil (zavestna 

malomarnost) ali tudi, če se ni zavedal, da lahko stori 

kaznivo dejanje pa bi se mogel in moral (nezavestna 

malomarnost) (4).  

 

Naš pravni red, zraven splošnih za vse veljavnih 

določb, vsebuje tudi specialne kazenske določbe, ki 

drugače od splošnega, definirajo kazensko 

odgovornost posameznika, ki je zdravnik. 

 

Zdravnik, ki ne pomaga osebi, ki je v nevarnosti za 

življenje, se kaznuje z zaporom do enega leta (4). Če 

iz malomarnosti ravna v nasprotju s pravili zdravniške 

stroke in tako povzroči, da se komu občutno poslabša 

zdravje, se kaznuje z zaporom do treh let, če pa kdo 

zaradi takega ravnanja umre se zdravnik kaznuje z 

zaporom od enega do osmih let.  

 

Kazen je določena tudi za malomarno zdravljenje, in 

zdravnik, ki je v tem primeru spoznan za krivega se, 

če se zaradi tega komu občutno poslabša zdravje, 

kaznuje z zaporom do treh let (4), če ob tem kdo umre 

ja za storilca predviden zapor od enega do osmih let  

(4).  

 

Namen kaznovanja je varovanje temeljnih vrednost in 

načel pravnega reda, vzpostavljanje zavedanja storilca 

kaznivega dejanja o nedopustnosti izvršitve in 

omogočanje, dostojne vključitve v skupno družbeno 

okolje (4).  

 

Pomembno načelo v kazenskem pravu je t.i. Ultima 

Ratio, kaznovanje se uporabi kot zadnje sredstvo, ko 

posega v pravno zavarovane vrednote ni možno 

zadovoljivo preprečiti z drugimi, milejšimi sredstvi. 

 

Odškodninska odgovornost  

 

Področje odškodninske odgovornosti ureja 

Obligacijski zakonik (OZ). Nikomur škodovati (lat. 

neminem laedere) je splošno pravilo, v skladu s 

katerim se mora vsakdo vzdržati ravnanj s katerimi bi 

drugim lahko povzročil škodo. Predpostavke 

odškodninske odgovornosti so nedopustno ravnanje, 

nastanek škode, vzročna zveza med obema in 

odgovornost povzročitelja (5).  

 

Brez da se poglobljeno spuščamo v vse vidike 

odškodninske odgovornosti, naj samo nakažemo, da v 

osnovi govorimo o t.i. krivdni odgovornosti (če 

povzročitelj škode dokaže, da ni kriv, tudi ni 

odgovoren) ter objektivni odgovornosti (odgovorni 
odgovarjajo zaradi svojega položaja). Krivda je dveh 

oblik, kot naklep (storilec povzroči škodo namenoma 

z zavedanjem, da bo škodljiva posledica nastala) ali iz 

malomarnosti (manjša stopnja krivde). Pri 

malomarnosti je treba omeniti lahko malomarnost 

(dejanje je nepazljivo za zelo skrbnega strokovnjaka), 

navadno malomarnost ( zanemarjanje pazljivosti 

skrbnega strokovnjaka) in hudo malomarnost 

(zanemarjanje običajne pazljivosti povprečnega 

strokovnjaka).  

 

Objektivna odgovornost je odgovornost ne glede na 

krivdo, zdravstvena ustanova odgovarja za škodo, ki 

jo pri svojem delu storijo zdravstveni delavci (5). V 

primeru naklepa ali hude malomarnosti lahko 
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ustanova zahteva povračilo (regresni zahtevek) 

plačane odškodnine od samega delavca (5). 

 

V splošnem delu OZ v 6. členu pravi, da se mora pri 

izpolnjevanju obveznosti ravnati skrbno. Posebej ko 

gre za obveznosti iz poklicne dejavnosti (recimo 

zdravstvena dejavnost) se zahteva ravnanje z večjo 

skrbnostjo, po pravilih stroke s t.i. skrbnostjo dobrega 

strokovnjaka (5). Standard skrbnega ravnanja v 

vsakem konkretnem primeru, glede na vsa dejstva in 

okoliščine, presoja in vzpostavi sodišče. 

 

Zdravnik mora biti zavarovan za škodo, ki bi lahko 

nastala pri njegovem delu, zavaruje ga delodajalec. Za 

škodo, ki jo zdravstveni delavec povzroči pri svojem 

delu, v skladu z veljavno zakonodajo in tudi sodno 

prakso, kot omenjeno, odgovarja zdravstvena 

ustanova, razen če ta dokaže, da je delavec ravnal tako 

kot je treba, kar pomeni, da je ravnal tako, da 

poslabšanje pacientovega zdravja ni posledica kršitve 

dolžne profesionalne skrbnosti (medicinske napake). 

Na tem mestu naj omenimo medicinski zaplet, ki se 

pojavi redko, naključno in ga ni mogoče preprečiti 

kljub strokovno neoporečnem zdravljenju, ki je 

potekalo z največjo možno skrbnostjo. Za zaplet 

zdravstvena ustanova odškodninsko ne odgovarja (6).  

 

Škodo OZ  opredeljuje kot prikrajšanje, ki nastane 

zaradi posega v pravice ali pravno zavarovane koristi, 

delitve so številne, za potrebe članka se omejujemo 

samo na nepremoženjsko (nematerialno) škodo (5), ki 

obsega povzročitev telesnih (dejansko pretrpljene in 

bodoče) ali duševnih bolečin (zmanjšanje življenjske 

aktivnosti, skaženost, smrt ali težja invalidnost 

bližnjega...) ter tudi strahu (med dogodkom in po 

njem).  

  

Drugo pomembno načelo odškodninskega prava je, da 

ima oškodovanec pravico do povrnitve nastale škode. 

Namen sankcije (odškodnina) je restitucija, 

reintegracija kršene pravice (7). Posamezne oblike so 

tudi podrobneje razčlenjene vendar to presega okvirje 
prispevka. Za povzročeno nepremoženjsko škodo se v 

primeru zdravstvene dejavnosti odgovarja ne glede na 

krivdo (naklep, malomarnost).  

 

Denarna odškodnina za nematerialno škodo, v pravni 

teoriji, za oškodovanca predstavlja zadoščenje, nima 

pa namena povrnitve škode ali kaznovanja 

povzročitelja (8).   

 

Strokovna odgovornost 

 

V skladu s 76. členom ZZdrS se za zagotovitev 

strokovnosti dela zdravstvenih delavcev izvajajo 

naslednje vrste nadzora:  

• interni strokovni nadzor, 

• strokovni nadzor s svetovanjem (Zdravniška 

zbornica), 

• upravni nadzor (Ministrstvo za zdravje), 

• nadzor Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije. 

 

Nadzor nad strokovnostjo dela zdravnikov opravlja 

Zdravniška zbornica Slovenije, ki je pravna oseba, 

združuje zdravnike in skrbi za njihove interese (2). 

Članstvo je obvezno za vse zdravnike, ki v Sloveniji 

opravljajo zdravniško službo.  V 71. členu 

omenjenega zakona so navedene naloge in javna 

pooblastila zbornice, ki med drugim vsebuje 

pooblastilo o podeljevanju, podaljševanju in odvzemu 

licence (2. točka), ter o izvajanju strokovnega nadzora 

s svetovanjem (4. točka). 

 

Strokovni nadzor s svetovanjem nad delom 

zdravnikov opravlja na podlagi pravilnika in letnega 

programa (2). Izredni strokovni nadzor lahko opravi 

na lastno pobudo, na predlog ministra, plačnika 

zdravstvenih storitev ali drugega naročnika (2). O 

nadzoru se sestavi ugotovitveni zapisnik, ki se pošlje 

zdravnikovemu delodajalcu, ministrstvu in kadar gre 

za izredni nadzor tudi predlagatelju takega nadzora 

(2).  

 

Ob ugotovljenih večjih strokovnih pomanjkljivostih 

ali napakah  zbornica izreče naslednje sankcije (2):  

• opomin, 

• dodatno strokovno izpopolnjevanje, 

• odvzem licence, 

• predlog drugih ukrepov ministrstvu. 

 

Ob manjših strokovnih pomanjkljivostih se lahko 

zdravniku izda priporočilo ali obvezno navodilo. 

 

Pacientove pravice 

 

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o 

pacientovih pravicah - ZPacP, ki določa pravice 

uporabnika zdravstvenih storitev in postopke 

njihovega uveljavljanja z namenom omogočiti 
enakopravno, primerno, kakovostno in varno 

zdravstveno oskrbo (9). Temelj oskrbe sta zaupanje in 

spoštovanje med pacientom in zdravnikom. V 

nadaljevanju se dotikamo le nekaterih določb, širša 

obravnava presega namene tega članka. 

 

Že Ustava Republike Slovenije v 51. členu določa, da  

ima vsakdo pravico do zdravstvenega varstva kakor 

določa zakon in da nikogar ni možno prisiliti k 

zdravljenju, razen ko to določa zakon (9). 

 

Kot že predhodno pojasnjeno so pri izvajanju 

zakonodaje bistvene definicije pojmov, ki se v zakonu 

pojavljajo, sicer ne vemo, o čem pravzaprav 

govorimo, zato v nadaljevanju nekaj osnovnih 
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definicij, ki zadevajo vsebino tega članka in so zajete 

v obravnavanem zakonu:  

- Medicinski poseg je vsako ravnanje, ki ima 

preventivni, diagnostični, terapevtski ali 

rehabilitacijski namen in ki ga opravi zdravnik, 

drug zdravstveni delavec ali zdravstveni 

sodelavec. 

- Nujna medicinska pomoč je neodložljivo 

ravnanje, ki je potrebno za ohranitev življenjsko 

pomembnih funkcij ali za preprečitev 

nepopravljivega in hudega poslabšanja 

zdravstvenega stanja. 

- Resna zdravstvena škoda je hudo poslabšanje 

fizičnega ali duševnega zdravja pacienta, ki 

ogroža pričakovane ugodne izide zdravljenja. 

- Sposobnost odločanja o sebi je sposobnost 

pacienta, da samostojno uveljavlja pravice iz tega 

zakona, še zlasti odloča o izvedbi medicinskega 

posega oziroma zdravstvene oskrbe. Pacient je 

sposoben odločanja o sebi, če je glede na starost, 

zrelost, zdravstveno stanje ali druge osebne 

okoliščine sposoben razumeti pomen in posledice 

uveljavljanja pravic iz tega zakona, še zlasti 

privolitve, zavrnitve ali preklica zavrnitve 

medicinskega posega oziroma zdravstvene 

oskrbe. 

 

Smiselno je poudariti, da so tudi pacientove pravice 

lahko omejene (niso absolutne) zaradi zagotavljanja 

javne varnosti in javnega zdravja, ter kadar bi bile 

ogrožene pravice drugih oseb (9). Pacient pa ima 

vedno pravnico do nujne medicinske pomoči, ki je ni 

mogoče kakorkoli pogojevati (9), po svojih močeh jo 

mora nuditi vsak (10). 

 

Obveščenost pacienta in pojasnilna dolžnost  

 

O pravici zakon govori v 20. členu ZPacP. Pravica je 

osnova za uresničevanje pravice do samostojnega 

odločanja o zdravljenju in sodelovanja v procesu 

zdravljenja (9).  

 
Zakon določa da ima pacient pravico biti obveščen o:  

- svojem zdravstvenem stanju in verjetnem razvoju, 

- cilju, vrsti, načinu izvedbe in verjetnosti uspeha, 

- tveganju, stranskih učinkih, 

- drugih možnostih, 

- postopkih in načinih, ki v Sloveniji niso 

zagotovljeni. 

 

Pojasnilo mora podati zdravnik v neposrednem stiku, 

razumljivo, v celoti in pravočasno. Kadar gre za 

medicinski poseg, ki za pacienta predstavlja večje 

tveganje ali obremenitev se pojasnilo poda tudi pisno. 

Privolitev se lahko da na različne načine:  

- ustno, 

- z dejanjem ali ravnanjem, 

- pisno (na predpisanem obrazcu). 

 

Če pacient ni sposoben odločanja o sebi ali ne more 

izraziti svoje volje se lahko nujna medicinska pomoč 

opravi brez njegove privolitve (9).  

 

V kolikor ne gre za nujno medicinsko pomoč in tudi 

ne gre za poseg z večjim tveganjem ali obremenitvijo 

se lahko poseg brez privolitve opravi pod naslednjimi 

pogoji:  

- pacient ni sposoben odločanja o sebi, 

- zdravnik ni vedel ali ni mogel vedeti, da bi pacient 

ali njegov pooblaščenec posegu nasprotoval, 

- privolitve v razumnem času ni bilo možno 

pridobiti, 

- poseg bo pacientu v največjo korist. 

 

Pacient, ki je sposoben odločanja o sebi ima pravico 

zavrniti predlagani medicinski poseg, razen kadar bi to 

ogrozilo življenje ali huje ogrozilo življenje drugih 

(9). Zdravnik mora, kadar oceni da bi taka zavrnitev 

lahko ogrozila pacientovo življenje ali povzročila 

nepopravljivo in hudo poslabšanje njegovega 

zdravstvenega stanja, pacienta poskusiti prepričati v 

poseg, po potrebi tudi s pomočjo pacientovih ožjih 

družinskih članov (9). 

 

Upoštevanje vnaprej izražene volje 

 

ZpacP določa, da ima pacient, ki je sposoben 

odločanja o sebi in je polnoleten, pravico, da se 

upošteva njegova volja o tem kakšne zdravstvene 

oskrbe ne dovoljuje, če bi se znašel v položaju ko ne 

bi mogel dati privolitve v naslednjih primerih:  

- bi trpel za hudo boleznijo, ki bi glede na dosežke 

medicinske znanosti v kratkem času vodila v smrt 

tudi ob ustreznem medicinskem posegu oziroma 

zdravstveni oskrbi in tako zdravljenje ne daje 

upanja na ozdravitev oziroma izboljšanja zdravja 

ali lajšanje trpljenja, ampak samo podaljšuje 

preživetje,  

- bi mu medicinski poseg oziroma zdravstvena 

oskrba podaljšala življenje v položaju, ko bo 
bolezen ali poškodba povzročila tako hudo 

invalidnost, da bo dokončno izgubil telesno ali 

duševno sposobnost, da bi skrbel zase. 

 

Volja iz prve alineje je za zdravnika zavezujoča, volja 

iz druge pa smernica pri odločanju o zdravljenju. 

 

Volja se izrazi na predpisanem obrazcu, osebni 

zdravnik in zastopnik pacientovih pravic morata 

pacienta pred tem natančno poučiti o pomenu in 

posledicah. Izjava je veljavna 5 let, pacient jo lahko 

kadarkoli prekliče. Podatek se hrani preko 

informacijskega sistem kartice zdravstvenega 

zavarovanja (9). 
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Prisilna hospitalizacija – sprejem na zdravljenje 

brez privolitve  

 

Postopek sprejema na zdravljenje brez privolitve  v 

oddelek pod posebnim nadzorom (pogovorno prisilna 

hospitalizacija) določa Zakon o duševnem zdravju 

(ZDZdr) v 39. členu, ki pravi, da je zdravljenje osebe 

v oddelku pod posebnim nadzorom dopustno, če so 

izpolnjeni vsi (kumulativno) naslednji pogoji:  

 

• če ogroža svoje življenje ali življenje drugih ali če 

huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih ali 

povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali 

drugim,  

• če je ogrožanje iz prejšnje alineje posledica 

duševne motnje, zaradi katere ima oseba hudo 

moteno presojo realnosti in sposobnost 

obvladovati svoje ravnanje in  

• če navedenih vzrokov in ogrožanja iz prve in 

druge alineje tega odstavka ni mogoče odvrniti z 

drugimi oblikami pomoči (z zdravljenjem v 

psihiatrični bolnišnici izven oddelka pod 

posebnim nadzorom, z ambulantnim zdravljenjem 

ali z nadzorovano obravnavo). 

 

Pojem duševne motnje zakon definira kot začasno ali 

trajno motnjo v delovanju možganov, ki se kaže kot 

spremenjeno mišljenje, čustvovanje, zaznavanje, 

vedenje ter dojemanje sebe in okolja. Neprilagojenost 

moralnim, socialnim, političnim ali drugim vrednotam 

družbe se sama po sebi ne šteje za duševno motnjo 

(11).  

 

Kot poudarja Vrhovno sodišče RS v sodbi (12) ob 

presoji pogojev za sprejem na zdravljenje brez 

privolitve, predstavlja zdravljenje v psihiatrični 

bolnišnici ali oddelku pod posebnim nadzorom, brez 

privolitve pacienta, prislini ukrep, ki močno posega v 

pravico do osebne svobode (19. člen Ustave RS), 

pravico do varstva duševne integritete (35. člen Ustave 

RS) in tudi pravico do prostovoljnega zdravljenja (51. 

člen Ustave RS), vendar tudi te pravice niso absolutne, 

omejene so z enako močnimi pravicami drugih ljudi. 

Prisilno zdravljenje je možno kadar bolnik zaradi 

duševne motnje ogroža zdravje drugih ljudi ali jim 

povzroča hudo škodo, če pa ogroža svoje življenje ali 

povzroča škodo sebi pa je treba ugotoviti ali je zaradi 

bolezni sposoben sam sprejeti voljne in zavestne 

odločitve o zdravljenju. Če jih ni, je treba zaščititi 

druge njegove pravice z nadomestitvijo njegove 

odločitve z ukrepom države o zdravljenju. 

 

Omenimo naj tudi, da v skladu z odločbo VS (13) 

ravnanje osebe, ki ni posledica duševne motnje ne 

opravičuje ukrepa prisilnega zdravljenja in tudi ni 

zakonski razlog za takšno zdravljenje opravljanje 

diagnostike.  

 

Sprejem na zdravljenje brez privolitve iz prejšnjega 

odstavka se opravi:  

a) na podlagi sklepa sodišča, ki se izda po predlogu 

za sprejem v oddelek pod posebnim nadzorom, ali  

b) v nujnih primerih pred izdajo sklepa sodišča, če so 

izpolnjeni pogoji iz 53. člena ZDZdr (11). 

 

Postopek sprejema na zdravljenje brez privolitve v 

nujnih primerih  

 

Oseba je lahko sprejeta na zdravljenje v oddelek pod 

posebnim nadzorom brez privolitve in pred izdajo 

sklepa sodišča, če so podani zakonski pogoji, kadar je 

zaradi narave duševne motnje osebe nujno potrebno, 

da se ji omeji svoboda gibanja oziroma preprečijo stiki 

z okolico, še preden se izpelje postopek za sprejem 

brez privolitve (11). 

 

Sprejem se opravi na podlagi napotnice izbranega 

osebnega zdravnika, psihiatra ali drugega zdravnika 

ali brez napotnice. 

 

Zdravnik, ki osebo napoti v psihiatrično bolnišnico, 

lahko pri izvedbi zadržanja in odreditvi prevoza z 

reševalnim vozilom skladno zahteva pomoč policije 

(11).  

 

Odvzem poslovne sposobnosti  

 

Poslovna sposobnost je sposobnost osebe, da sama z 

lastnimi dejanji in lastno voljo pridobiva pravice in 

prevzema dolžnosti. Posameznik jo pridobi s 

polnoletnostjo (lahko tudi prej, npr. če mladoletnik 

postane roditelj). 

 

Postopek odvzema poslovne sposobnosti določa 44. 

člen Zakona o nepravdnem postopku - ZNP. Poslovna 

sposobnost se lahko odvzame v postopku pred 

sodiščem, ki odloča o delnem ali popolnem odvzemu 

osebam, ki zaradi duševne bolezni, duševne 

zaostalosti, odvisnosti od alkohola ali mamil ali iz 

drugega vzroka, ki vpliva na psihofizično stanje, niso 
sposobne skrbeti same zase, za svoje pravice in koristi. 

Predlagatelji odvzema so lahko organ občinske 

skupnosti, socialnega skrbstva, javnega tožilca, 

zakonca, sorodnika v ravni črti in v stranski črti do 

drugega kolena (14). 

 

Etika v urgentni medicini - uvod 
 

Delo s pacienti poleg specifičnega znanja in praktičnih 

kompetenc, razumevanja, kaj lahko storimo, zahteva 

tudi moralne kompetence in razumevanje, kaj moramo 

storiti. Znanje medicine mora spremljati tudi 

poznavanje etičnih vodil, saj se urgentni zdravniki pri 

svojem delu srečujemo s številnimi moralnimi 

vprašanji. 
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Odnos med zdravnikom in bolnikom predstavlja 

središče moralnega odločanja. Specifičnost dela v 

urgentnih situacijah in raznolikost bolnikov, nas vodi 

v številne situacije, kjer je potreben razmislek o 

najbolj etičnem ravnanju (15). Pri tem mora vsak 

zdravnik poznati in upoštevati osnovne štiri načela 

bioetike, ki veljajo v medicini. Poznavanje teh načel 

koristi pri odločanju v številnih etičnih dilemah, v 

katerih se lahko znajde zdravnik. Načela so: načelo 

pravičnosti (»Justice«), načelo ne škodovati 

(»Nonmaleficence«), načelo avtonomije bolnika 

(»Respect for autonomy«) in načelo dobronamernosti 

(»Beneficence«) (16). 

 

Zdravnik lahko pri svojem delu išče etični navdih in 

vodstvo v številnih virov, ki vsak zase samostojno 

predstavljajo odraz etičnih vrlin posameznega časa, 

prostora ali kulture. Tako nas k etičnem delovanju 

napeljujejo prisege, kodeksi, kulturne vrednote, 

socialne norme, versko prepričanje, filozofski nazori, 

klinične izkušnje, vzorniki in lasten razum. V takšnem 

moralnem pluralizmu, navdahnjeni s strani številnih 

etičnih virov, se lahko znajdemo v stiski, če se etična 

vodila, zapisana v posameznih virih, med seboj ne 

skladajo (15). 

 

Etika v medicini v Sloveniji 
 

Kodeks medicinske etike 

 

Kodeks medicinske etike je temeljni vir etičnih vodil 

za zdravnike in zdravnice, zobozdravnike in 

zobozdravnice, ki delujejo v Republiki Sloveniji. 

Kodeks je bil sprejet leta 1993, dopolnjen leta 1997 ter 

prenovljen, usklajen s Slovenskim zdravniškim 

društvom in sprejet oktobra 2016 na 85. redni seji 

skupščine Zdravniške zbornice Slovenije. Nadaljuje 

tradicijo spoštovanja deontoloških in etičnih načel 

slovenskega zdravništva in predstavlja nadgradnjo 

predhodnih kodeksov. V svoji vsebini opredeljuje 

odgovornost do pacienta, odgovornost do družbe, 

odgovornost do poklica, odnose v zdravstvenem timu, 

odnos zdravnika do gospodarskih dejavnosti 

povezanih z zdravstvom, zdravnika v javnosti in 

odgovornost do samega sebe. Kodeks zdravniške etike 

zavezuje vse zdravnike v Sloveniji.  Zdravniška 

zbornica Slovenije je dolžna ukrepati proti 

zdravnikom, ki kršijo določila kodeksa (17). Izmed 

skupno 68 členov kodeksa, lahko izpostavimo nekaj 

najpomembnejših za urgentnega zdravnika: 

 

2. člen: V nujnih medicinskih primerih zdravnik 

vsakomur ponudi pomoč. 

 

13. člen: Zdravnik stori vse, da zaščiti zdravje in 
življenje otroka ali druge osebe, ki ni sposobna 

odločanja o sebi, kadar jo s svojimi dejanji ali z 

opustitvijo ogrožajo njegovi skrbniki ali kadar je kako 

drugače ogrožena. 

 
15. člen: Zdravnik spoštuje vnaprejšnjo voljo 

pacienta, ki ni sposoben odločanja o sebi, kot jo je 
predhodno pisno ali ustno izrazil. 

 

16. člen: Kadar ni znana volja pacienta, ki ni sposoben 
odločanja o sebi, se zdravnik posvetuje s svojci ali z 

bližnjimi in predlaga takšno zdravljenje, ki je po 
njegovi presoji bolniku v največjo korist. Če v 

pogovoru ne pride do soglasja, se glede bolnikove 

največje koristi opredeli zdravniški konzilij in svoje 

mnenje posreduje svojcem ali bližnjim. Če se 

nesoglasje ne razreši, zdravnikov drugačno mnenje 
svojcev ali bližnjih ne zavezuje. 

 

27. člen: Pri diagnostičnih in terapevtskih postopkih 
ob neozdravljivi bolezni zdravnik upošteva kakovost 

pacientovega življenja in njegove želje ter ne uvaja 
ukrepov ali jih opušča, kadar so nekoristni ali pa 

pacientu v večje breme kot v korist. 

 
28. člen: Etično nesprejemljivi sta opustitev ali 

odtegnitev paliativne oskrbe. 
 

65. člen: Zdravnik varuje in spodbuja lastno zdravje 
ter v poklicnem in zasebnem življenju prepoznava 

dejavnike stresa, ki naj jih poskuša s primernimi 

ukrepi obvladati (17). 

 

Odbor za pravno-etična vprašanja pri Zdravniški 

zbornici Slovenije 

 

Odbor za pravno – etična vprašanja je eden izmed 

odborov Zdravniške zbornice Slovenije. V skladu s 

Poslovnikom o delu skupščine, izvršilnega odbora ter 

njunih organov, spremlja in presoja etično ravnanje 

zdravnikov in obravnava pritožbe zoper odnos 

zdravnikov do pacientov. Zdravniška zbornica 

Slovenije pritožbe obravnava izključno kot stanovska 

organizacija vseh zdravnikov in zobozdravnikov,  ki 
opravljajo zdravniško službo na območju Slovenije, 

saj ni s predpisom določena kot pristojni organ za 

obravnavo pritožb pacientov in zato ne more izreči 

nikakršnih ukrepov, ki bi imeli neposreden pravni 

učinek za zdravnika ali spor (18). Pristojnosti odbora 

za pravno-etična vprašanja so naslednje: aktivno 

spremljanje zdravstvene politike predvsem z vidika 

etičnosti in skladnosti s kodeksom, obravnava odprtih 

etičnih vprašanj, spremljanje in presoja etičnega 

ravnanja zdravnikov, obravnava pritožb na delo 

zdravnikov in oblikovanje predlogov stališč in 

ukrepov zbornice (18). 
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Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko 

 

Naloga komisije je proučevanje, obravnava vprašanj 

in dajanje mnenj ter pojasnil s področja medicinske 

etike in deontologije. Komisija obravnava vprašanja 

na predlog ministra, Zdravstvenega sveta, zbornic, 

zdravstvenih zavodov in posameznikov. Deluje zlasti  

v zvezi s  pravicami posameznika  in njegovo 

varnostjo med  zdravljenjem ali v raziskavi na  ljudeh. 

V skladu z zakonom je komisija pooblaščena za izdajo 

soglasij k predlogom znanstvenoraziskovalnih 

projektov s področja zdravstva, za izdajo soglasij za  

preizkušanje  še  nepreverjenih  metod  preprečevanja  

in odkrivanja  bolezni  in  poškodb, zdravljenja in 

rehabilitacije ter preizkušanja zdravil (19). 

 

Etična vprašanja v urgentni medicini 
 
Etika pri oživljanju 

 

Pri izvajanju oživljanja se velikokrat znajdemo v 

etičnih dilemah, ki nas zaradi absolutne nujnosti po 

hitri odločitvi, vodijo v še večjo stisko. Tudi pri 

oživljanju ne smemo pozabiti na štiri osnovna etična 

načela. Vprašanja, ki se velikokrat zastavlja pri 

oživljanju, so kdaj ne začeti z oživljanjem in kdaj 

prenehati oživljanje, ki ne kaže rezultatov povrnitve 

krvnega obtoka. 

 

Pri srčnem zastoju v bolnišnici vedno začnemo 

oživljati, razen če je bila vnaprej sprejeta jasna 

odločitev, da se postopki oživljanja odtegnejo. Zunaj 

bolnišnice, pa je odločitev o pričetku ali prekinitvi 

oživljanja zahtevnejša, saj nimamo vseh informacij o 

bolnikovem stanju, željah, vrednotah in pridruženih 

boleznih. Oživljanje ni smiselno, ko so možnosti za 

kakovostno preživetje minimalne. Za odločitev, da se 

oživljanje ne začne, ni potrebno soglasje svojcev, saj 

imajo ti pogosto nestvarna pričakovanja (20). V 

nekaterih primerih je mogoče prepoznati bolnike, pri 

katerih ni nobene možnosti za preživetje in pri katerih 

je oživljanje najverjetneje neuspešno. Takšne bolnike 

lahko razdelimo v tri skupine: 

 

• Prva skupina: Stanja nezdružljiva z življenjem. 

Npr. dekapitacija, masivna možganska in 

lobanjska destrukcija, hemikorporektomija ali 

podobne obsežne poškodbe, mrliška okorelost ali 

že razpadanje ter fetalna maceracija. 

 

• Druga skupina: Bolniki, pri katerih je smrt 

postavljena ob ustreznih okoliščinah in prisotnosti 

asistolije na EKG monitorju. Ob tem je potrebno 

upoštevati možnost EKG artefaktov in izključiti 

zaužitje sedativov, hipnotikov ali anksiolitikov v 

zadnjih 24 urah. V to skupino sodijo tudi:  

- bolniki stari nad 18 let, ki so bili potopljeni 

več kot 3 ure z ali brez hipotermije 

- normotermni bolniki s perzistentno asistolijo 

kljub izvajanju KPO več kot 20 minut 

- bolniki, ki niso bili deležni temeljnih 

postopkov oživljanja (TPO) 15 minut od 

nastopa kardiopulmonalnega zastoja in so 

brez prisotnosti pulza in dihanja ob prihodu 

ekipe NMP. Ob tem se predpostavlja, da je 

srčni zastoj nastopil v času kolapsa. 

Predvideva pa se, da začetni kolaps ni vedno 

tudi že srčni zastoj, zato je čas brez TPO krajši 

od 15 minut in zato lahko pričakujemo boljšo 

uspešnost oživljanja in tudi boljši izhod po 

oživljanju. 

 

• Tretja skupina: bolniki, ki so umrli v terminalni 

fazi svoje bolezni. 

 

Odločitev o prenehanju oživljanja sprejmemo na 

podlagi različnih dejavnikov: 

 

• Čas med nastopom zastoja srca in začetkom 

oživljanja: 

Odločilno za dober nevrološki izid je, da je čas 

od srčnega zastoja do oživljanja krajši od 5 

minut, razen ob blažilnih okoliščinah kot sta 

hipotermija, vnos sedativov in pri otrocih. 

Včasih je čas srčnega zastoja težko določiti, 

zato ga enačimo s trenutkom, ko je nastopil 

kolaps. Pomembno je tudi, da je oživljanje 

povezano s slabšim izidom na težko dostopnih 

mestih, ker je dostopni čas nujne medicinske 

pomoči daljši. 

 

• Čas med začetkom oživljanja in pričetkom 

dodatnih postopkov oživljanja: 

Preživetje je redko, če defibrilacija in/ ali 

terapija z zdravili nista dosegljiva v roku 30 

minut.  

 

• Očitna srčna smrt: 

Bolnike s fibrilacijo prekatov oživljamo, 

dokler ne nastopi asistolija ali električna 

aktivnost brez pulza. Pri bolnikih z asistolijo, 

ki se ne odziva na adrenalin in tekočine, lahko 

prenehamo oživljati po 20 minutah, razen v 

izjemah, kot je uporaba sedativov, 

hipotermija…. 

 

• Bolniki s slabo prognozo in boleznimi v zadnji 

fazi svojega poteka 

 

• Starost: 

Starost ima v primerjavi z spremljajočo 

boleznijo ali začetnim ritmom manjši vpliv na 

izid oživljanja. Vendar je pri starejših izid 

oživljanja slabši, kot pri mlajših. Obenem so 

otroci bolj tolerantni na hipoksijo, zato jih 

oživljamo dlje. 
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• Temperatura: 

Hipotermija deluje zaščitno pri vplivu 

hipoksije, zato oživljamo dlje oz. do dosežene 

normalne telesne temperature. 

 

• Vnos zdravil pred zastojem srca: 

Sedativi in hipnotiki delujejo zaščitno pri 

vplivu hipoksije na možgane, zato v primeru 

zaužitja teh zdravil pred srčnim zastojem, 

oživljamo dlje. 

 

• Popravljivi vzroki srčnega zastoja 

Pri potencialno popravljivih vzrokih srčnega 

zastoja, moramo oživljanje izvajati, dokler 

vzrok ni odpravljen (21). 

 

Prisotnost ob oživljanju lahko svojcem pomaga, da 

lažje razumejo dogajanje, vidijo, da je bilo narejeno 

vse, kar je mogoče in lažje sprejmejo smrt bližnje 

osebe. Nekateri svojci so lahko celo prizadeti, če jih 

napotimo stran od kraja oživljanja, zato je pomembno, 

da kljub urgentni situaciji z njimi komuniciramo 

(21,22). 

 

Oskrba terminalno bolnih 

 

Zdravljenje lahko postane nesmiselno, ko bolnikovo 

stanje ocenimo, kot stanje ob koncu življenja. 

Nadaljnji ukrepi niso več v dobro bolnika, ali pa niso 

v skladu z bolnikovimi željami, vrednotami ali 

prepričanji. V takšnih primerih je dopustno začeti 

postopke za prenehanje zdravljena in vključiti bolnika 

v paliativno oskrbo. 

 

K oskrbi terminalno bolnih so pogosto poklicani 

urgentni zdravniki. Akutno poslabšanje že dlje časa 

trajajoče bolezni, nepripravljene svojce privede do 

stiske, v kateri se lahko obrnejo zgolj na službo nujne 

medicinske pomoči, pa čeprav bi bila primernejša 

oskrba s strani drugih specialnosti. To povzroča 

frustracijo tako na strani zdravnika, kot tudi na strani 

svojcev.  

 

Urgentni zdravnik naj se seznani z bolnikovim 

stanjem, pregleda dokumentacijo, nato preveri, ali so 

s stanjem svojci seznanjeni in kako ga dojemajo. 

Opredeli naj nadaljnje možnosti zdravljenja in 

paliativne oskrbe (23). Velikokrat je ključna težava pri 

oskrbi terminalno bolnih razlika, med pričakovanji 

svojcev in oskrbo, ki jo medicina lahko nudi. V takšnih 

primerih se moramo toliko bolj posvetiti pogovoru in 

v dialogu z bolnikom in svojci sprejeti odločitve, ki so 

v največjo korist bolnika, obenem pa so razumljive 

tudi za svojce (24).  

 

Pri bolniku, pri katerem nadaljnje zdravljenje ni 

utemeljeno, postane prednostna naloga omogočiti mu 

dostojno slovo in smrt brez nepotrebnega trpljenja. To 

je dolžnost vseh zdravnikov (25). 

 

Izobraževanje na nedavno umrlih 

 

Veščine urgentnega zdravnika zajemamo širok spekter 

praktičnega dela, ki se ga je zaradi svoje invazivnosti 

ali redkosti izvajanja težko naučiti na bolnikih, ki to 

neposredno dovolijo. Zato se že desetletja za učenje 

teh postopkov uporablja kadavre. Takšen način učenja 

ima svoje pristaše, pa tudi nasprotnike (23).  

 

Učenje na kadavrih, s katerim se srečamo že na 

fakulteti, je etično nesporno, v primeru da smo za 

takšno učenje pridobili soglasje preminulega ali 

njegovih svojcev. S takšnim učenjem namreč 

pridobimo ustrezne veščine, katero obvladanje nam 

koristi pri neposrednem reševanju življenju. 

Pridobivanje soglasja za učenje na nedavno umrlih je 

zahtevno in mora biti opravljeno z največjo 

obzirnostjo do svojcev. Kljub temu, da je pridobivanje 

soglasja zahtevno, nas ne sme zapeljati želja po učenju 

do te mere, da takšnega soglasja ne bi pridobili (26). 

 

Delo v ekipi 

 

Vse profesionalne delavce v zdravstvu vežejo etična 

načela in norme, pa tudi etični kodeksi posameznih 

profesionalnosti (27). Delo v urgentni medicini je 

multidisciplinarno in zahtevo visok nivo ekipnega 

dela. Sodelovanje je pomembno znotraj ekipe, ki 

akutno obravnava bolnika, kot tudi z drugimi 

zdravniki, ki so ali bodo zdravili bolnika in z drugimi 

strokovnjaki, npr. socialnimi delavci, sodiščem, 

gasilci, policijo…. Osnovno etično načelo, ki vodi 

odnose vključuje spoštovanje, odkritost, zaupanje in 

skrb za dobrobit bolnika (15). Vsi člani ekipe morajo 

poznati strokovne naloge in kompetence posameznega 

člana. Tako se lahko med seboj dopolnjujejo in 

delujejo enotno. Urgentni zdravniki, ki delujejo v 

učnih ustanovah, imajo dodatno odgovornost za 

poučevanje mlajših kolegov in študentov. V procesu 
učenja se od zdravnika učijo tako strokovnega znanja, 

kot tudi moralnega delovanja. Zato je še toliko bolj 

pomembno, da se tega zavedajo in delujejo skrbno, saj 

so ne le mentorji, ampak tudi vzorniki in tako 

pomembno vplivajo na nove generacije zdravnikov 

(15). 

 

Velikokrat pa pride do sporov, tako znotraj ekipe, kot 

tudi med posameznimi zdravstvenimi delavci in 

bolnikom. V tem primeru ima zdravnik zaradi svojega 

položaja dolžnost umiriti spor in ga razrešiti v 

zadovoljstvo vseh vpletenih. Spori so pričakovani, saj 

obstajajo razlike v znanju, pričakovanjih, izkušenosti, 

načelih in vrednotah. Kljub temu je potrebno, da se 

spori rešujejo profesionalno. To vključuje spoštljiv 
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odnos, primeren pristop k rešitvi in delovanje po, že 

večkrat omenjenih, etičnih načelih (27). 

 

Hitri pristop k etičnim problemom 

 

Ko se znajdemo v etičnem dvomu, lahko uporabimo 

hitri pristop k etičnim problemom: 

Ali smo podoben primer že uspešno rešili? Če ne, 

ali imamo čas za posvet brez škode za pacienta?  

Če je odgovor ne, lahko uporabimo test distance, 

interpersonalni potrditveni test in test 

univerzalizacije. 

• Test distance: Ali bi ravnali tako, če bi bili 

sami na pacientovem mestu?  

• Interpersonalni potrditveni test: Ali so podani 

vsi razlogi, da bodo naše ravnanje potrdili tudi 

drugi strokovnjaki?  

• Test univerzalizacije: Ali bi ukrepali tako v 

vseh podobnih situacijah? (22) 

 

Zaključek 
 

V prispevku smo predstavili nekaj osnovnih pravnih 

in etičnih pojmov, ter dilem, s katerimi se urgentni 

zdravnik lahko sreča pri svojem vsakodnevnem delu. 

Vsak zdravnik urgentne medicine mora poznati 

osnove prava in etike, saj mu lahko predstavljajo 

oporo v trenutkih, ko za odločitev ni zadosti samo 

odlično poznavanje medicine, ampak mora za pravilno 

odločitev v dobro pacienta, zadostiti tudi zakonodaji 

in etičnim načelom. 
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Uvod 
 

Urgentni zdravnik se vsakodnevno pri svojem delu 

srečuje z bolniki, katerih bolezenska stanja in težave 

izvirajo iz področja otorinolaringologije (ORL). S 

takimi stanji se sooča predvsem na delovišču v dežurni 

urgentni ambulanti na primarnem nivoju, manj pa na 

prehospitalni nujni medicinski pomoči (PHE NMP) in 
ob delu v urgentnem centru (UC).  

 

Zaradi pogostosti in specifičnosti stanj iz ORL 

področja je seveda zelo pomembno, da se urgentni 

zdravnik še dodatno izobrazi in pouči o posebnostih 

samega pregleda bolnikov, ter prepoznavi bolj in manj 

pogostih ORL stanj. Poseben izziv predstavlja tudi 

specialna diagnostična oprema, ki je primerna za 

opravljanje samega ORL pregleda, pri čemer se je 

potrebno zavedati, da le-ta v večini primerov še ni na 

voljo na deloviščih urgentnega zdravnika obenem pa 

lahko  tudi presega področje urgentne medicine. Prav 

zaradi tega je potrebno, da se poleg natančne 

anamneze, z opremo, ki je na voljo, opravi čim bolj 

natančen pregled in izlušči čim več informacij, na 

podlagi katerih, se lahko prepoznajo bolezenski 

procesi, prične zdravljenje in po potrebi usmeri 

bolnika na obravnavo k ORL specialistu. 

 

Velikokrat se lahko ORL bolezenska stanja prekrivajo 

ali pa so težje ločljiva od stanj ostalih medicinskih 

specialnosti. Pogosto se prekrivajo s področjem 

nevrologije in infektologije, zaradi česar se še dodatno 

pojavi potreba po natančnem pregledu bolnika in 

pravilni postavitvi diagnoze. 

 

Indikacije za otorinolaringološki pregled 
 

ORL področje zajema anatomska regije ušes, nosu, 

obnosnih votlin, ustne votline, žrela, grla in vratu ter 

njihovo funkcijo, predvsem zgornjo dihalno pot kot 

tako, sluh, ravnotežje in glas. Indikacije za ORL 

pregled pri urgentnem zdravniku, so simptomi in 

bolezenski znaki, ki izvirajo iz kateregakoli od zgoraj 

naštetih področij ali področij v neposredni  anatomski 

povezavi, kot na primer bolečina v ušesu, izcedek iz 

ušesa, krvavitev iz nosu, bolečine v področju obnosnih 

votlin, bolečine v žrelu, hripavost, zatrdlin v  regijah 

vratnih bezgavk, asimetrija obraza in podobno.  

 

Seveda so indikacije za ORL pregled tudi vse 

posredne in neposredne poškodbe v anatomskih 

področjih, med katerimi so pogostejše izolirane 

neposredne mehanske poškodbe nosu in uhlja, ki sta 

zaradi svojega anatomskega položaja bolj 

izpostavljena. Poleg izoliranih mehanskih poškodb, 

lahko prihaja tudi do kompleksnejših poškodb, ob 

katerih je navadno prizadetih več delov obraza, glave, 
vratu in med katerimi so zajete tudi ORL regije. Ob 

takšnih poškodbah je seveda potrebno pomisliti na 

ORL pregled, vendar je primarno iskanje in 

prepoznava  tistih življenjsko ogrožujočih poškodb, ki 

potrebujejo prednostno oskrbo (3). 
 

Ne smemo pozabiti, da so poleg mehanskih poškodb 

indikacija za ORL pregled tudi fizikalne poškodbe, 

med katere spadata tudi barotravma, ki nastopi zaradi 

delovanja prevelikega tlaka na strukture ušesa 

(potapljanje, eksplozija,…) in akutna akustična 

travma, zaradi enkratnega in kratkotrajnega delovanja 

zelo močnih zvočnih dražljajev (eksplozije, streljanje, 

koncerti,…) (3).  
 

Pomembna indikacija za ORL pregled urgentnega 

zdravnika je tudi akutna okvara sluha/gluhost in pa 

akutna motnja ravnotežja, ki pa zahteva tudi 

nevrološki pregled, za ločitev perifernih in centralnih 

vzrokov vrtoglavice (1,3).  

 

Posebna indikacija je tudi tujek v ušesu ali nosu, 

redkeje v žrelu, katerega anamneza vnosa je navadno 

jasna, razen pri otrocih, ki vnos večinoma tajijo (1.3).  
 

Anamneza 
 

Poleg samega kliničnega pregleda je pomembno, da 

bolnika natančno izprašamo o samih simptomih 

bolezni oziroma mehanizmu nastanka poškodb, zaradi 

katerih je obiskal urgentnega zdravnika. Anamneza 

predstavlja začetek zdravnikovega diagnostičnega 

dela. Na podlagi pridobljenih informacij  lažje 

usmerjamo  klinični pregled in učinkoviteje 

postavljamo diferencialne diagnoze. Seveda je glede 

na bolnikove težave potrebno postavljati usmerjena 

vprašanja, ki nam omogočajo prepoznavo določene 

ORL patologije (1,2,5,8). 

 

Preden se lotimo vprašanj v povezavi z bolnikovimi 

težavami, je potrebno poizvedeti o njegovem 
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splošnem stanju, morebitnih pridruženih sistemskih 

simptomih(npr. povišana telesna temperatura, splošna 

oslabelost), simptomih v drugih organskih področjih 

(npr. meningealni znaki),  kroničnih boleznih, 

družinski anamnezi, socialni anamnezi, dosedanjih 

boleznih ali poškodbah na ORL področju (1,2,3,5,8).  

 

Pozabiti ne smemo tudi na anamnezo o jemanju 

zdravil, saj je znano, da imajo lahko določena zdravila 

ototoksičen,  vestibulotoksičen učinek ali motijo druga 

čutila (voh, okus).  Posebej je potrebno biti pozoren na 

težave s sluhom in motnjami ravnotežja ob sočasnem 

zdravljenju z aminoglikozidnimi antibiotiki (sploh ob 

sočasni uporabi intravenoznih diuretikov pri ljudeh z 

ledvično odpovedjo), kemoterapevtiki (predvsem 

cisplatin in karboplatin), visokimi odmerki salicilatov, 

nesteroidnimi antirevmatiki ali kinini. Ob tem nam bo 

pomemben podatek tudi o slabši ledvični funkciji, ob 

kateri lahko pride do povečanih koncentracij 

zdravilnih učinkovin in s tem povečanega toksičnega 

učinka (2,8).  

 

Uho 

 

Pri bolniku, ki toži o težavah v področju ušes, 

postavimo vprašanja o prisotnosti bolečin, koliko časa 

trajajo, kakšne so narave, so stalno ali občasne. Včasih 

so pomembne tudi okoliščine nastanka. Posebej ob 

izpostavljenosti sluhovoda vodi (kopanje) in 

kasnejšega mehanskega draženja sluhovoda (srbečica, 

paličice). Pomembna je tudi lokalizacija bolečine in 

morebitno širjenje v druga področja.  

 

Povprašati je potrebno o prisotnosti izcedka, 

njegovem trajanju in izgledu. Tako nas bodo na primer 

opis gnojavega izcedka in bolečine v področju 

prizadetega ušesa, napeljale v smer gnojnega vnetja 

srednjega ušesa s perforacijo bobniča. Krvav izcedek 

iz sluhovoda ob bolečini in brez anamneze poškodbe 

je na primer praviloma hemoragični otitis, ki se zdravi 

podobno kot akutno, gnojno vnetje srednjega ušesa 

(1,8) 
 

Ob težavah z ušesi nikoli ne smemo pozabiti na 

vprašanja o samem sluhu. Zanima nas občutek 

slabšega sluha/izgube sluha, prisotnost šumenja in 

piskanja v ušesu (tinitus).  Če je v ospredju bolnikovih 

težav le izguba sluha ali naglušnost, je potrebno vedno 

povprašati o izpostavljenosti zelo močnim zvočnim 

dražljajem (poslušanje zelo glasne glasbe, 

izpostavljenost hrupu pri delu, streljanju z orožjem). 

Sočasno prebolevanje akutnega respiratornega infekta 

(ARI) z občutkom polnosti v ušesu in slabim sluhom, 

pa nas napelje v razmišljanje o disfukciji Evstahijeve 

cevi in prevodni naglušnosti (1,5,8).    
 

V primeru anamneze akutne vrtoglavice natančneje 

poizvemo o trajanju težav, kako so se težave pričele 

(nenadoma/počasi, ob spremembi položaja glave/v 

mirovanju…), odvisnosti vrtoglavice od položaja, 

pridruženih simptomih (šumenje), bruhanju. Vzrok, za 

vrtoglavico je lahko periferen ali centralen, zato je zelo 

pomembna natančna anamneza, saj v primeru 

centralnega vzroka, predvsem možganske kapi v 

področju posteriorne prekrvavitve centralnega 

živčnega sistema, potrebna  takojšnja nevrološka 

obravnava. Pri okvarah ravnotežnega organa pa 

obravnava v urgentni ORL ambulanti ni vedno 

potrebna, sploh, če bolnik ni nesporedno prizadet. 

Tako bomo na primer ob anamnezi vrtoglavice, ki se 

je pojavila nenadoma v mirovanju, s prisotnim 

glavobolom, ohranjenim sluhom, morebitnimi 

drugimi nevrološkimi težavami pomislili na akutno 

nevrološko dogajanje (1,4,5). 

 

V primeru anamneze poškodbe v področju ušes je 

potrebno povzeti natančne podatke o mehanizmu 

poškodbe (izolirana/kompleksna poškodba), krvavem 

izcedku,  novonastali okvari sluha, šumenja v ušesu ali 

motnjah ravnotežja. Ob prisotnosti vrtoglavice, 

hudega šumenja v ušesu, slabosti, asimetriji v 

področju obraza, moramo pomisliti, da je prišlo do 

poškodbe temporalne kosti in njene vsebine (1,3,4).  
 

Posebno stanje, ki prav tako zahteva podrobno 

anamnezo simptomatike s področja ušes, je 

prizadetost mišične moči obraznih mišic polovice 

obraza. Lahko gre za  paralizo obraznega živca, ki v 

svojem poteku potuje po kostnem kanalu temporalne 

kosti in je lahko prizadet ob vnetjih srednjega ušesa 

oziroma poškodovan ob zlomu temporalne kosti (1,3).  

 

Nos in obnosne votline 

 

Bolniki, ki so obravnavani pri urgentem zdravniku 

zaradi težav v nosu ali področju obnosnih votlin, 

prihajajo navadno zaradi nosnega izcedek, krvavitev 

iz nosu, poškodb ali bolečin v področju obnosnih 

votlin.  

 
Pri anamnezi izcedka iz nosu bomo poizvedeli 

predvsem o njegovem trajanju, vrsti izcedka 

(voden/gnojav/sluzast), ali je prisoten stalno, ali se 

morda pojavljajo v posameznih letnih časih (ko 

pomislimo na sezonski alergijski rinitis) in ali so 

pridruženi tudi kakšni drugi simptomi (npr. solzenje). 

Najpogostejša, sezonska bolezen z izcedkom je 

vsekakor navadni prehlad (1,3,8).  
 

Ob krvavitvah iz nosu (epistaxis) ne smemo pozabiti 

povprašati o načinu nastanka (ena nosnica, obe, 

krvavitev tudi iz ust), pogostosti epistaks, kroničnih 

boleznih (npr. arterijska hipertenzija, krvne bolezni, 

jetrna ciroza) in o jemanju zdravil proti strjevanju krvi. 

Vedno moramo pomisliti tudi na možnost poškodbe 

(1,3,4,8).  
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Bolnikih s poškodovanim nosom nam morajo opisati 

mehanizem poškodbe in hkrati trenutne težave, ki so 

poleg krvavitve iz nosu, lahko zamašenost nosnic, ter 

bolečina in napetost v nosu. Na tem mestu moramo 

tudi pomisliti na morebitne poškodbe nosne pregrade 

z odstopom pohrustančnice, kjer se lahko razvije 

hematom in kasneje absces septuma. Nezdravljen 

absces lahko zaradi venske drenaže v kavernozni sinus 

povzroči tudi razsoj okužbe v intrakranialni 

kavernozni sinus (3).    
 

Sama bolečina v obnosnem področju, zahteva 

usmerjeno anamnezo bolečine in prisotnosti izcedka, 

ki kadar je gnojav, traja dovolj časa, so mu pridruženi 

tudi drugi znaki okužbe ali zapleti, nakazuje na 

bakterijski sinuzitis. Seveda moramo biti pozorni tudi 

na druge vzroke bolečine, ki ne izvirajo iz področja 

ORL, posebej pogosto se z nosno simptomatiko 

zamenjuje bolečina in oteklina zaradi zob (1).   

 

Posebno je potrebno še omeniti vnos tujka v nos, ki  

pri odraslih ne predstavlja anamnestične ovire, 

medtem ko lahko otroci dejanje ne priznajo ali ga celo 

zanikajo. Takrat je potrebna natančna anamneza 

staršev glede otrokovih težav. Ob tujku, ki je dlje časa 

prisoten v nosnici, lahko starši povedo, da opažajo 

gnojav izcedek iz ene nosnice, zamašenost ene nosnice 

in pogosto tudi smrdeč vonj iz nje (1,3). 

 

Ustna votlina 

 

Stanja, ki spadajo v ORL področje in se pojavljajo v 

ustni votlini so predvsem povezana z boleznijo žlez 

slinavk. Ob teh težavah bodo bolniki navajali 

predvsem težave z bolečino v področju žlez slinavk, 

oteklino ali poslabšanje težav nekaj minut po 

hranjenju. Poleg sialolitiaze, lahko prihaja do 

povečanja in bolečin žlez slinavk zaradi vnetja. 

Seveda so pa tudi možni drugi vzroki, kot so bolezni 

vezivnega tkiva (Sjögrenov sindrom, sistemski lupus 

eitematozus, sarkoidoza), mumps (virusni parotitis), 

okužba s tuberkulozo in drugi. Tako lahko na tem 
mestu zastavimo dodatna vprašanja, ki nam bodo 

pomagala razjasniti vzroke težav (1,3).   

 

Žrelo in grlo 

 

Bolniki navadno ob pregledu pri urgentnem zdravniku 

govorijo o bolečinah v grlu, le redko o bolečinah v 

žrelu, zaradi česar je natančna anamneza zelo 

pomembna za razmejitev težav na eno ali drugo 

strukturo.  

 

Najpogosteje bolniki navajajo bolečino ob požiranju, 

ki je najpogosteje posledica vnetja žrela. Ob pregledu 

pri urgentnem zdravniku je pomembno, da bolnika 

povprašamo o samem trajanju bolečine, morebitnem 

širjenju, jakosti in pridruženih simptomih 

(kašelj/odsotnost kašlja, izpljunek, bolečine ob 

odpiranju ust, …). Zlasti pozorni moramo biti na 

anamnezo enostranske bolečine ali bolečine, ki se širi 

v vrat ali uho, kar lahko nakazuje na področne zaplete 

akutnega vnetja žrela, kot so peritonzilarni, 

retrofaringealni ali parafaringealni absces, ob 

dolgotrajnejši in poslabšujoši simptomatiki tudi na 

maligno bolezen (1,3).  
 

Pri otrocih moramo biti zlasti pozorni na anamnezo 

običajno sprva navidez nepomemebnega virusnega 

vnetja zgornjih dihal (akutni respiratorni infekt - ARI), 

ki se tekom noči razvijejo v glasen – lajajoč kašelj, tudi 

hripavost, stridor ob vdih, pri agitiranem otroku in zelo 

kasno tudi hlastanje za zrakom. To ob sicer dramatični 

klinični sliki in še normalni oksigenaciji (normalne 

vrednosti saturacije)  nakazuje  diagnozo sub-

glotisnega laringitisa. Stanje je redko neprepoznano s 

strani zdravstvenega osebja, v redkih primerih pa je 

lahko tudi življenje ogrožujoče stanje. Prekriva pa se 

lahko s sočasnim patološkim dogajanjem v spodnjih 

dihalih (bronhiolitis, traheitis, redko bakterijski 

traheitis), ki bistveno bolj ogrožajo bolnika.  

 

Posebno entiteto predstavljajo otekline v področju 

žrela in grla, ki lahko povzročijo popolno zaporo 

dihalnih poti. V takšnih primerih gre najpogosteje za 

alergijsko reakcijo z otekanjem sluznic, lahko pa 

nastopi tudi iz neznanega razloga ali ob opeklinski 

poškodbi. Bolniki navadno navajajo občutek »cmoka« 

v grlu, lahko občutek bolečega požiranja, težko 

dihanje ali celo dušenje. Pomemben anamnestični 

podatek je poslabševanje stanje v minutah, urah. V 

tem primeru moramo takoj odreagirati in pričeti z 

zdravljenjem! Dogovor o obravnavi anafilaksije je bil 

sprejet interdisciplinarno leta 2015 (9). 

 

V področju žrela in grla prihaja pogosto do vnosa 

tujkov, katerih anamneza je pri odraslih navadno 

jasna, pri otrocih in starejših (demenca, …) pa lahko 

zakrita. Navadno bolniki navajajo občutek tujka v 

grlu, siljenje na kašelj, ne morejo požirati sline, imajo 
lahko spremenjen glas,  v najhujših primerih tudi 

težave pri dihanju. V situacijah, ko tujek delno zapira 

dihalne poti in je bolnik neprizadet, lahko poskušamo 

poizvedeti za kakšen tujek gre, vendar ob tem ne 

izgubljamo dragocenega časa. V primeru grozeče ali 

popolne zapore dihalne poti je potrebno takojšnje 

ukrepanje (1,3)! 

 

Vrat 

 

Bolniki, ki jih pregleduje urgentni zdravnik, lahko 

navajajo zatrdlino na področju vratnih bezgavk. 

Navadno je v teh primerih anamneza nejasna. 

Potrebno je natančno povprašati o razvoju same 

zatrdline, bolečini, pridruženih znakih (dolgotrajen 

kašelj, izkašljevanje krvi,…), razvadah. Pozorni 
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moramo biti tudi na anamnezo intravenskega uživanja 

drog in vbrizgavanju mamil v področje vratu, kjer se 

lahko nato razvije absces (3).  
 

Klinični pregled 
 

Urgentni zdravnik glede na bolnikove težave in 

anamnezo izvaja usmerjen ORL pregled. Sam pregled 

je seveda prilagojen opremi in možnostim zdravljenja, 

ki so mu na razpolago. V Sloveniji je urgentnim 

zdravnikom, na voljo osebna zaščitna oprema 

(rokavice, obrazna maska, zaščitna očala), otoskop, 

diagnostična/naglavna luč, lopatka (spatula) in 

laringoskop. S pomočjo vsega naštetega lahko opravi 

pregled ušes, pregled ustne votline, ustnega dela žrela, 

vratu, delno nosu in v nujnih primerih grla (tujek v 

grlu). Ni pa možnosti opraviti pregleda nosnega dela 

žrela, hipofarinksa in grla.  
 

Uho 

 

Pregled ušes naj bo vedno obojestranski. Praviloma je 

lažje najprej pregledati neprizadeto stran in jo kasneje 

primerjati s prizadeto.  

 

Sprva opravimo inspekcijo uhlja, pri kateri iščemo 

rdečino, oteklino, ulceracije, malformacije, fistule, 

prirojene nepravilnosti, brazgotine, odrgnine, 

othematom ali druge poškodbe. Pregledamo tudi 

retroavrikularni predel, predvsem v področju 

mastoidnega izrastka temporalne kosti. Ta predel je 

lahko pordel ali otekel, kar postavlja visok klinični 

sum za mastoiditis, ki je lokalni zaplet vnetja 

srednjega ušesa. Hkrati lahko tudi opazimo, da uhelj 

štrli proč od glave. Pri povsem neprizadetem bolniku 

posumimo tudi na pik žuželke. Ob inspekciji ne 

smemo spregledati sled ušesnega izcedka na uhlju ali 

ob vhodu v sluhovod, kar lahko nakazuje na različna 

stanja – perforacija ognojka v zunanjem sluhovodu,  

poškodbo, perforacijo bobniča ob gnojnem vnetju 

srednjega ušesa, … (1,2,5,6,8). 

 

Sledi palpacija uhlja in mastoidnega izrastka. Če se ob 

palpaciji tragusa in premikanju uhlja pojavlja 

bolečina, obstaja velika možnost vnetja zunanjega 

ušesa – zunanjega sluhovoda. Podobno, če se ob 

palpaciji mastoida, pojavlja bolečina ali celo zatipamo 

fluktuacijo, moramo pomisliti na mastoiditis (1,2).  
 

Nato se pripravimo za otoskopijo, za kar potrebujemo 

otoskop z delujočo lučjo in nastavkom, ki naj bo 

primerne velikosti glede na starost bolnika(pri otrocih 

uporabimo manjšega!). Bolnikovo glavo postavimo v 

pravilen položaj, kar ob pregledu desnega ušesa 

pomeni, da glavo zavrtimo rahlo v levo in jo blago 

nagnemo k levi rami. Pri levem ušesu ravno obratno. 

Hkrati, preden uvedemo otoskop, nežno povlečemo 

uhelj navzad in navzgor. Pravilen položaj glave in 

uhlja nam omogoča poravnavo sluhovoda in tako 

boljšo preglednost samega sluhovoda in bobniča (1).  

Pri pogledu skozi otokoskop si ogledamo vse 

sluhovodne stene, barvo kože in morebitne 

spremembe. Ob boleči palpaciji tragusa iščemo 

rdečino v področju sten sluhovoda, ki nam dodatno 

potrdijo diagnozo vnetja zunanjega ušesa. Pri 

anamnezi tujka si le-tega poskušamo čim bolj 

natančno prikazati. Pozorni moramo biti tudi na 

stopničasto deformacijo v poteku sluhovoda, ki ob 

anamnezi difuzne poškodbe poveča sum na zlom 

temporalne kosti (1,2,3).  

 

Natančno si prikažemo tudi bobnič, ki se skriva v 

globini. Pri njem nas zanimajo predvsem barva,  

oblikovanost in trikotni odsev (1). 

 

Pozorni moramo biti na vsako spremembo bobniča. 

Lahko je zadebeljen, rožnat/difuzno rdeč, izbočen ali 

retrahiran. Pordel bobnič nakazuje na vnetje v 

področju srednjega ušesa. Ne smemo pozabiti, da je 

bobnič nežna struktura in bo nadražen do pordel tudi 

pri manipulaciji ob odstranjevanju tujka ali vsebini v 

sluhovodu, vendar takšna klinična slika ne vztraja. 

Retrahiran bobnič se kaže kot vbočena membrana z 

izstopajočim odtisom kladivca (slušne koščice, ki se 

pripenja na bobnič). To je znak znižanega tlaka v 

srednjem ušesu, ki je uravnavan s pomočjo 

Evstahijeve cevi in v primeru nezadostnega odpiranja 

le-te lahko pride do retrakcije bobniča. Najpogostejši 

vzrok teh težav je akutni rinitis, kot posledica 

virusnega obolenja zgornjih dihal. Tudi takšno uho 

lahko boli (1). 

 

Pozorni smo tudi na znak izliva za bobničem, ki se 

kaže z tekočinskim nivojem in zračnimi mehurčki v 

tekočini. Ob takšnem kliničnem statusu gre za vnetje 

srednjega ušesa z izlivom. Tudi to stanje je velikokrat 

povezano z akutnim respiratornim infektom in slabim 

delovanjem tube (1). 
 

Tako akutno bakterijsko vnetje srednjega ušesa kot 
tudi kronično, še največkrat holesteatomsko vnetje 

srednjega ušesa, lahko povzroči hude  zunaj- 

(mastoiditis, ohromitev obraznega živca) ali 

znotrajlobanjske (ekstraduralni absces, tromboza 

sigmoidnega sinusa, meningitis, možganski absces) 

zaplete. Zapletom so bolj podvrženi bolniki s 

kroničnimi boleznimi (diabetes, imunosupresija, 

imunske pomanjkljivosti, …). Izognemo se jim lahko 

samo do določene mere z ustreznim in pravočasnim 

zdravljenjem (1,2,3). 
 

Opazimo lahko tudi predrtine v bobniču, ki so lahko 

posledica vnetja ali poškodbe. Ločimo obrobne in 

osrednje perforacije. Obrobne se pojavljajo na meji s 

kostjo in so znak vnetnih procesov na kosti. Osrednje 

perforacije pa so navadno posledica vnetnih procesov 
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na sluznici srednjega ušesa. Pri perforaciji je potrebno 

biti pozoren na prisotnost izločka - takrat govorimo o 

vlažnih, sicer pa o suhih perforacijah. Pri perforacijah, 

ki so posledica poškodbe, najpogosteje posledica 

barotravme ali neposrednega udarca po uhlju, ob 

pregledu odkrivamo predrtino ravnih robov, katero 

lahko spremlja tudi krvav izcedek (1).  

 

Pri vsaki spremembi bobniča se tudi spremeni njegov 

odsev, ki je lahko manj svetel, skrajšan ali pa celo 

odsoten (1).  

 

Na bobničevi površini lahko opazimo tudi granulacije, 

brazgotine ali atrofijo bobniča. To so znaki kroničnih 

vnetij ali degenerativnih procesov (2).   
 

Ob pregledu ušesa lahko urgentni zdravnik, ob 

anamnezi nenadnega poslabšanja sluha, opravi tudi 

kvantitativno preiskavo sluha s pomočjo šepeta in 

govora. Za pregled potrebujemo čim bolj tih prostor in 

dodatnega pomočnika, ki preiskovancu zamaši 

nasprotno uho, s pomočjo vate. Pomočnik naj prav 

tako zakriva preiskovančeve oči za preprečitev 

namernega ali nenamernega goljufanja. Preiskavo 

začnemo s šepetom številk in se bolniku oddaljujemo 

do oddaljenosti, pri kateri nas še dobro sliši in je 

sposoben ponoviti izgovorjene številke. Če je 

preiskovanec sposoben jasno ponoviti vse številke, ki 

smo jih šepetali v oddaljenosti 6 metrov, sliši 

normalno. O rahli naglušnosti govorimo, kadar sliši iz 

razdalje 4m. O srednji naglušnosti kadar sliši iz 

razdalje od 4 do 1 metra. Hudo naglušen pa je takrat 

kadar sliši manj kot 1 meter daleč. Če ne sliši šepeta 

ali celo govora ob ušesu, govorimo o gluhosti 

(surditas) (1).  
 

Seveda tovrstna preiskava sluha predstavlja zgolj 

orientacijo glede jakosti izgube sluha za urgentnega 

zdravnika. Pri bolnikih z okvaro sluha je na mestu, da 

se opravijo dodatne slušne preiskave, v smislu 

kvalitativnih slušni preiskav z glasbenimi vilicami, za 

opredelitev prevodne ali zaznavne naglušnosti 
oziroma avdiometrijo, ki nam bolj natančno poda 

oceno kvantitativne in kvalitativne izgube sluha. Te 

preiskave spadajo v domeno ORL specialistov. 

 

Tips and tricks pregleda ušesa: 

- ob otoskopiranju ušesa, poskušamo glavo čimbolj 

fiksirati, da ne prihaja do nenadnih gibov in s tem 

možnostjo dodatnih poškodb. Pomagamo si lahko, 

da nam pomočnik pridrži glavo. Posebej 

pomembno je dobra fiksacija glave pri otrocih, ki 

so navadno ob pregledu zelo vznemirjeni. 

- Pri otoskopiji otroškega ušesa je potrebno uhelj 

nežno povleči navzad in navzdol, ne navzgor in 

navzad, kot pri odraslih. Včasih je dovolj že vlek 

navzad (1). 

- Ob uvajanju otoskopa v sluhovod smo nežni in 

previdni, da ne povzročimo dodatne poškodbe, saj 

je košeni del sluhovoda, ki sestavlja srednjo in 

notranjo tretjino sluhovoda, prekrit z zelo tanko 

plastjo kože in zaradi tega zelo občutljiv (1). 
- Otoskop je kljub vsej previdnosti potrebno vstaviti 

dovolj globoko, da si prikažemo ustrezne 

strukture. V primeru plitvega vstavljanja nam 

lahko svetlino zakrijejo ušesne dlake. Za to imamo 

na voljo vrsto različnih livčkov (2). 
- Pri otrocih starih nekaj tednov je svetlina 

sluhovoda ozka in zato bobnič težko vidimo. 

Odsev bobniča pa se pokaže šele nekaj tednov po 

rojstvu (1). 

- Svetle luskavice v sluhovodu in obrobna 

perforacija sta znamenji holesteatoma, vendar bo 

urgentni ali družinski zdravnik bolnike večkrat 

videl z dolgotrajnim gnojavim izcedkom iz enega 

ušesa, pri zapletu pa s paralizo obraznega živca ali 

zapletom vnetja v smislu abscesa tudi 

intrakranialno. 

- Ob preiskavi sluha s šepetom je potrebna popolno 

prekrivanje oči preiskovanca, saj v nasprotnem 

primeru lahko vidi koliko je preiskovalec oddaljen 

ali mu bere številke iz ustnic (1).  
 

Vrtoglavica (vertigo) 

 

Posebno pozornost zahteva tudi anamneza akutno 

nastale vrtoglavice oziroma akutni vestibularni 

sindrom, ki je lahko posledica perifernih ali centralnih 

okvar, med katere spada tudi zapora posterirone 

možganske cirkulacije. Poleg natančne anamneze, 

splošnega pregleda in pregleda ušesa si z dodatnimi 

preiskavami pomaga pri ločevanju vzroka. Preiskave, 

ki jih lahko opravi urgentni zdravnik so nevrološki 

pregled, Dix-Hallpike manevri (le za BPPV) in pa 

HINTS pregled (3,4).  

 

Pri bolnikih z vrtoglavico je potrebno opraviti 

nevrološki pregled, ki nam lahko z nakazanimi 

nevrološkimi izpadi poveča sum na možganske vzroke 
vertiga. Opisan je v posebnem prispevku Zbornika 

Šole urgence.  

 

Dix-Hallpike manever je preiskavna metoda za 

odkrivanje benignega paroksizmalnega pozicijskega 

vertiga (BPPV), kateri je pogost, nenevaren, periferni 

vzrok vrtoglavice, ki traja približno pol minute. Pri 

sami preiskavi je potrebno, da ima preiskovanec ves 

čas odprte oči in gleda v presikovalčevo čelo oziroma 

nos. Sprva bolnika posedemo na preiskovalno mizo. 

Za test desnega ravnotežnega organa, glavo obrnemo 

za 30-45 stopinj v desno in nato na hitro spustimo 

bolnika vznak, do položaja, ko je glava 20 stopinj pod 

nivojem preiskovalne mize. Opazujemo bolnika  in 

spremljamo, če se pojavi rotatorni nistagmus, s hitro 

komponento proti prizadetemu ušesu, v roku 30 
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sekund. V primeru, da izzove nistagmus s tem 

manevrom, je test pozitiven za BPPV. Za preiskavo 

levega ušesa glavo obrnemo v levo stran, preostali del 

postopka pa ostane enak (4). 

 

HINTS pregled je trodelni test in omogoča hitro oceno 

ter razlikovanje med perifernim in centralnim 

vzrokom akutnega vestibularnega sindroma. Sam 

akronim HINTS zajema »head impulse test«, 

»nystagmus« in »test of skew«. Opisali bomo vsakega 

posebej (4,7).  

 

Head impulse test je test pri katerem testiramo 

vestibulo-okularni refleks. Bolnika posedemo in 

prosimo, da fiksira svoj pogled v področje našega 

nosu. Nato z našimi rokami premikamo 

preiskovančevo glavo za do 40 stopinj v levo in desno 

s hitrimi gibi. Pri bolniku z akutno vrtoglavico s 

perifernim vzrokom, pričakujemo, da bo ob hitrem 

premiku glave v stran, popravil položaj oči in ponovno 

fiksiral pogled v področje našega nosu. V primeru, da 

ima bolnik ob akutnem vertigu, fiksiran pogled brez 

korekcijske sakade, predstavlja to visok sum 

centralnega vzroka (4,7).  

 

Nistagmus je ritmično, sinhrono, od naše volje 

neodvisno gibanje očesnih zrkel. Ima hitro in počasno 

komponento. Poimenujemo ga po hitri komponenti. 

Pojavlja se pri periferni in centralni vrtoglavici. V 

sklopu periferne vrtoglavice je nistagmus enosmerni 

in se s svojo hitro komponento odmika od strani 

prizadetega ravnotežnega organa, s počasno 

komponento pa obrača v stran okvare. Ob pogledu v 

smer okvarjenega labirinta hitra komponenta ne 

spremeni smeri. V primeru centralni vzrokov 

vrtoglavice pa je lahko nistagmus vertikalen, rotatoren 

ali pa dvosmerni. Dvosmerni nistagmus pomeni, da se 

ob pogledu v levo in pogledu na desno,  smer hitre 

komponente spremeni. Odkritja teh vrst nistagmusa 

nam poveča sum na centralni vzrok vertiga (1,3,4,7). 
Test of skew je preprost test pri katerem bolnik fiksira 

pogled v naš nos, pri čemer mu izmenično prekrivamo 
posamezno oko. Normalen odziv je, da ima bolnik po 

odkritju očesa, pogled še vedno fiksiran v dogovorjeno 

točko. Patološki odziv pomeni, da bolnik po odkritju 

očesa, ponovno fiksira pogled z vertikalnim 

popravkom (4,7).  
 

Ob opravljenem HINTS pregledu, pri bolnikih z 

akutnim vestibularnim sindromom, in patološkem 

odzivu v enem od treh testov, je občutljivost testa 

100% in specifičnost 96% za infarkt posteriorne 

možganske cirkulacije (4).  

 

Povezava do  video predstavitve HINTS pregleda 

https://www.youtube.com/watch?v=1q-VTKPweuk. 

 

 

Tips and tricks HINTS pregleda: 

- nistagmus ne opazujemo v skrajni legi, temveč 45-

60 stopinj odklona od središčne lege. 

- Da odvzamemo možnost fiksacije pogleda na 

določeno točko, ob obračanju oči v stranske lege, 

s čimer lahko bolnik zavre nistagmus, mu lahko 

ob glavo položimo navaden, bel, prazen A4 list . 

- Head impulse test pri zdravih ljudeh brez akutne 

vrtoglavice poda ravno obraten rezultat – ob 

hitrem gibu glave bo pogled ostal fiksiran (4). 
- Za zagotavljanje dobre diagnostične vrednosti 

pregleda nistagmusa uporabimo tako imenovana 

Frenzlova očala, večinoma je dovolj tudi običajna 

lupa (izzvenevanje nistagmusa, majhna 

amplituda), še posebej pri izvajanju opisanih 

testov. 

 

Nos in obnosne votline 

 

Pregled nosu in področja obnosnih votlin se prične s 

samo inspekcijo področja. Pri bolniki, ki prihajajo na 

pregled zaradi poškodbe, skrbno pregledamo ali je nos 

raven ali deviiran v stran. Prav tako iščemo oteklino 

korena nosu, odrgnine ali druge poškodbe mehkih 

tkiv. Pomembno je tudi iskanje sledi krvavitve iz nosu. 

Kadar ima bolnik prisoten očalni hematom, moramo 

pomisliti na poškodbo lobanjskega dna. Pri bolnikih 

brez poškodbe lahko opazimo znake vnetja na koži ali 

kakšno drugo kožno bolezen (1,2,3,6). 

 

Nadaljujemo s palpacijo nosu in obnosnih votlin. Ob 

tem lahko izzovemo bolečino.  Zatipamo lahko tudi 

lomno poku na kostnih delih nosu, krepitacijo ali 

podkožni emfizem. Občutljivost palpacije v področju 

obnosnih votlin, infraorbitalnega roba ali 

supraorbitalnega roba nam poveča klinični sum na 

zlom v teh področjih (1,2,6).  
 

Sum na vnetje obnosnih votlin nam lahko vzbudi 

bolečina pri perkusiji, redko samo palpaciji, nad 

obnosnimi votlinami. Bolnikovo glavo lahko nagnemo 

popolnoma naprej, da z obrazom gleda v tla, ter ga 
nato prosimo, da z glavo zaniha na levo in desno stran. 

Ob ojačanju bolečine v področju obnosnih votlin je to 

lahko dodaten pokazatelj vnetja na tem področju. Ne 

moremo pa ločiti akutnega, virusnega rinosinuzitsa ob 

ARI od bakterijskega rinosinuzitisa (1,2).  
 

Povezava do EPOS 2012 smernic za obravnavo in 

zdravljenje rinosinuzitisa: 

http://www.ep3os.org/EPOS2012.pdf. 

 

Posebej moramo biti pozorni na zaplete vnetij nosu in 

obnosnih votlin. Opazimo lahko močno oteklino očesa 

z negibnim zrklom ali celo moteno zavest bolnika ob 

intrakranialnih zapletih.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1q-VTKPweuk
http://www.ep3os.org/EPOS2012.pdf
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Urgentni zdravnik lahko poleg zgoraj opisane 

inspekcije in palpacije opravi tudi prilagojeno 

sprednjo rinoskopijo, ki pa je bolj orientacijske 

narave. Pri tem se s konico našega prsta dotaknemo 

konice nosu in z manipulacijo nosne konice v vse 

smeri poskušamo čim bolj prikazati začetni del nosne 

votline. Pri tem lahko opazimo sled krvi v nosu, tujek, 

zadebeljeno nosno sluznico, sledi izcedka ali pa celo 

hematom v področju nosne pregrade. Da si povečamo 

pregledno območje, si glavo preiskovanca z drugo 

roko nagnemo naprej, pri čemer izravnamo nosno dno, 

nato pa jo postopoma potiskamo navzad, ter 

poskušamo pregledati tudi področje srednje in zgornje 

nosne školjke, ter del nosne pregrade (2,8). 

 

S temi podatki je včasih lažje oceniti, na primer mesto 

krvavitve v nosu (blaga krvavitev) in ali vstaviti nosno 

tamponado. Pri močnejši krvavitvni iz nosu seveda 

brez tamponade ne bomo uspešni. Vstavimo jo tako, 

da v prvih dveh centimetrih sledimo nosnicama, nato 

pa s polivinil-alkoholno peno ostro zavijemo navzdol 

in jo vstavljamo vzdolž dna nosu. Še pred vstavitvijo 

v nos napršimo nekaj anestetika (alergija?), 

tamponado pa natanko  namažemo z mazilom 

(antibiotično). 

 

Tips and tricks pregleda nosu: 

- ob poskusu pregledovanja sprednje nosne votline 

in manipulaciji z nosno konico bomo potrebovali 

obe roke, zato je smiselna uporaba naglavne 

svetilke, s katero si lahko izboljšamo pogled v 

nosno votlino. 

- Nekateri za pregled sprednjega dela nosu uspešno 

uporabljajo tudi otoskop z najširšim livčkom. 

- Za praktično vse boljše otoskope obstajajo 

nastavki za pregled nosu. 

- Klasični inštrument za pregled nosu je nosni 

spekulum, ki ga lahko uspešno uporabimo tudi pri 

menjavah trahealnih kanil, je cenejši od nastavkov 

za otoskop.  

 

Sodobna nosna tamponada s polivinil-alkoholno peno 
je cenen in potreben element urgentne oskrbe nosne 

krvavitve. Lahko se prilagaja (reže) in vstavlja le v 

dele nosu. Včasih jo lahko odstranijo tudi bolniki 

sami. 

 

Ustna votlina in ustni del žrela 

 

Pri pregledu ustne votline in ustnega dela žrela si 

pomagamo z dobro osvetlitvijo in lopatko (spatulo). 

Pomembno je, da si bolnika postavimo v pravilen 

položaj, pri čemer bomo optimalno osvetlili ustno 

votlino. Lopatko držimo v levi roki (1).  

 

Pregled pričnemo v ustni votlini z natančnim 

pregledom dlesni, zobovja in tkiva pod zgornjo in 

spodnjo ustnico. Pregledamo tudi celotno sluznico 

ustne votline in jezik. Pri tem iščemo znake vnetja 

(tudi v področju zob in čeljusti), erozij, ulceracij, 

tumorjev ali poškodbe, ki bi lahko bile vzrok 

bolnikovih težav (1).   

 

Prikažemo si tudi izvodilo obušesne slinavke, ki je v 

obliki majhne sluznične izbokline nasproti drugega 

kočnika. Opazujemo, ali so prisotni znaki vnetja z 

rdečino in oteklino, ter morebitno sledjo gnojnega 

izcedka. Z lopatko pritisnemo na izvodilo obušesne 

žleze in opazujemo iztok sline. Z drugo roko lahko 

nežno masiramo prizadeto žlezo slinavko. Ne smemo 

pozabiti privzdigniti konico jezika in si ob straneh 

medialne črte ustnega dna prikazati izvodila 

podčeljustnih žlez (1,8).  
 

Ob pregledu ustne votline moramo preveriti tudi 

gibljivost mehkega neba in uvule, pri čemer mora 

bolnik fonirati. Ob tem moramo biti pozorni na  

zaostajanja ene strani mehkega neba ali deviacijo 

uvule na eno stran.  

 

Nadaljujemo s pregledom ustnega dela žrela. Bolniku 

naročimo naj močno odpre usta, vendar naj jezika ne 

izteza. Nato s pomočjo lopatke pritisnemo jezik, v 

področju prehoda med srednjo in zadnjo tretjino, 

navzdol in ob tem prosimo bolnika, da izgovori »a«. 

Pri tem se nam prikaže vsa površina mandljev, na 

katerih iščemo znake hipertrofije, gnojnih oblog, 

brazgotine ali čepe. V primeru, da ne vidimo nebnic, 

si lahko s spatulo odmaknemo sprednji nebni lok. 

Pregledamo tudi zadajšnjo steno žrela, ki je načeloma 

gladka, vlažna in rožnata (1,2).  

 

Ob pregledu ustnega dela žrela je lahko preiskovancu 

neprijetno in ga sili na bruhanje. V teh primerih je 

najbolje, da malo počakamo in poskusimo ponoviti 

prikaz žrela. Obenem pa preiskovanca vljudno 

spodbujamo k sodelovanju pri pregledu.  Pomagamo 

si lahko tudi s lokalnim anestetikom v razpršilu (1). 
 

Posebno težavni so lahko pregledi pri otrocih, ki med 
preiskavo pogosto ne sodelujejo. V teh primerih je 

potrebno sodelovanje staršev ali drugega 

zdravstvenega osebja, ki poskušajo držati otroka v 

primernem položaju.  

 

Tips and tricks pregleda ustne votline in ustnega 

dela žrela: 

- pri otrocih, ki ne želijo odpret ust, lahko prosimo, 

da ob tem ko starš drži otroka, pomočnik za kratek 

čas zatisne otrokov nos. 

- Otroka ves čas vzpodbujamo in pohvalimo za 

dobro sodelovanje. Včasih pregledamo najprej le 

del, da se počuti varnega, kasneje izvedemo še 

zahtevnejše elemente pregleda. 
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- V izjemnih primerih bolniki bruhajo že pri odprtju 

ust. Tak pregled je izjemno težak tudi za najbolj 

izkušenega zdravnika. 

  

Vrat 

 

Pregled vratu pričnemo z zunanjo inspekcijo, s katero 

iščemo fistule, znake kožnega vnetja ali otekline 

drugega vzroka (2). 

 

Nadaljujemo s palpacijo področnih bezgavk , pri 

čemer se moramo tega lotiti sistematično. Pričnemo v 

področju ustnega dna in nadaljujemo s palpacijo 

anteriorno ob sternokleidomastoidni(SCM) mišici. 

Nato obrnemo v področje posteriorno od SCM mišice 

in drsimo navzgor v retroavrikularno področje. 

Tipamo in iščemo zatdrline ter morebitna boleča 

mesta, ki so lahko povečane bezgavke, ciste, ognojki, 

tumorji in podobno (1). 

 

Tips and tricks pregleda vratu: 

- preiskovančevo glavo nagnemo rahlo naprej, da 

sprostimo mehka tkiva. 

- Bezgavke navadno postanejo tipne in klinično 

pomembne , ko je njihov premer večji od 1cm. 

- Podogovate in boleče bezgavke so praviloma 

reaktivne in nastanejo ob vnetju v področju 

drenaže. Okrogle, trde in neboleče pa zbujajo 

resen sum na maligno bolezen. 

- Kancerofobija ni indikacija za urgentno 

ultrazvočno preiskavo vratu- UZ (še manj 

računalniško tomografijo – CT), ki bi razjasnila 

etiologijo majhnihbezgavk na vratu, torej manjših 

od 1 cm. 

- Praktično edina indikacija za nujno UZ preiskavo 

je sum na absces. 

Zaključek 
 

Urgentni zdravnik, ki se vsakodnevno srečuje z ORL 

bolniki, mora z natančno anamnezo in kliničnim 

pregledom, prepoznati stanja, ki jih lahko začne 

zdraviti sam oziroma stanja, ki potrebujejo takojšnjo 

napotitev k otorinolaringologu. Seveda je osnova za 

iskanje patologije poznavanje fiziološkega stanja. 

Zaradi omejitev pri ORL pregledu, mora urgentni 

zdravnik pri ORL patologiji vedno primerjati 

anamnezo in rezultate pregleda, da si prikaže čim 

boljšo diagnostično sliko bolnika.  

 

V prihodnosti bi lahko z dodatnimi instrumenti 

razširili možnosti pregledovanja in s tem še bolj 

natančnega diagnosticiranja. Oprema mora biti seveda 

dostopna, preprosta za uporabo in imeti dodatno 

diagnostično vrednost v rokah urgentnega zdravnika. 
Na tem mestu velja izpostaviti glasbene vilice, ki bi 

nam s pomočjo Webrovega in Rinnejevega testa, 

omogočale ločevanje prevodne, senzorinevralne ali 

kombinirane naglušnosti. Drug preprost in poceni 

inštrument so nosne spekule, s katerimi bi si lahko 

olajšali in izboljšali sprednjo rinoskopijo. 

 

Tako bi povečali količno podatkov, ki jih imamo na 

voljo o dejanskem stanju bolnika, in si s tem olajšali 

odločitev o zdravljenju oziroma napotitvi bolnika k 

otorinolaringologu. 

 

Vseeno pa moramo biti previdni, saj izkušen, dobro 

opremljen in izobražen urgentni zdravnik ni 24-urni 

nadomestek za otorinolaringologa. 
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Uvod 
 

Bolezenska stanja v ORL področju so ena izmed 

najpogostejših stanj, s katerimi se srečujejo zdravniki 

v splošnih in urgentnih ambulantah. Po napotitvah iz 

primarne na sekundarno raven je v zahodnem svetu 

otorinolaringologija tretja najbolj obremenjena 

specializacija (1).  
 

Nesorazmerno s tem pa ne-ORL zdravniki v 

vprašalnikih v povprečju navajajo slabo oz. 

pomanjkljivo znanje ORL. Prav tako je usposabljanje 

študentov medicine in specializantov na področju 

ORL večinoma kratko in (pre)obširno zastavljeno, s 

čimer se izgubi občutek za pomembna in pogosta 

bolezenska stanja (1). Prispevek v nadaljevanju bo 

zato poskušal slediti smernicam »keep it simple«, s 

poudarkom na obravnavi ORL bolnikov v urgentnih in 

splošnih ambulantah. 

 

Uho 
 

Uho je parni, simetrični organ, ki zagotavlja sluh in 

ravnotežje. Sestavljen je iz treh delov: zunanjega, 

srednjega in notranjega ušesa. Zunanje uho sestavljata 

uhelj in zunanji sluhovod, srednje uho sestavljajo 

bobnič, votlina srednjega ušesa in slušne koščice, 

notranje uho pa sestoji iz slušnega in ravnotežnega 

dela. Slušni del tvori polžek, ravnotežni del pa vrečica, 

mešiček in trije polkrožni kanali. 

 

Bolečina v ušesu 
 

Bolečina v ušesu je pogost simptom zaradi katerega 
bolniki obiščejo zdravnika. Večinoma gre za 

bolezenska stanja v samem ušesu, potrebno pa se je 

zavedati, da kar do ene tretjine primerov predstavlja 

prenesena bolečina (2). Diferencialno diagnostično 

moramo tako pomisliti tudi na nekatera druga stanja, 

še posebej, kadar je otoskopski izvid normalen. 

 

Najpogostejša izvenušesna stanja, ki povzročajo 

bolečino v ušesu so (3): 

• zobne in obzobne bolezni (karies, obzobni 

abscesi), 

• bolečina, ki izvira iz temporomandibularnega 

sklepa (TMS): 

o akutni posttravmatski kapsulitis 

TMS, 

o kronična bolečina TMS, 

• bolečina, ki izvira iz vratne hrbtenice, 

• limfadenitis vratnih bezgavk, 

• tonzilitis, 

• stanje po op. posegih v ustni votlini, 

• akutni parotitis 

• tumorske spremembe v ustnem žrelu. 

 

Ob normalnem otoskopskem pregledu moramo 

pregled razširiti na vso ORL področje.  V ustni votlini 

lahko najdemo vidno kariozen zob ali znake vnetja 

dlesni, poklep po prizadetem zobu je boleč. Lahko 

najdemo vnetje žrela, povečane in belo obložene 

tonzile (tonzilitis), unilateralno povečano tonzilo s 

pordelim nebnim lokom in premaknjeno uvulo (znaki 

peritonzilarnega abscesa) ali stanje po nedavni 

odstranitvi tonzil (3).  

 

Med palpacijo okolice zunanjega ušesa lahko pred 

tragusom zatipamo boleč TMS sklep, odpiranje ust 

bolečino poveča. Ob anamnezi nedavnega udarca v 

spodnjo čeljust lahko sklepamo na akutni 

posttravmatski kapsulitis TMS ali poškodbo 

meniskusa TMS. Kadar je bolečina kronična, gre 

lahko za kronični bolečinski sindrom TMS. Palpiramo 

tudi submandibularne in vratne bezgavke ter parotidno 

žlezo in iščemo znake limfadenitisa oz. parotitisa 

(3). 

 

Vnetja zunanjega ušesa 
 

Zunanje uho lahko prizadenejo nespecifična kožna 

vnetja kot so šen, celulitis, ekcem, seboroični 

dermatitis ali luskavica. Nekatera vnetja pa so značilna 

le za zunanje uho. 

 

Perihonditis 
 

Perihondritis navadno nastane kot posledica majhne 

poškodbe kože uhlja (piercing!) ali hrustančnega dela 

zunanjega sluhovoda. Površinska okužba rane se nato 

širi v globino in zajame pohrustančnico in/ali 

hrustanec. Najpogostejši povzročitelj je 

Pseudomonas aeruginosa, redkeje Staphylococcus 

aureus (4,5).  

 

Bolniki tožijo za močnimi bolečinami uhlja, ki je 

močno otečen, pordel in občutljiv na dotik (slika 1). 

Včasih ga težko ločimo od nespecifičnih vnetij (šen, 
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celulitis). Pogosto so prisotni sistemski znaki vnetja 

(4). 

 

Prehospitalna oskrba: Sterilno pokrijemo uhelj, 

damo analgetike in bolnika napotimo k 

otorinolaringologu, če so prisotni jasni znaki abscesa. 

Sicer zdravimo s sistemskimi antibiotiki, ki pokrijejo 

omenjena patogena (ciprofloksacin, antistafilokokni 

penicilini) in bolnika naročimo na redne kontrole in 

preveze k izbranemu zdravniku. Cilj zdravljenja je 

preprečitev deformacije uhlja (4,5). 

 

Specialistična oskrba: Otorinolaringolog kirurško 

odstrani mrtvino in granulacijsko tkivo. Uvede 

antibiotično zdravljenje in spremlja bolnika do 

ozdravitve (4,5). 

 

Slika 1: Perihondritis (6). 

 
 

Furunkel sluhovoda 
 

Koža zunanjega sluhovoda ima v začetnem, 

hrustančnem delu prisotne še vse globoke kožne 

strukture (dlake, kožne žleze). Ob manjši poškodbi 

povrhnjice lahko pride do okužbe, ki se razširi v dlačni 

folikel (4).  

 

Prizadeto uho je močno boleče, bolniki imajo občutek 

polnosti v ušesu in slabši sluh, lahko je prisoten gnojav 

smrdeč izcedek. Razsežnejši furunkel je težko ločiti 

od difuznega vnetja sluhovoda, kadar sega proti 

avrikularni brazdi lahko daje napačen vtis akutnega 

mastoiditisa. Sistemski znaki vnetja so redko prisotni 

(3,4,5). 
 

Prehospitalna oskrba: Če je mogoče, v sluhovod 

vložimo trak z antibiotičnim in kortikosteroidnim 

mazilom. Vhod v sluhovod lahko sterilno pokrijemo, 

damo analgetik. Bolnika napotimo k ORL specialistu, 

če ne pride do izrazitega izboljšanja do naslednjega 

dne. Takojšnja napotitev je potrebna, če je že prejemal 

analgetike in le-ti niso pomembneje zmanjšali težav, 

furunkel izpolnjuje cel sluhovod in je indicirana 

incizija (4,5).  

 

Specialistična oskrba: Potrebna je incizija in drenaža 

ognojka. Bolniku se vstavi antibiotični trak, prejme 

tudi sistemski antistafilokokni antibiotik (4). 

 

Difuzno vnetje zunanjega sluhovoda (Otitis 

externa diffusa) 
 

Ključni dejavnik pri nastanku difuznega vnetja 

zunanjega sluhovoda je odstranitev zaščitnega 

hidrofobnega in kislega sloja ušesnega masla, s čimer 

se epidermis sluhovoda izpostavi zunanjim 

dejavnikom. Ob stiku z vodo epidermis nabrekne, se 

odlušči in poškoduje, kar omogoči vdor bakterij in 

nastanek vnetja. Najpogostejši povzročitelji so 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus in 

druge gram negativne bakterije. Glivično vnetje je 

redko (2% primarnih okužb), najpogostejši 

povzročitelji so glive rodov Candida in Aspergillus. 
Največkrat nastane kot oportunistična okužba po 

predhodno zdravljenem bakterijskem vnetju, 

pogostejše je pri diabetikih in imuno-

kompromitiranih bolnikih (3,7). 

 

Pri bakterijskem vnetju bolnik navaja hudo bolečino, 

srbež, občutek polnosti, ob obstrukciji sluhovoda z 

gnojavim izcedkom ali oteklino tudi slabši sluh. 

Težave nastopijo hitro (v 48h urah). Pri pregledu 

najdemo boleč pritisk na tragus in poteg za uhelj. 

Otoskopski pregled je zelo boleč, sluhovod je lahko 

izrazito zožen, edematozen, eritematozen, obložen z 

gnojavim izcedkom in odluščenim epidermisom (slika 

2) (5,7). 

 

Slika 2: Difuzno vnetje zunanjega sluhovoda (8). 

Sluhovod je edematozen, zožen, obložen z gnojavim 

izcedkom in debrisom. 

 
 

Glivično vnetje poteka manj burno. Prizadeto uho 

predvsem srbi, bolečina ni v ospredju. Ostali simptomi 

so podobni kot pri bakterijskem vnetju. Otoskopski 

pregled ni izraziteje boleč, koža sluhovoda je le blago 

edematozna, lahko so prisotne obloge ali čep (belkaste 
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barve – Candida sp., belo-sive barve s črnikastimi 

področji – Aspergillus niger) (7). 

 

Prehospitalna oskrba: Zdravljenje sloni na dveh 

stebrih: čiščenju in lokalnih učinkovinah (7).  
 

Možnosti čiščenja:  

• Sterilen 1cm širok trak, ki ga za nekaj časa 

vstavimo v sluhovod in ga s tem posušimo in 

obrišemo. 

• Izpiranje z antiseptično raztopino (npr. 3% 

borova kislina ali razredčena raztopina 3% 

peroksida), pogreto na telesno temperaturo. 

• Aspiracija, kadar imamo na voljo aspirator. 

 

Lokalna terapija je odvisna od razsežnosti in vrste 

vnetja (bakterijsko/glivično). Blaga vnetja, pri katerih 

bolnik ni prizadet, lahko zdravimo samo s preparati, ki 

zakisajo sluhovod, saj je nizek pH toksičen za večino 

bakterij in gliv (npr. 3% borova kislina, nekateri 

komercialni preparati).  

 

Pri specifičnem zdravljenju izbiramo med večimi 

oblikami učinkovin: kapljice ali mazila/kreme na 

traku. Kapljice predpišemo pri prehodnem sluhovodu, 

mazilo na traku pa uporabimo, kadar je sluhovod 

močno zožan ali popolnoma obstruiran in kapljice ne 

bi dosegle obolelega mesta. Trak ob kontrolnem 

pregledu (čez 1-3 dni) odstranimo. Praviloma je takrat 

sluhovod že toliko prehoden, da lahko nadaljujemo s 

kapljicami. Sicer ponovimo terapijo s trakom, tudi 

teden dni ali več (7).  

 

Največkrat uporabljane protibakterijske učinkovine 

so: ciprofloksacin kapljice, neomicin kapljice, 

polimiksin B kapljice, tobramicin kapljice in 

gentamicin mazilo. Neomicin in polimiksin B se 

uporabljata v kombinaciji s kortikosteroidi in 

učinkovito delujeta proti večini povzročiteljev. 

Kortikosteroide dodajamo za zmanjšanje otekline in 

s tem bolečine ter boljše dostopnosti za protimikrobne 

učinkovine (3,7).  

 

Nekatere posebnosti pri uporabi kapljic (3): 

• Z izjemo ciprofloksacina in polimiksina so 

vse učinkovine aminoglikozidi, ki so 

potencialno ototoksični, zato je potrebna 

velika previdnost pri dolgotrajni uporabi ali 

perforaciji bobniča (relativna kontraindikacija 

za dolgotrajno prejemanje ali visoko dozo) 

• Neomicin lahko povzroča alergijsko reakcijo 

(redko pri lokalni aplikaciji). 

• Ciprofloksacin tvori v sluhovodu belkaste 

precipitate, ki jih lahko zamenjamo za 

glivične obloge. 

 

Za glivično vnetje je le redko potrebno specifično 

zdravljenje. Proti Candida sp. uporabljamo 

klotrimazol, proti Aspergillus sp. pa vorikonazol ali 

amfotericin B. 

 

Specialistična oskrba: V večini primerov ni 

potrebna. K specialistu ORL napotimo bolnike, pri 

katerih toaleta ni mogoča ali pa odgovor na zdravljenje 

ni ustrezen (7). 

 

Nektrotizirajoče vnetje zunanjega 

sluhovoda (Otitis maligna externa, Otitis 

externa necrotisans) 
 

Nastane s širjenjem akutnega vnetja zunanjega 

sluhovoda preko anatomskih vrzeli v hrustančnem 

delu sluhovoda, običajno pri imunsko oslabelih in 

diabetičnih bolnikih. Vnetje lahko doseže lobanjsko 

dno in povzroči osteomielitis lobanjske baze, 

poškodbe možganskih živcev, tromboflebitis 

jugularne vene, trombozo sigmoidnega sinusa, 

meningitis in sepso. Kadar je prizadetih več 

možganskih živcev, je smrtnost 50%. Najpogostejši 

povzročitelj je Pseudomonas aeruginosa (3,7). 
 

Na bolezen moramo pomisliti pri imunsko oslabelih 

bolnikih, še posebej pri starejših diabetikih, ki slabo 

odgovorijo na začetno zdravljenje vnetja sluhovoda, z 

vztrajajočo bolečino in izcedkom (5).  

 

Bolniki so prizadeti, pogosto z izraženimi sistemskimi 

znaki vnetja, imajo hude bolečine v ušesu. Pri 

napredovanju bolezni je od možganskih živcev najprej 

prizadet obrazni živec, kasneje lahko tudi ostali 

spodnji živci. Širjenje intrakranialno je združeno s 

hudim glavobolom, motnjo zavesti, prisotni so 

meningealni znaki. Otoskopski pregled je boleč, vidne 

so ranljive granulacije na spodnji steni sluhovoda 

(slika 3). Palpatorno je boleče področje pod uhljem in 

za ramusom mandibule (3,5,7). 

 

Slika 3: Nekrotizirajoče vnetje zunanjega 

sluhovoda (9). 
Vidne so ranljive granulacije v obliki polipa, ki 

izraščajo iz posteriorne stene sluhovoda. 
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Prehospitalna oskrba: Potrebna je čim prejšnja 

prepoznava in napotitev k otorinolaringologu. 

Sterilno pokrijemo vhod v zunanji sluhovod in 

uvedemo analgetike.  

 

Specialistična oskrba: Potrebno odvzeti bris 

sluhovoda in pričeti antibiotično zdravljenje z 

antipseudomonasnim učinkovanjem (ciprofloksacin), 

nato po antibiogramu. V začetku bolezni lahko bolniki 

prejemajo zdravila oralno, v kasnejših fazah je 

potrebna intravenska terapija. S CT s kontrastom se 

opredeli razsežnost bolezni. Otorinolaringolog v 

splošni anesteziji opravi toaleto sluhovoda, odstrani 

mrtvino in granulacije ter vstavi antibiotični trak. Z 

odščipom granulacij se histološko izključuje 

malignom.  

 

Bulozni miringitis 
 

Gre za stanje, pri katerem se tvorijo mehurji na 

zunanjem sloju bobniča in koži v medialnem delu 

sluhovoda. Vzrok ni povsem znan, najverjetneje gre za 

okužbo (virusi, Mycoplasma pneumoniae, 
Streptococcus pneumoniae …). Najpogosteje se 

pojavlja v hladnejših mesecih ob okužbah zgornjih 

dihal (3,7). 

 

Bolniki so pogosteje mlajši, tožijo za hudo, hitro 

nastalo enostransko pulzirajočo bolečino, tipičen je  

serozno-hemoragičen izcedek, kar ocenjujejo kot 

krvavitev iz sluhovoda. V primeru zapore sluhovoda 

je prisotna prevodna naglušnost. Otoskopsko je vidna 

bulozno spremenjena stena sluhovoda in/ali 

zunanjega sloja bobniča. Bule so izpolnjene s serozno-

hemoragično vsebino, ki se ob predrtju razlije po 

sluhovodu, bobnič navadno ostane cel (Slika 4). 

Velikokrat se bolečine razširijo tudi na mastoid 

(mastoidizem) (7). 
 

Slika 4: Bulozin miringitis (10). 
Vidne so bulozne spremembe na bobniču, izpolnjene 

s serozno-hemoragično vsebino. 

 
 

Redko ob napredovanju vnetja lahko pride do 

prizadetosti srednjega in notranjega ušesa. V slednjem 

primeru je lahko prisotna vrtoglavica, ev. tudi 

senzorinevralna naglušnost, katere patogeneza ni 

znana. Ob ustreznem zdravljenju se v več kot 60% 

popolnoma pozdravi (7).  

 

Prehospitalna oskrba: Bolnikom predpišemo 

analgetik, antibiotično-kortikosteroidne kapljice 

(preprečevanje bakterijske superinfekcije) in sistemski 

antibiotik kot pri vnetju srednjega ušesa (amoksicilin).  

 

Specialistična oskrba: V večini primerov ni potreba, 

razen v primeru nejasne diagnoze, ob vztrajnih 

težavah, sistemskih znakih vnetja in pri neuspešnem 

zdravljenju. Slab sluh lahko vztraja tudi v obdobje, ko 

v sluhovodu ni več krvavkastih oblog (5,7). 

 

Herpes zoster 
 

Herpes zoster oticus povzroča varicella zoster virus. 

Patogeneza je enaka kot pri bolezni na drugih delih 
telesa: ob stresnem dejavniku se latenten virus v 

senzornem gangliju (za področje ušesa gre največkrat 

za genikulatni ganglij) reaktivira in se razširi po 

senzornih vlaknih obraznega živca. Na koži uhlja in 

sluhovoda nastanejo tipične herpetične vezikule. 

Bolniki navajajo hudo bolečino, lahko je prisotna 

pareza obraznega živca (Ramsay-Hunt sindrom) ali 

zaznavna naglušnost in/ali vrtoglavica (3,7). 

 

Prehospitalna oskrba: Hitra prepoznava in 

čimprejšnja uvedba virostatika (npr. valaciklovir 

1000 mg 3x/dan, 1 teden). V primeru nevroloških 

izpadov zdravimo tudi s sistemskimi kortikosteroidi. 

Napotitev na ORL je smiselna pri hudem poteku 

bolezni, vrtoglavici, zaznavni naglušnosti, parezi 

obraznega živca. 

 

Specialistična oskrba: Zapleteni primeri s parezo 

obraznega živca in hudo senzorinevralno naglušnostjo 

potrebujejo hopsitalizacijo (5). 
   

Vnetje srednjega ušesa 
 

Za akutnim vnetjem srednjega ušesa najpogosteje 

zbolevajo otroci do treh let. Pomembna je tudi 

izpostavljenost okoljskim dejavnikom (onesnaženje 

zraka, nižji socio-ekonomski status, mrzlo klimatsko 

okolje, sprememba nadmorske višine, ipd.) (3,11). 

 

Vnetje srednjega ušesa je navadno posledica 

predhodnega virusnega akutnega respiratornega 

infekta (ARI), ki okvari sluznico in mukociliarni 

transport. Sluznica oteče in spremeni aerodinamske 

pogoje v zgornjih dihalih, nedelujoč mukociliarni 

aparat pa omogoča adherenco in rast patogenih 

bakterij. Enako se zgodi tudi s sluznico srednjega 

ušesa in Evstahijeve cevi, kjer začne zastajati sluz. 

Žvečenje ob zaprti nosni votlini, izpihovanje nosu, 

toaleta nosu s fiziološko raztopino in smrkanje ob ARI 

povzročajo relativno nižji tlak v srednjem ušesu, kar 
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potiska sluz skupaj z mikroorganizmi nazaj v srednje 

uho (3). 

 

Bolniki z akutnim vnetjem srednjega ušesa imajo 

vročino, bolečino v ušesih, lahko je prisoten slabši 

sluh in gnojav izcedek iz ušesa. Pri otoskopskem 

pregledu je v prvi fazi bobnič uvlečen, skrajšan ali 

odsoten je odsev, brez drugih sprememb (serozni 

otitis). Pri bakterijskem vnetju je bobnič napet, 

neprosojen, izbočen (slika 6). Večinoma je tudi 

pordel, vendar ne vedno, lahko je prisotna perforacija 

z gnojnim izcedkom. Ob prisotni perforaciji bolniki 

navajajo nenadno olajšanje, pri zaprtem nosu lahko 

pihnejo skozi uho in čutijo okus ušesnih kapljic, če jih 

prejemajo (5,11). 
 

Slika 6: Vnetje srednjega ušesa (12). 

Bobnič je neprosojen, napet, izbočen. Pordelost 

bobniča ni vedno prisotna in ni nujno znak vnetja 

srednjega ušesa. 

 
 

Prehospitalna oskrba: Zdravilo izbora je 

amoksicilin, 500 – 1000 mg/8h. Če pri bolnikih, 

starejših od 2 let, diagnoza ni jasna in nimajo 

sistemskih znakov vnetja ali otoreje, lahko z 

antibiotikom počakamo 48 – 72 ur in ga predpišemo, 

če se v tem času težave ne umirijo (3).  

 

Če po 3 dneh antibiotičnega zdravljenja ni izboljšanja, 

zamenjamo antibiotik za amoksicilin s klavulansko 

kislino. Če vnetje kljub menjavi antibiotika vztraja, je 

potrebna napotitev k ORL specialistu. 

 

Zagotoviti moramo ustrezno analgezijo. Velikokrat 

predpišemo tudi dekongestivne kapljice ali pršilo, pri 

jasnih znakih akutnega rinitisa tudi nosni 

kortikosteroid (3,5,11).  

 

Specialistična oskrba: Kadar zdravljenje kot opisano 

zgoraj na primarnem nivoju ni uspešno, hospitalno 

uvedemo intravenski antibiotik. Ob odsotnosti 

izboljšanja je potrebno narediti miringotomijo in 

odvzeti kužnine za določitev povzročitelja in 

antibiogram. Zdravljenje pričnemo z amoksicilinom s 

klavulansko kislino ali ceftriaksonom intravensko, 

nato prilagodimo terapijo glede na antibiogram (3,5). 

Zapleti, širjenje vnetja srednjega ušesa 
 

Zapleti in širjenje vnetja srednjega ušesa potrebujejo 

takojšnjo oskrbo ORL specialista. Ločimo jih na 

zunaj- in znotrajlobanjske (5). 

 

Zunajlobanjski zapleti: 

• mastoiditis, 

• periferna pareza obraznega živca, 

• vnetje notranjega ušesa, 

• bezoldov absces 

• petrozitis 

 

Znotrajlobanjski zapleti: 

• ekstraduralni absces, 

• subduralni absces, 

• tromboza in tromboflebitis sigmoidnega 

sinusa, 

• otogeni meningitis, 

• otogeni možganski absces. 

 

Akutni mastoiditis 

 

Najpogosteje nastane s širitvijo vnetja srednjega 

ušesa, dejavnika tveganja sta tudi holesteatom in 

predhodne poškodbe ušesa. Pogosteje zbolevajo 

majhni otroci in splošno oslabeli. Glavna povzročitelja 

sta Streptococcus pneumoniae in Streptococcus 

pyogenes (3,11). 
 

Bolniki opisujejo vnetje srednjega ušesa, ki se je že 

izboljševalo, nato pa je prišlo do poslabšanja, ponovno 

sta se pojavili bolečina in vročina, lahko tudi izcedek. 

Značilna je zabrisana retroavrikularna brazda, za 

uhljem nastane topla in pordela oteklina, ki lahko 

fluktuira (subperiostalni absces), uhelj postane štrleč 

(slika 6). Otoskopsko lahko naletimo na zožen 

sluhovod zaradi otekline zgornje in zadnje stene. 

Bobnič je navadno težje pregleden, kaže znake vnetja, 

lahko tudi perforacije. Prisotna je mešana izguba 

sluha (prevodna in senzorinevralna). Vnetni 

parametri v krvi so povišani. Klinična slika je kljub 

povsem drugačni bolezni zelo podobna vnetju 

zunanjega sluhovoda (3,11). 
 

Prehospitalna oskrba: Izključimo vnetje zunanjega 

sluhovoda. Ob sumu ali dvomu je potrebna takojšnja 

napotitev k ORL specialistu (5,11). 

 

Specialistična oskrba: Potrebna je dodatna 

diagnostika: CT, avdiogram, timpanogram. Uvede se 

parenteralno antibiotično zdravljenje z amoksiklavom 

in klavulansko kislino. Glede na razsežnost bolezni se 

odloča o kirurškem zdralvjenju: miringotomija, 

vstavitev timpanalnih cevk, mastoidektomija. 

Odvzame se kužnine in po potrebi prilagodi 

antibiotična terapija (3,7). 
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Slika 6: Akutni mastoiditis (13). 

Za mastoiditis je značilno štrleče uho, zabrisana 

retroavrikularna brazda in oteklina v področju 

mastoidnega odrastka. 

 
 

Drugi zunajlobanjski zapleti 

 

Obravnava bolnikov z ostalimi zunajlobanjskimi 

zapleti je podobna kot pri mastoiditisu, potrebna je 

antibiotična terapija in drenaža gnojnih kolekcij, 

pridružena mastoidektomiji. Pri parezi obraznega 

živca moramo preprečevati vnetje očesa (slabo 

zapiranje vek) in čim prej pričeti s fizikalnim 

zdravljenjem živca (5). 
 

Nekatere posebnosti v kliničnih slikah: 

• Za vnetje notranjega ušesa je značilna 

vrtglavica, tinitus, slabost, bruhanje. Gre za 

zelo redko stanje. 

• Pri petrozitisu lahko pride do pareze 

trigeminalnega živca in abducensa, kar se 

kaže kot Gradenigov trias: vnetje srednjega 

ušesa, trigeminalna nevralgija in diplopija. 

Gre za izjemno redko stanje. 

 

Znotrajlobanjski zapleti 

 

Bolniki z znotrajlobanjskimi zapleti so navadno 

prizadeti, febrilni, lahko septični, poleg vnetja 

srednjega ušesa imajo glavobol, motnje zavesti in 

izražene meningealne znake. V primeru tvorbe 

abscesov so prisotni fokalni nevrološki izpadi, lahko 

epileptični napadi, hemiplegija, afazija. 

 

Zdravljenje je kompleksno, poleg otorinolaringologa 

je pri zdravljenju pogosto potrebno tudi sodelovanje 

infektologa in nevrokirurga. 

 

Naloga urgentnega zdravnika je v hitri prepoznavi, 

uvedbi ustreznega podpornega zdravljenja in 

napotitvi k specialistu. Če v klinični sliki prevladujejo 

znaki splošne prizadetosti ali meningealni znaki, je 

najbolj smiselna napotitev k infektologu (5).  

 

Nenadna izguba oz. hudo poslabšanje sluha 
 

Stanje predstavlja velik diagnostični in terapevtski 

problem. Poleg običajno enostranske nenadne 

naglušnosti bolniki lahko navajajo še šumenje v 

ušesih, občutek polnosti v ušesih, redko vrtoglavico. 

Le redko se težave pojavijo po večjem fizičnem 

naporu, ko bi lahko sklepali na nastanek fistule med 

srednjim in notranjim ušesom (5,14). 

 

Prehospitalna oskrba: Takojšnja napotitev k 

otorinolaringologu. Smiselno je izključiti prevodno 

naglušnost ob prebolevanju ARI ali starostno 

naglušnost. 

 
Specialistična oskrba: Potrebno je takojšnje 

zdravljenje. Usmerjeno je k protivnentim zdravilom 

(kortikosteroidi sistermsko ali intratimpanalno) in k 

izboljševanju prekrvavitve notranjega ušesa 

(betahistin). Pri bolnikih z hudo obliko bolezni ali 

odsotnostjo izboljšanja se opravi široka diagnostika, 

izključuje se virusne okužbe, poškodbe, tumorje, 

avtoimunske bolezni, okvare hrbtenice in žilja.  

 

Tujki v sluhovodu 
 

Ceruminalni čep 

 

Gre za delno ali popolno zaporo zunanjega sluhovoda 

s ceruminalnim čepom. Kadar je asimptomatski, ga 

ni potrebno odstraniti. Lahko pa povzroča prevodno 

naglušnost, občutek polnosti ušesa, tinitus, 

vrtoglavico, bolečine, srbenje, izcedek, neprijeten 

vonj, pri starejših lahko poslabša kognitivne funkcije 

in nenazadnje otežkoča otoskopski pregled (3). Ob 

slabi preglednosti je tudi težko izključiti druga 

bolezenska stanja, ki dajejo podobno klinično sliko. 

 

Za odstranjevanje cerumna imamo tri možnosti: 

• cerumenolitiki in mehčalci cerumna (olivno 

olje, parafinsko olje, komecialno dostopni 

preparati), 

• izpiranje, 

• z uporabo inštrumentov in sesanja. 

 

Nobena metoda ni brez tveganja za pacienta. Lahko 

pride do poškodbe kože sluhovoda, bolečin, 

vrtoglavice, sinkope (draženje vagusa s hladno 

tekočino), vnetja zunanjega sluhovoda. Poškodba 

bobniča je redka (3).  

 

Cerumenolitiki in mehčalci olajšajo odstranitev z 

drugimi metodami, so pa tako kot izpiranje relativno 

kontraindicirani pri vnetju zunanjega sluhovoda in 

perforaciji bobniča. Pri pacientih, ki so na 
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antikoagulantni terapiji, je bolj varno uporabiti 

cerumenolitike in mehčalce in izpiranje kot 

odstranjevanje z inštrumenti (3).  
 

Prehospitalna oskrba: Odstranjevanje 

ceruminalnega čepa sodi na primarno raven. 

Velikokrat bolniki potrebujejo samo nasvet. Če se 

odločimo za čiščenje naj bo ceruminalni čep ustrezno 

pripravljen (mehčalci, cerumenolitiki) (3,5).  

 

Specialistična oskrba: K ORL specialistu napotimo 

bolnike z dermatološkimi boleznimi zunanjega 

sluhovoda, s ponavljajočimi se vnetji zunanjega 

sluhovoda, s stanjem po radiacijski terapiji, ki je zajela 

uho, ali po predhodnih posegih v ušesu. Relativno 

redki bolniki imajo vzrajne težave s cerumnom. 

Mednje spadajo tudi bolniki, ki nosijo slušne aparate. 

Smiselno jih je spodbuditi k rednim obdobnim 

obiskom izbranega otorinolaringologa, ki lahko 

odstrani cerumen, preden postane težava (3,5). 
 

Drugi tujki 

 

Tujki zunanjega sluhovoda so najpogostejši tujki v 

ORL področju (15). Pri obravnavi bolnikov se odloča 

individualno glede na stanje pacienta in vrsto tujka.  

 

Tujki so lako: 

• živi ali neživi, 

• prijemljivi ali izmuzljivi, 

• penetrantni ali nepenetrantni, 

• toksični ali netoksični. 

 

Tujki v sluhovod skoraj vedno zaidejo hote zaradi 

aktivnosti bolnikov samih, zato je anamneza navadno 

jasna. Lahko navajajo bolečine, srbenje, občutek 

polnosti, krvavitev iz sluhovoda, slabši sluh. 

 

Načini odstranjevanja tujkov: 

• izpiranje, 

• z uporabo inštrumentov, 

• z uporabo inštrumentov in mikroskopa. 

 
Pred izbiro metode je potrebno oceniti sluh in možnost 

perforacije bobniča. Kontraindikacije za izpiranje so 

enake kot pri izpiranju ceruminalnega čepa, poleg tega 

pa tudi pri tujkih, ki bi lahko reagirali z vodo in 

povzročili poškodbo, npr. ploščate baterije (15). 
 

Prehospitalna oskrba: Večinoma razen izpiranja in 

ušesnih prijemalk drugih metod na primarnem nivoju 

ni na voljo. Pri živih tujkih je opisan uspeh z aplikacijo 

lidokaina v uho, ki ubije ali prežene žival iz 

sluhovoda (kontraindikacija je perforacija bobniča). 

Pogost tujek so perlice, ki so jih uspešno odstranili z 

improviziranim orodjem iz sponke za papir, 

oblikovane v L ali zanko. Dostopni so tudi enostavni 

in učinkoviti inštrumenti za odstranjevanje tujkov. 

Njihova uporaba pa je povezana tudi z nekaj znanja in 

izkušenj. Tujke odstranjujemo z veliko pazljivostjo in 

nežno, sicer bolnika raje napotimo k 

otorinolaringologu! (3,15) 

 

O napotitvi k otorinolaringologu razmišljamo vedno, 

ko: 

• nimamo ustrezne opreme, 

• v začetnih poskusih nismo uspešni, 

• je prisotna poškodba sluhovoda in/ali bobniča, 

• se med odstranjevanjem pojavi bolečina, 

• gre za ostre, izmuzljive in toksične tujke, 

• gre za tujke, ki so zagozdeni globoko v 

medialnem delu sluhovoda oz. se naslanjajo 

na bobnič. 

 

Specialistična oskrba: Večino tujkov sluhovoda 

odstrani otorinolaringolog, občasno je potrebna celo 

operacija v splošni anesteziji (15). 

 

Vrtoglavica 
 

Vrtoglavica je patološki, iluzorni občutek vrtenja oz. 

gibanja okolice okoli osebe ali osebe okoli predmetov. 

Nastane zaradi nepravilnega delovanja centralnega ali 

perifernega vestibularnega sistema. Centralni vzroki 

izolirane vrtoglavice so redki, a za bolnike lahko 

usodni, medtem ko so periferni vzroki praviloma 

benigni. Zato je ločevanje med obema skupinama 

ključnega pomena (16). 
 

Periferna vrtoglavica je večino neogrožujoča in ne gre 

za urgentno stanje v osnovnem pomenu besede, razen 

hude dehidracije ali elektrolitskih motenj, ki pa so 

redke.  

 

Bolniki večkrat težko opišejo vrtoglavico, zato je 

potrebna previdnost, ko poskušamo vrtoglavico 

anamnestično ločiti od omotice, presinkope in 

oslabelosti, saj bolniki mešajo različne izraze. Zato se 

raje osredotočimo na časoven potek, sprožilne 

dejavnike in klinični pregled (17). Slabost, bruhanje, 

nistagmus in nestabilna hoja so pogosti spremljevalci 

vrtoglavice. 

 
Težave vseh bolnikov z vrtoglavico se bodo 

poslabšale posebej pri hitrih premikih glave. Ključna 

razlika je, ali premik glave sproži vrtoglavico (Akutno 

kratkotrajno vrtoglavico) ali poslabša vrtoglavico, ki 

sicer neprenehoma traja že nekaj časa (17).  
 

Akutna vrtoglavica 

 

• Trajanje vrtoglavice <12h (običajno sekunde, 

minute). 
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• Epizode so lahko: 

o sprožene (benigna paroksizmalna 

vrtoglavica (BPPV), vestibularna 

migrena, Menierjeva bolezen), 

o spontane, brez sprožilnega dejavnika 

(suspektno za tranzitorno ishemično 

atako (TIA)!). 

 

BPPV: Najpogosteje gre za otolit, ki ob premikih 

glave zakroži po polkrožnih kanalih. Najpogosteje je 

prizadet posteriorni, veliko redkeje horizontalni kanal.  

• Posteriorni kanal: dokažemo z Dix-Hallpike 

testom, zdravimo z Epleyjevim manevrom ali 

semontovim manevrom. 

• Horizontalni kanal: dokažemo s Pagnini-

McClure testom (v leže flektiramo glavo in jo 

čez čas zasukamo v levo ali desno). Zdravimo 

s podobnim manevrom, kot je Epleyjev, s tem 

da je vrat v fleksiji, namesto, da glava visi z 

mize. Zatem pa bolnika zarotiramo (t.i. 

barbecue manever). Videi z nazornim 

prikazom poteka testov in njihovo razlago so 

dostopni na internetu. 

Tudi brez pozitivnih testov lahko ločimo BPPV od 

cerebelarnega infarkta po naravi simptomov (epizode, 

sprožene s premiki glave) (16). Simptomi BPPV se 

običajno čez čas sami spontano umirijo, tudi brez 

repozicijskih manevrov. 

 

Vestibularna migrena: pogoji za diagnozo so: 1) 

ponavljajoče se epizode vrtoglavice, 2) uradno 

postavljena diagnoza migrene, 3) simptomi migrene 

med epizodo (glavobol, fotofobija, aura), 4) 

izključitev drugih vzrokov. Ob prisotnih znakih 

migrene in normalnem nevrološkem pregledu 

(vključno s koordinacijo in hojo), lahko bolnika 

zdravimo kot migreno, nadaljnja diagnostika ni 

potrebna (16). 

 

Menierjeva bolezen: etiologija bolezni ni povsem 

pojasnjena, najverjetneje gre za povečano količino 

endolimfe in s tem povišan pritisk v notranjem ušesu. 

Prizadeta sta tako ravnotežje kot sluh, tako da so 

vrtoglavici pridruženi še naglušnost, tinitus in/ali 

občutek polnosti v ušesu. Za potrditev diagnoze je 

potrebno zadostiti strogim kriterijem. Ne gre za 

sinonim za vrtolgavico. Težave trajajo pol ure do nekaj 

dni. Zdravimo z antihistaminiki (betahistin, cinarizin in 

dimenhidrinat). V sodobno zdravljenje so vključeni 

tudi kortikosteroidi, ki jih v primerih hude prizadetosti 

bolnika zaradi števila napadov apliciramo tudi 

intratimpanalno. V primerih, ko so napadi neobladljivi 

svetujemo dieto z malo soli ali ablacijo z 

intratimpaničnim gentamicinom. Kombinacija 

izolirane vrtoglavice in naglušnosti za centralne 

vzroke nista značilna in sta znak periferne okvare. Pri 

redkih inzultih možganskega debla lahko pride ob 

vrtoglavici do ipsilateralne gluhote, ki pa je popolna 

(16). 

 

Akutni vestibularni sindrom: Vrtoglavica  traja 

≥12h neprenehoma. V diferencialni diagnozi moramo 

pomisliti na vestibularni nevritis/labirintitis 

(pridružena naglušnost) ali možgansko kap 

(cerebrovaskularni inzult, CVI) (17). 
 

Vestibularni nevritis: Gre za akutno, benigno, 

samoomejujoče stanje, verjetno virusne oz. 

postvirusne etiologije. Navadno vztraja dan ali več. 

Slabost in bruhanje sta močno izražena. Nevrološki 

status je normalen, vključno s koordinacijo (test prst-

nos, peta-koleno) in hitrimi alternantnimi gibi. Hoja je 

nekoliko nestabilna, vendar jo bolniki zmorejo.  Pri 

hoji miže je odklon v smer proti prizadetem ušesu, pri 

Rombergu pada v prizadeto stran, nasprotno od smeri 

nistagmusa (16,17). 

 

Labirintitis: Kadar je pri vrtoglavici pridruženo 

vnetje srednjega ušesa, stanju pravimo labirintitis 

(16,17).  
 

Pri ločevanju vestibulopatije od centralnih vzrokov 

moramo biti pozorni na nistagmus in ohranjenost 

vestibulo-okularnega refleksa (VOR). 

 

Nistagmus: 

• periferni nistagmus: horizontalen ali 

horizontalno-rotatoren, hitra komponenta je 

usmerjena v nasprotno stran od prizadete 

strani. Nikoli ne spremeni smeri. Pri pogledu 

v prizadeto stran se nistagmus umiri in ojača 

pri pogledu proti zdravi strani. 

• Dvosmerni nistagmus: pri pogledu v levo 

utripa v levo, pri pogledu v desno pa v desno. 

Pogosto je znak CVI.  

• Vsak nistagmus, ki spreminja smer, vertikalni 

nistagmus, nistagmus, ki zaradi fiksacije ne 

zmanjša intenzitete ali se celo ojači – vse to so 

znaki centralne okvare. 

 

Testiranje VOR (angl. Head imulse test): Pacientu 

naročimo, naj gleda v nos preiskovalca. Z rokami mu 

nato nenadoma obrnemo glavo vstran. Test ponovimo 

na drugi strani. Pozitiven test pomeni, da prepoznamo 

korektivno sakado in je znak periferne okvare, npr. 

vestibularnega nevritisa. Prizadeta stran je tista, v 

katero smo mu obrnili glavo, ko je izgubil fiksacijo (če 

je izgubil fiksacijo pri zasuku v desno, je prizadeta 

desna stran). Negativen test ob akutnem vestibularnem 

sindromu lahko pomeni cerebelarno okvaro (16). 

 

Kronični vestibularni sindrom 

 

• Trajanje vrtoglavice ≥1 mesec (ponavadi 

zaradi pomankljive centralne kompanzacije). 
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• Način pojava: 

o Kot akutni vestibularni sindrom, ki se 

ni nikoli popolnoma pozdravil, 

o Postopen pojav in slabšanje težav 

(suspektno za primarno nevrološko 

obolenje). 

 

Cerebelarni infarkt 

 

Izolirana vrtoglavica brez drugih nevroloških znakov 

je prisotna pri manjšem, a nezanemarljivem številu 

bolnikov s cerebelarnim infarktom. Pogosto so 

spregledani (16). 

 

Značilnosti, ki morajo vzbuditi sum na cerebelarni 

infarkt (»red flags«): 

• Nenaden začetek, v trenutku je dosežena 

največja intenziteta vrtoglavice. 

• Huda ataksija, bolniki niso sposobni hoje brez 

opore. 

• Dvo- ali večsmerni nistagmus, odvisen od 

pogleda (utripa v smer, kamor je usmerjen 

pogled). 

• Kakršen koli nevrološki izpad. 

• Prisotni dejavniki tveganja, kot so 

hipertenzija, srčno-žilne bolezni. 

 

Prehospitalna oskrba: Ključen je natančen 

nevrološki pregled, vključno s hojo in koordinacijo. 

Večina bolnikov s spregledanim CVI je imela v 

dokumentaciji opravljen pomanjkljiv nevrološki status 

(16). Bolnikom izmerimo tudi vitalne znake, opravimo 

osnovni laboratorij in posnamemo EKG (izključujemo 

hipertenzijo, motnje ritma, presinkopo, anemijo, 

elektrolitske motnje) (5). 
 

V primeru, da sumimo na CVI, bolnika takoj napotimo 

k nevrologu.  

 

Periferno vrtoglavico zdravimo z opisanimi manevri, 

če sumimo na BPPV. Simptomatsko blažimo težave z 

antihistaminiki (cinarizin in dimenhidrinat), 
antiemetiki (tietilperazin), za zelo kratek čas tudi z 

anksiolitiki. Če so bolniki po terapiji izboljšani, jih 

odpustimo domov z navodili za intenzivno izvajanje 
vestibularnih vaj. Predpišemo antiemetik in 

vazodilatator (betahistin). Če se vrtoglavica v nekaj 

dneh ne umiri, bolnika napotimo k otorinolaringologu 

(5,17).  

 

Specialistična oskrba: Nevrolog potrdi ali izključi 

centralni vzrok s slikovno diagnostiko (CT, CTA, 

MR). Otorinolaringolog z dodatnimi preiskavami 

opredeli vzrok periferne vrtoglavice (5). 

 

 

 

 

Nos 
 

Nosni organ je sestavljen iz nosu, obnosnih votlin in 

nosnega dela žrela, ki predstavljajo funkcionalno 

enoto. Njegove naloge so mehansko čiščenje, vlaženje 

in ogrevanje zraka ter voh. Nosna pregrada (pretin) 

deli nosno votlino na dva nosna hodnika. Razen v 

preddvoru in vohalnem delu je nosni organ prekrit s 

sluznico z migetalkami, ki odstranjujejo v sluz ujete 

nečistoče iz zraka v smeri proti žrelu. V stranske stene 

nosnih hodnikov se odpirajo obnosne votline in solzni 

vod. 

 

Epistaksa 
 

Krvavitev iz nosu delimo na sprednjo in zadajšnjo. 

Sprednja epistaksa je pogostejša in izvira iz 

Kisselbachovega pleteža na nosnem pretinu. Zadajšnja 

epistaksa najpogostejše izvira iz vej sfenopalatine 

arterije (18). 

 

Vzroki krvavitve so številni, lahko so lokalni ali 

sistemski (14,18).  
 

Lokalni vzroki: 

• vnetja nosne sluznice, 

• atrofija nosne sluznice, 

• perforiran nosni pretin (robne krvavitve), 

• poškodbe, 

• tujki, 

• tumorji (benigni, maligni; ponavljajoče se 

krvavitve), 

• suh zrak, 

• alergija. 

 

Na maligne tumorje moramo pomisliti, kadar so 

ponavljajočim se krvavitvam pridruženi še 

napredujoča enostranska zapora nosu, parestezije, 

oteklina in/ali občutek tiščanja v licih ali zgornjih 

zobeh. 

 
Sistemski vzroki: 

• ateroskleroza z zapleti (anevrizme, disekcije), 

• dedne bolezni (teleangiektazije v sklopu 

bolezni Rendu – Osler – Weber), 

• motnje strjevanja krvi, 

• levkemije, 

• trombocitopenija, 

• alkoholizem, 

• bolezni jeter, 

• zdravila (antikoagulanti, kemoterapija, 

NSAID, nosna pršila). 

 

Hipertoniki niso bolj ogroženi za pojav krvavitve, je 

pa pri njih zaradi fibroznih sprememb v žilah 

krvavitev močnejša, saj se take žile slabše krčijo (18). 
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Z anamnezo poskušamo opredeliti mesto krvavitve in 

ugotoviti vzrok. Bolnika vprašamo, če je začel 

krvaveti skozi nosnice in skozi katero ali pa je najprej 

začutil okus po krvi ter občutil zatekanje krvi v žrelo. 

Zanima nas pogostost krvavitev, čas zadnje krvavitve, 

ali preboleva respiratorni infekt, pridružene bolezni in 

ev. motnje v strjevanju krvi (pogosto pojavljanje 

modric) ter redna terapija (18). 
 

Prehospitalna oskrba: Če gre za sprednjo epistakso, 

damo bolniku navodila za ustavljanje krvavitve. S 

palcem in kazalcem naj močno zatisne nosni krili ob 

nosno pregrado in drži 10 – 15 minut. Drži naj 

neprenehoma, ne sme preverjati, če je krvavitev 

mogoče že minila. Glavo naj nagne naprej. Če mu kri 

priteče v žrelo, naj jo izpljuva; krvi naj ne požira, da 

ne razdraži želodca in začne bruhati. Na zatilje naj si 

položi hladne obkladke, ki povzročijo 

vazokonstrikcijo (14,18).  

 

Če nismo uspešni, se odločimo za sprednjo 

tamponado. Za tamponado so priročne tamponade iz 

polivinilakoholne pene in podobnih materialov. Pri 

vstavitvi je njihov volumen majhen, so trdni, nato se v 

nosu po aplikaciji fiziološke raztopine povečajo in 

zmehčajo. Klasično lahko uporabimo tudi trak gaze 

širine 2 cm ali jodoformni trak. Po oskrbi preverimo, 

če kri ne zateka v žrelo. Ocenimo stanje 

kardiovaskularnega sistema, uredimo hipertenzijo in 

zdravimo ev. hipovolemijo. Sprednjo nosno 

tamponado odstranimo praviloma po 2 dneh (redkeje 

3 dneh), ko lahko preverimo tudi krvno sliko za 

izključevanje anemije. Delne tamponade (prikrojen 

tampon) pustimo kakšen dan dalj, saj ne onemogočajo 

drenaže obnosnih votlin (18). 
 

Pri sprednji epistaksi je napotitev k otorinolaringologu 

potrebna v sledečih primerih (18): 

• kadar z opisanimi ukrepi nismo uspešni, 

• kadar po detamponadi pride do slabo 

obvladljive ponovne krvavitve, 

• kadar gre za ponavljujoče epistakse, kjer ne 

najdemo vzroka, 

• kadar posumimo na tumor. 

 

Če gre za zadajšnjo epistakso, bolnik potrebuje oskrbo 

pri ORL specialistu. Pred transportom mu nudimo 

nujno pomoč, naredimo ustrezno nosno tamponado in 

spremljamo vitalne znake. Primerne tamponade so 

(14,18): 

• tamponada z dvema tamponoma iz 

polivinilalkoholne pene, ki ju vstavimo enega 

za drugim, da prvi seže preko hoan do 

epifarinksa, fiksiramo ju z vrvico,  

• tamponada s Foleyevim urinskim katetrom 

(slika 7), ki jo kombiniramo s sprednjo 

tamponado. 

• klasična zadajšnja Bellocque tamponada, 

Slika 7: Zadajšnja nosna tamponada (19) 

Postopek vstavljanja zadajšnje nosne tamponade s 

Foleyjevim urinskim katetrom. A) Po ustrezni topični 

anesteziji kateter vstavimo skozi prizadeto nosnico, 

skozi nazofarinks in nazaj skozi usta. Pomagamo si s 

prijemalko. B) Okoli napihnjenega mešička trdno 

pritrdimo ovoj iz gaze. Nad mešiček privežemo daljši 

trak ali vrvico, ki ostaneta zunaj ust. C) Pripravljeno 

tamponado vstavimo za mehko nebo, tako da nežno 

vlečemo kateter in s prsti potiskamo tampon na mesto. 

Moramo biti previdni, saj nas lahko pacienti zaradi 

neprijetnega občutka ugriznejo. D) Kateter fiksiramo 

z gazo pred nosnico. Konce traku iz ust zalepimo na 

lica, potrebovali jih bomo pri odstranjevanju 

tamponade. 

 
 

Pri vstavljanju kakršne koli tamponade poskušamo 

zagotoviti vsaj delno anestezijo z aplikacijo topičnih 

anestetikov (lidokain sprej, gel) (14,18). 

 

Specialistična oskrba: Otorinolaringolog s sprednjo 

rinoskopijo ali endoskopsko elektrokoagulira izvor 

krvavitve. Pogosto origo ni viden, zato vstavi katero 

od opisanih tamponad ali dvojno tamponado z 

napihljivimi segmenti. V skrajnem primeru je 

potreben operativni poseg v splošni anesteziji. Bolnik 

ostane hospitaliziran, potrebno je urediti 

antikoagulantno terapijo, kadar jo prejema, po potrebi 

se uvede antibiotik (dolgotrajne tamponade – več kot 

48h). Antibiotik je potreben tudi pri ambulantnih 

bolnikih z dolgotrajno tamponado, prejmejo 

amoksicilin ali klindamicin (18).  

 

Tujki v nosu 
 

Tujki v nos navadno pridejo skozi nosnice in so 

posledica aktivnosti bolnikov, še posebej otroci si radi 

v nos potiskajo razna semena, zrnje, vato, manjše 

predmete. Redkeje tujki vstopajo skozi hoane pri 

bruhanju ali močnem kašlju. Anamneza je največkrat 

jasna, pozornost je treba posvetiti otrokom, ki bi lahko 

zanikali dogodek, in pri starejših, slabše orientiranih 

bolnikih. Pozorni moramo biti na zamašenost ene 
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nosnice, prisotnost gnojavega izcedka in kmalu tudi 

zelo neprijetnega vonja. Izcedek je lahko tudi krvav, 

bolnika lahko draži na kihanje (15).  
 

Pri pregledu privzdignemo nosno konico in 

pogledamo v nosnice, kjer iščemo tujek, gnojav 

izcedek, zamašeno nosnico. 

 

Prehospitalna oskrba: Bolnik naj poskuša tujek 

izpihati sam, in sicer tako, da z vso silo pihne le skozi 

nosnico s tujkom. Če tujka ne uspe izpihati, naj drži 

glavo naprej in ga napotimo do otorinolaringologa. 

Zaradi možnih zapletov (vdih tujka) tujka ne 

poskušamo odstranjevati (5). 

 

Specialistična oskrba: Otorinolaringolog tujek 

odstrani s pomočjo posebnih inštrmentov, v izjemnih 

primerih je potrebna odstranitev v splošni anesteziji 

(5). 

 

Žrelo 
 

Žrelo je cevast organ, ki poteka pred hrbtenico od 

lobanjske baze do vhoda v požiralnik. Delimo ga na tri 

dele: nosni del žrela (epifarinks), kamor se odpirata 

nosna hodnika, ustni del žrela (orofarinks), kamor se 

odpira ustna votlina in spodnji del žrela (hipofarinks), 

ki spredaj obdaja grlo, zadaj pa se nadaljuje v 

požiralnik. Naloga žrela je, da vodi zrak v sapnik in 

hrano v požiralnik. V ustnem delu žrela se nahaja 

Waldeyerjev limfatični obroč, ki skrbi za obrambo 

pred mikroorganizmi. 

 

Boleče žrelo 
 

Bolečine v žrelu povroča veliko število bolezenskih 

stanj, od navadnega virusnega faringitisa do smrtno 

nevarnega epiglotitisa ali razvijajoče se hude 

obstrukcije dihalne poti. Zato ne smemo pristopati 

lahkomiselno, temveč z vso skrbnostjo (20). Nekatera 

od teh stanj so opisana v poglavju Grlo. 

 

Streptokokni faringitis 
 

Je najpogostejši bakterijski faringitis/tonzilitis. 

Povzroča ga Streptcoccus pyogenes. Najpogosteje se 

pojavlja pri otrocih in adolescentih ter v zimskem in 

pomladnem času. Stanje ni vedno enostavno 

prepoznati, nezdravljen pa ima lahko resne zaplete: 

širjenje vnetja z abscesi, revmatično vročico in 

poststreptokokni glomerulonefritis (5,20). 
 

Najpogostejši simptomi so boleče žrelo, težko 

požiranje, vročina, glavobol, bolečina v trebuhu, 

slabost in bruhanje (20).  

 

Med pregledom najdemo pordelo žrelo, petehije neba, 

uvulitis, povečane sprednje vratne bezgavke, 

tonzilarni eksudat, včasih tudi generaliziran izpuščaj, 

k ga imenujemo škrlatinka. Škrlatinka se pojavi 12 – 

48 ur po nastopu vročine in se kaže z drobnim 

eritematoznim papuloznim izpuščajem, ki ga povzroča 

eritrogeni toksin S. pyogenes. V začetku je prisoten na 

prsih, pod pazduhami ni za ušesi, nikoli na obrazu. Na 

otip spominja na brusilni papir. Po 4 dneh se prične 

luščiti in izvenevati (20). 
 

Diagnozo postavimo klinično, v pomoč so nam 

Centorjevi kriteriji (20): 

• vročina >38°C, 

• odsotnost kašlja, 

• občutljive bezgavke, 

• tonzilarni eksudat. 

 

Njihova pozitivna napovedna vrednost je okoli 50% 

pri prisotnih vseh štirih kriterijih in okoli 40% pri treh 

(20).  

 

Opravimo lahko hitri streptokokni test, čigar 

senzitivnost je do 90% in specifičnost 95%. V 

laboratorijskih izvidih bodo povišani vnetni parametri 

(CRP, levkociti) (20). 
 

Prehospitalna oskrba: Zdravljenje je antibiotično, 

predpišemo penicilin, v primeru alergije pa makrolid. 

Simptomatsko zdravljenje vključuje počitek, tekočine 

in antipiretik (5,20). 
 

Specialistična oskrba: je potrebna pri neuspešnem 

zdravljenju, zapletih in pogostih recidivih. Pri 

kirurških zapletih (opisanih v nadaljevanju) je smer 

napotitve ORL, pri ostalih zapletenih, prologiranih in 

neodzivnih vnetjih pa infketolog (5). 

 

Lokalni zapleti bakterijskega faringitisa 
 

Gre za tvorbo abscesov v obžrelnih anatomskih 

prostorih. Ločimo peritonzilarne, retrofaringealne in 

parafaringealne abscese. Večinoma gre za 

polimikrobne okužbe, pogosto so izolirani S. 
pyogenes, S. viridans, S. aureus, K. pneumoniae in 

anaerobi.  (14,20) 
 

Prehospitalna oskrba: pri vseh omenjenih abscesih 

je ključna hitra prepoznava in takojšnja napotitev k 

otorinolaringologu (5).  

 

Specialistična oskrba: Potrebna je drenaža abscesa, 

antibiotično zdravljenje in protibolečinsko 

zdravljenje. Peritonzilarni absces se zdravi 

ambulantno, bolniki s parafaringealnim in 

retrofaringealnim abscesom pa potrebujejo 

hospitalizacijo, slikovno diagnostiko in agresivno 

medikamentozno ter kirurško terapijo. Parafaringealni 

absces se drenira s pristopom na vratu v splošni 
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anesteziji, retrofaringealni z incizijo na vratu ali v 

ustih. 

 

Peritonzilarni absces 

 

Je najpogostejši zaplet akutnih vnetij žrela. Nastane s 

širitvijo vnetja v okolno tkivo tonzil in formacijo 

abscesne votline med stransko steno tonzile in žrelno 

steno. Bolniki navajajo hitro poslabšujoče se in hude 

bolečine v žrelu, skoraj vedno so enostranske, lahko 

se širijo v uho. Težko požirajo, govorijo, kot bi imeli 

v ustih vroč krompir (angl. »hot-potato« voice). 

Postopoma se razvije trizmus, tako da je odpiranje ust 

lahko zavrto na nekaj milimetrov. Pri pregledu 

najdemo močno pordelo žrelo in izrazito oteklo 

peritonzilarno področje ene od nebnic, ki odriva uvulo 

na zdravo stran (slika 8). Palpatorno je področje 

močno boleče. Občutljive so tudi področne bezgavke 

(14,20). 

 

Slika 8: Peritonzilarni absces (21) 

Izrazito oteklo in pordelo peritonzilarno področje na 

levi, uvula je odrinjena na stran. Žrelo je zaradi 

trizmusa navadno slabše pregledno kot na skici. 

 
 

Retrofaringealni absces 

 

Je najpogostejši pri otrocih, saj imajo v 

retrofaringealnem prostoru verigo bezgavk, ki pogosto 

nekrotizira. Te bezgavke z leti zakrnijo. Pri odraslih se 

najpogosteje pojavi pri imunsko kompromitiranih 

bolnikih, sladkornih in tuberkuloznih bolnikih ter po 

poškodbah z ostrimi tujki (5,20). 
 

Kaže se z vročino, mrzlico, napadi težkega dihanja, 

bolečinami v vratu, ki je tudi manj gibljiv, bolečim 

žrelom, disfagijo, hrana se bolnikom vrača na nos, 

lahko bruhajo, kašljajo, so hripavi. Glavo imajo 

nagnjeno nazaj, ob pritisku na vrat čutijo bolečino. Pri 

otrocih so znaki lahko zelo blagi in nespecifični (20). 

 

Pregled razkrije podobne znake kot pri 

peritonzilarnem abscesu, le da so spremembe 

simetrične. Zadnja stena žrela je lahko pordela, otekla 

(14).  

Parafaringealni absces 

 

Nastane s širjenjem vnetja v parafaringealni prostor, 

kjer se lahko razširi na steno velikih žil, seže do 

lobanjskega dna ali se nadaljuje v mediastinum in 

povzroči mediastinitis (20).  
 

Bolniki so prizadeti, febrilni, dispnoični. Imajo vse 

simptome hudega vnetja žrela, poleg tega pa še 

enostransko oteklino pod čeljustnim kotom, ki lahko 

že fluktuira (slika 9). Glavo ima nagnjeno na prizadeto 

stran. Ob pregledu žrela je vsa sluznica pordela, na 

prizadeti strani difuzno otekla, a manj kot pre retro- in 

peritonzilarnih abscesih. Pri napredovanju vnetja se 

lahko pojavi Hornerjev sindrom, okvare spodnjih 

možganskih živcev, septični tromboflebitis, v 

izjemnih primerih celo ruptura karotidne arterije 

(14,20). 

 

Slika 9: Parafaringealni absces (22) 

Izgled bolnika s parafaringealnim abscesom.  

 
 

Ludwigova angina 
 

Gre za hitro napredujoč indurirajoč celulitis z origom 

v ustni votlini, ki se širi v submandibularni prostor, 

brez tvorbe abscesov ali povečanih bezgavk. Vzrok je 

največkrat dentogen; širjenje iz drugih obžrelnih 

prostorov in travmatološki vzroki so redkejši. 
Ogroženi so predvsem diabetiki in drugi bolniki z 

zmanjšanim imunskim odzivom. Povzročitelji so 

mešana aerobna in anaerobna ustna flora: S. viridans, 
Staphylococci sp. in Bacteroides sp (23). 

 

Bolniki so prizadeti, febrilni, težko in boleče požirajo, 

se slinijo in težko dihajo. Stanje lahko hitro napreduje 

v zaporo dihalne poti, saj oteklina potiska jezik 

navzgor in navzad (slika 10) (23).  

 

 

 

 

 

Slika 10: Ludwigova angina (24) 
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A) izgled bolnika z Ludwigovo angino. B) Otekanje 

mehkih tkiv submandibularnega prostora potiska jezik 

navzad in navzgor, kar povzroči zaporo dihalne poti.  

 
 

Prehospitalna oskrba: usmerjena je predvsem v hitro 

prepoznavo in postopke vzdrževanja odprte dihalne 

poti. Klasična orotrahealna intubacija je pogosto 

neuspešna. Če imamo na voljo bronhoskop in smo 

vešči, je na mestu nazotrahealna fiberoptična 

intubacija, sicer je pogosto potrebna konikotomija. 

Bolnik potrebuje takojšnjo napotitev k 

otorinolaringologu ali ob očitnem dentogenem vzroku 

lahko tudi k maksilofacialnemu kirurgu (23). 
 

Specialistična oskrba: potrebna je kirurška 

dekompresija submandibularnega prostora in 

agresivno parenteralno antibiotično zdravljenje, sicer 

se bolezen hitro razširi po ostalih prostorih v vratu in 

v mediastinum (23). 

 

Tujki v žrelu 
 

Tujki v nosnem delu žrela 

 

So redki. Tja pridejo pri bruhanju, kihanju, predvsem 

pri nezavestnih bolnikih in pri bolnikih z okvarjenim 

delovanjem mehkega neba. Možen je tudi vstop preko 

nosne votline, npr. pri neuspešnem poskusu 

odstranjevanja tujkov v nosu. Večji tujki lahko ovirajo 

dihanje skozi nos, manjši so asimptomatski, vsi pa 

predstavljajo nevarnost zapore dihalnih poti (5,15). 

 

Prehospitalna oskrba: Bolnike z naprej nagnjeno 

glavo napotimo k otorinolaringologu, ki bo tujek z 

inštrumentom izvlekel iz žrela (5). 

 

Tujki v ustnem delu žrela 

 

So pogosti. Najpogosteje pristanejo v tonzilarnem 

področju in v žlebu med tonzilo in jezikom. 

Najpogosteje so to ribje koščice, del zobotrebca, 

žebljički, ipd. Tujki, ki penetrirajo steno žrela, 

pristanejo v parafaringealnem območju, kjer 

nezdravljeni z gotovostjo povzročijo okužbo. Izjemno 

redko, a življenje ogrožujoče stanje je perforantni 

tujek, ki poškoduje steno velikih žil (14). 

 

Anamneza je navadno jasna. Bolniki navajajo 

bolečine v žrelu, ki so odvisne od požiranja, slinijo se, 

imajo občutek tujka v žrelu (15). 

 

Prehospitalna oskrba: Ob dobri osvetlitvi 

pregledamo žrelo, še posebej področje tonzil in nebnih 

lokov. Manjše tujke lahko običajno brez težav 

izvlečemo (bolje s peanom kot s pinceto). Če si tujka 

ne moremo dobro prikazati oz. ga izvleči ali sumimo 

na perforantni tujek, bolnika napotimo do 

otorinolaringologa (5). 

 

Bolnike opozorimo na preventivo, še posebej pri 

majhnih otrocih, da med hojo ali drugo fizično 

aktivnostjo nimajo v ustih hrane ali drugih tujkov 

(zobne krtačke, palčke od lizik, slamice …)! 

 

Specialistična oskrba: Otorinolaringolog izvleče 

tujek v topični, včasih splošni anesteziji. Pri 

perforantnih tujkih je potreben skrben pregled 

morebitnih prizadetih globokih struktur. Ogroženi 

bolniki običajno prejmejo sistemski antibiotik (5). 
 

Tujki v spodnjem delu žrela 

 

So pogosti in pri trših predmetih tudi nevarni. 

Najdemo jih večinoma v piriformnih sinusih, manj 

pogosto v intraaritenoidnem področju. Pogostejši tujki 

so večja kapsulirana zdravila, deli kosti, hrane, steklo, 

deli protez. Večji tujki lahko zaprejo vhod v grlo in 

povzročijo smrt. 

 

Bolniki navajajo bolečine v zgornjem delu vratu, 

imajo občutek tujka v žrelu in težko požirajo slino. 

Navadno znajo locirati tujek, saj je žrelo dobro 

oživčeno. Kasneje se pridružijo še znaki otekline in 

vnetja spodnjega dela žrela. Podobne težave lahko 

povzroča tudi opraskanina ali abrazija sluznice, 

medtem ko je sam tujek že zdrsnil naprej po prebavni 
cevi (5,15).  

 

Kadar tujek zapre dihalno pot, so znaki zelo 

dramatični, potrebno je hitro ukrepanje (glej Tujki v 

grlu). 

 

Prehospitalna oskrba: Nadziramo odprto dihalno pot 

in bolnika napotimo k otorinolaringologu (5). 
Postopanje v primeru ogrožene dihalne poti je opisano 

v poglavju Tujki v grlu. 

 

Specialistična oskrba: Otorinolaringolog tujek 

najpogosteje odstrani direktoskopsko v splošni 

anesteziji, izjemoma z indirektnim pregledom žrela in 

prijemalkami v topični anesteziji (15).  

Požiralnik 
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Požiralnik je cevast organ, ki povezuje žrelo z 

želodcem in se zelo dobro prilagaja velikosti in 

strukturi grižljaja. Ima tri fiziološke ožine, ki so 

predilekcijska mesta za zagozdenje tujkov: za 

krikoidnim hrustancem, za karino in na prehodu skozi 

prepono.  

 

Tujki v požiralniku 
 

Tujki v požiralniku so pogosti. Vanj vstopajo pri 

hranjenju ali otroški igri, večinoma po nesreči, lahko 

pa tudi namenoma (psihiatrični bolniki, zaporniki). 

Tujki so zelo različni, tako po obliki kot velikosti in 

sestavi (kosti, večji kosi mesa, igračke, kovanci, 

proteze …). V zdravem požiralniku zastanejo na 

nivoju fizioloških ožin, pogostejši pa so v bolnem, 

poškodovanem ali predhodno kirurško ali 
radioterapevtsko zdravljenem požiralniku (5,15).  

 

Bolniki navajajo tiščanje za prsnico ali med 

lopaticama, ki se je pojavila takoj po zaužitju grižljaja. 

Pogosto jih sili na bruhanje, imajo občutek oteženega 

dihanja, prisotna je disfagija, močno se slinijo. V 

primeru perforacije so bolniki prizadeti, septični, s 

hudimi bolečinami na vratu in med lopaticami, 

razvijejo se znaki ezofagitisa in mediastinitisa s 

podkožnim emfizemom. Od bolnikov natančno 

poizvemo, kakšen je bil tujek, ali je po zagozditvi tujka 

še lahko jedel in pil, ali je kašljal, se dušil, je imel kdaj 

že podobne težave, kje ima občutek tujka in kje ga 

boli, ko pogoltne slino. Majhni otroci slabo podajajo 

anamnezo, zaradi ožjih in bolj podajnih dihalnih poti 

bodo imeli tudi več težav z dihanjem, kar nas lahko 

zavede (25). Pacienti bodo bolj natančno opisali tujke 

v zgornji tretjini požiralnika, v spodnjem delu je 

klinična slika lahko zelo zabrisana.  

 

Pregled ustne votline in žrela navadno ne pokaže 

posebnosti. Bolnike sili na kašelj, imajo potrebo po 

pljuvanju sline, ki se obilneje izloča. Pregledamo vrat, 

iščemo oteklino. Z nežnim pritiskom na trahejo lahko 

najdemo v višini tujka mesto, ki bolečino izrazito 

poveča (14). 

 

Klinično so bolj ogroženi bolniki, ki locirajo tujek 

globje v prebavni poti. Druga enostavna delitev je po 

tipu tujka. Načeloma so manj nevarne ribje kosti, bolj 

pa trdnejši tujki (piščančje kosti, ostri deli v ostalem 

mesu, deli protez, kovanci, baterije, …). Smiselno je 

ločiti tudi bolnike, ki ogrožujočega tujka sploh nimajo 

(tip hrane in pijače, tujek vstopil brez hranjenja) in so 

zgolj izjemno zaskrbljeni. 

 

Prehospitalna oskrba: Izključimo ogroženost 

dihalne poti. Nato grobo ocenimo višino tujka v 

požiralniku. Kadar so anamneza in težave jasne, 

slikovna diagnostika ni potrebna. Glede na lego tujka 

se moramo odločiti, kam napotiti bolnika.  

 

Spceialistična oskrba: Otorinolaringologi imajo na 

voljo rigidni ezofagoskop, s katerim v splošni 

anesteziji odstranijo tujke iz zgornjega dela 

požiralnika. Gastroenterologi uporabljajo gibljivi 

endoskop, s katerim lahko pregledajo požiralnik v vsej 

dolžini in najdejo tujke tudi globlje v požiralniku. 

Splošna anestezija pri tem ni potrebna (25). 
 

V primeru dvomljive anamneze in težav se lahko pred 

posegom opravi slikovna diagnostika. Za radiopačne 

tujke je navadno dovolj RTG slikanje vratu in/ali 

prsnega koša v dveh projekcijah. V primeru neopačnih 

tujkov brez suma na perforacijo se lahko ponovi 

slikanje z zaužitjem kontrasta. Pri sumu na perforacijo 

je potrebno opraviti CT (25). 
 

Žleze slinavke 
 

Ločimo parotidne, submandibularne in sublingualne 

žleze. Parotidni žlezi sta največji žlezi, sta parni in se 

nahajata za ramusom mandibule. Skozi žlezi poteka 

obrazni živec. Ustje izvodil se odpira na bukalno 

sluznico nasproti drugega zgornjega molarja. Izvodilo 

parnih submandibularnih žlez se odpira ob frenulumu 

jezika. Sublingualnih žlez je več, izvodila se izlivajo v 

ustno votlino pod jezikom. 

 

Sialolitiaza 
 

Pri sialolitazi se tvorijo konkrementi v izvodilih žlez 

slinavk. Največkrat je prizadeta submandibularna 

slinavka. Možnih razlogov za to je več: izvodilo je 

daljše, širše in v končnem delu skoraj vertikalno 

potekajoče, kar povečuje stazo sline, ki je tudi sicer 

bolj viskozna v primerjavi s slino parotidne žleze (26).  
 

Žleza je občutljiva, otečena. Bolečina in oteklina se 

pojavi oz. ojača med obrokom, kar je glavna 

anamnestična značilnost. Ob palpaciji lahko zatipamo 

kamen v poteku izvodila. Pri masaži žleze ne opažamo 

gnojnega izcedka iz izvodila (26). 

 

Kadar ne uspemo zatipati kamna, diagnoza pogosto 

predstavlja velik izziv. Od infekcijskega sialadenitisa 

se loči po odsotnosti sistemskih znakov vnetja 

(vročine), gnojnega izločka iz izvodila in eritema nad 

prizadeto in oteklo žlezo (26). 

 

Prehospitalna oskrba: Bolniku damo analgetike, 

svetujemo dobro hidracijo in počakamo, da se sam 

izloči. Uživanje kisle hrane ali pijače, ki močno 

stimulira žleze slinavke (npr. limonin sok), ni več 

priporočljivo, saj povzroča hude bolečine pri zapori 

voda. Sistemski antibiotik je smiseln ob hujši 

prizadetosti žleze, sistemskih znakih vnetja, pri 
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bolnikih iz ogroženih skupin (imunokompromitirani, 

starejši, komorbidni). Če se kamenček v nekaj dneh ne 

izloči, bolnika napotimo k otorinolaringologu. 

Običajno težave postopoma minejo. Če so 

ponavljajoče, je bolnika prav tako smiselno napotiti k 

otorinolaringologu (5,26). 

 

Specialistična oskrba: Opravi se slikovna 

diagnostika (UZ, redkeje RTG ali MR), obstrukcijo se 

poskusi razrešiti v mirnem stanju (resolucija akutne 

zapore, vnetja) pri sialendoskopiji v lokalni ali splošni 

anesteziji (26).  

 

Sialadenitis 
 

Vnetje žlez slinavk povzročajo okužbe, obstrukcija ali 

avtoimunska obolenja. Povzročitelji in zdravljenje so 

za vse žleze podobni. Retrogradna okužba je bolj 
značilna za parotidno žlezo, medtem ko je za 

submandibularno žlezo bolj značilen mehanizem 

obstrukcija z okužbo kot zapletom.  

 

V nadaljevanju je opisano samo vnetje obušesne 

slinavke, pregled in zdravljenje sta pri vseh slinavkah 

enaka (26). 
 

Bakterijski – supurativni parotitis 

 

Okužba je večinoma retrogradna. Omogočajo jo 

stanja, ki upočasnjujejo izločanje sline: dehidracija, 

obstrukcija, Syögrenova bolezen, sladkorna bolezen, 

ledvična bolezen, jemanje nekaterih zdravil (diuretiki, 

beta zaviralci, večina nevroleptikov), ipd. Prav tako so 

dejavniki tveganja slaba ustna higiena, slaba 

prehranjenost in zobne bolezni (26). 
 

Med vsemi slinavkami je obušesna najbolj podvržena 

vnetjem, saj je njen izloček najmanj imunogen (26). 
Manj je lizosomov, manj protiteles, serozni izloček le 

slabo ščiti pred adherenco bakterij na epitelij, za 

razliko od gostejšega mucina, ki ga izločajo ostale 

žleze. Najpogostejši povzročitelji so S. aureus, S. 

pneumoniae, S. pyogenes in H. influenza ter anaerobi. 

 

Bakterijski parotitis ima hiter potek, področje slinavke 

je oteklo, pordelo, boleče, lahko je prisotna vročina, 

trizmus. Ob palpaciji lahko zatipamo fluktuirajočo 

oteklino – absces. Pri pregledu lahko najdemo pordelo 

ustje izvodila, pri masaži slinavke izteka gnoj (26).  

 

Diagnoza je večinoma klinična. Laboratorij pokaže 

levkocitozo in nevtrofilijo. Za razliko od mumpsa je 

nivo serumske amilaze večinoma normalen (26). 

Prehospitalna oskrba: Če pacient ni prizadet in ni 

suma na absces, svetujemo dobro hidracijo, oralno 

higieno in masažo žleze večkrat na dan (sprva je lahko 

zelo boleča). Uživanje kisle hrane oz. pijače (npr. 

limonin sok) rutinsko ne svetujemo več. Predpišemo 

analgetik in antibiotik (kloksacilin, amoksicilin s 

klavulansko kislino ali klindamicin). Gretje žleze 

olajša bolečino. Potrebna je kontrola čez 2 dni (5,26). 
Bolnika napotimo k otorinolaringologu: 

• ob pojav trizmusa in posledični nezmožnosti 

uživanja hrane in tekočin, 

• ob sumu na absces, 

• ob neuspešnem zdravljenju na kontrolnem 

pregledu. 

 

Specialistična oskrba: Odvzame se kužnine in zdravi 

s parenteralnim antibiotikom. Uvede se obilna 

hidracija. Če je prisoten absces, se ga drenira (5,26).  

 

Virusni parotitis 

 

Za razliko od bakterijskega je virusni parotitis 

največkrat hematogeni. Izjema je virus mumpsa, pri 

katerem je okužba retrogradna. Okužba z virusom 

mumpsa se prenaša kapljično in neposredno invadira 

epitelij zgornjega respiratornega trakta, obušesne 

slinavke in njenega izvodila. Pri cepljenih osebah so 

najpogostejši virusni povzročitelji Epstein-Barr virus, 

virusi parainfluence, humani herpesvirus 6, 

adenovirus, enterovirus in parvovirus (26). 

 

Bolniki so navadno mlajši kot pri bakterijskem vnetju. 

Pred pojavom parotitisa imajo 3 – 5 dni nespecifične 

znake viroze (vročina, mrzlica, bolečine v mišicah in 

sklepih, glavobol, slabo počutje). Nato se razvije 

bolečina in oteklina v slinavki, sprva enostransko, v 

nekaj dneh pa večinoma še na drugi strani. Bolniki 

lahko težko požirajo, imajo trizmus ali bolečine v 

ušesu. Splošno niso prizadeti. Področje nad 

obušesnimi slinavkami je oteklo in občutljivo, ni pa 

pordelo ali toplo, prav tako ni vidnega gnojavega 

izcedka iz izvodila ob masaži slinavk. Kadar gre za 

mumps, imajo bolniki lahko znake orhitisa, ooforitisa, 

mastitisa, pankreatitisa, encefalitisa ali meningitisa, 

lahko navajajo slabši sluh. Pri otrocih je potek blažji 

kot pri odraslih. 

 

Diagnoza je klinična. V laboratoriju so levkociti lahko 

znižani, normalni ali povišani, relativno je prisotna 

limfocitoza, nivo serumske amilaze je navadno 

zvišan. 

 

Pri sumu na mumps je potrebno opraviti serumske 

teste (dodatno lahko tudi teste brisa bukalne sluznice) 

na paramiksovirus, ki jih ponovimo čez 2 tedna. 4x 

porast titrov protiteles IgG in prisotnost IgM protiteles 

potrjujeta akutno okužbo z virusom mumpsa. 

Diagnostiko navadno izvaja izbrani družinski 

zdravnik. 

 

Prehospitalna oskrba: zdravljenje je simptomatsko. 

Svetujemo dobro hidracijo, oralno higieno in počitek. 

Predpišemo analgetike in antipiretike.  
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Laboratorijsko potrjeno okužbo z virusom mumpsa je 

potrebno prijaviti na območno epidemiološko službo, 

ki poskuša izslediti kontakte in po potrebi docepi 

bolnika. Bolniki morajo skrbeti za higieno rok in ostati 

v izolaciji doma vsaj 5 dni od pojava parotitisa. 

Potrebno jih je poučiti o možnih zapletih mumpsa.  

 

Specialistična oskrba: Specialistična oskrba ni 

potrebna, razen v primeru zapletov. 

 

Grlo 
 

Grlo leži v sprednjem zgornjem delu vratu. Ogrodje 

sestavljajo hrustanci: tiroidni, krikoidni, dva 

aritenoidna in epiglotis. Zunanje mišice grla ga 

povezujejo z okolico, notranje mišice pa napenjajo, 

sproščajo in razmikajo glasilki. Grlo ima dihalno, 

govorno in zaščitno nalogo (preprečuje vstop hrane v 
dihalne poti). 

 

Stridor 
 

Stridor je zvočni fenomen, za katerega so značilni 

grobi, sikajoči in piskajoči dihalni šumi, ki nastanejo 

zaradi turbulentnega prehoda zraka skozi zgornja 

dihala. Stridor je potrebno obravnavati z vso 

skrbnostjo, saj lahko pomeni življenje ogrožujoče 

stanje. 

 

Pogostejši je pri otrocih, ki imajo nezrele dihalne poti 

z manjšim premerom, kjer vsaka minimalna zožitev 

pomeni močno zmanjšan prečni presek, povečan upor 

in zmanjšan pretok6. Regije, kjer obstaja predhodna 

anatomska zožitev, so tako še posebej dovzetne za 

dinamično obstrukcijo ob turbulentnem toku zraka. 

 

Glede na značilnosti stridorja lahko sklepamo na 

mesto obstrukcije, kar prikazuje tabela 1 (14). 
Enostavna je delitev na inspiratorni in ekspiratorni 

stridor: prvi kaže na patologijo do nivoja subglotisa, 

drugi na patologijo spodnjih dihal. 

 

Najpogosteši vzrok za akutni stridor so tujki in 

okužbe (14). 
 

Epiglotitis 
 

Je vnetje poklopca, ki ga najpogosteje povzroča 

Haemophilus influenzae. Možno je, da vnetje sproži 

predhodna manjša poškodba na poklopcu (tujki, slabo 

prežvečena trša hrana) (5,20). 

 

Bolniki so febrilni, navajajo hude bolečine v področju 

grla, ki se močno poslabšajo ob požiranju. Imajo 

občutek tujka v žrelu, so hripavi, govorijo, kot bi imeli 

vroč krompir v ustih, govor je zamolkel. Pogosto je 

slišen inspiratorni stridor. Težave imajo nekaj ur in 

se hitro stopnjujejo, lahko so prizadeti.  

 
Klasična triada znakov je »3xD«: disfagija, distres, 

slinjenje (angl. drooling). Palpacija v področju 

hioidne kosti je izrazito boleča in nam mora vzbuditi 

sum na epiglotitis. Prodromalni zanki viroze navadno 

niso prisotni, le-ti so bolj značilni za akutni laringitis 

(krup). Pregledu z loparčkom se raje izognemo, da ne 

sprožimo poslabšanja stanja (14,20). 
 

Prehospitalna oskrba: nadzorujemo odprto dihalno 

pot, damo kortikosteroide i.v. in bolnika napotimo k 

otorinolaringologu. V primeru prizadetosti bolnika je 

potrebno spremstvo zdravnika. Če je ogrožena dihalna 

pot, je potrebno opraviti urgentno intubacijo (angl. 

rapid sequence intubation, RSI), intubacija je 

navadno težka. Če nismo uspešni, moramo napraviti 

konikotomijo (5,20). 

 

Specialistična oskrba: Otorinolaringolog opravi 

pregled, potrdi diagnozo in po potrebi dokončno 

oskrbi dihalno pot (ev. s traheotomijo). Čim prej 

prične z antibiotično terapijo (20). 

 

 

 

 

                                                      
6 Pretok je sorazmeren s četrto potenco premera, kar 

pomeni, da zmanjšanje premera za 25% povzroči 75% 

zmanjšan prečni presek, 16x povečan upor in 16x zmanjšan 

pretok. 

Tabela 1: Klinični znaki v odvisnosti od mesta obstrukcije dihalne poti (14). 

Mesto obstrukcije Govor Stridor 
Vgrezanje prsnega 

koša 
Uživanje hrane Kašelj 

Supraglotis, žrelo 

Kot “vroč krompir” 

v ustih, 

zadušen 

Inspiratorni, 

smrčeč, visokih 

frekvenc 

Odsotno, dokler ni hude 

obstrukcije 

Težko, 

praktično 

nemogoče 

Odsoten 

Glotis, subglotis, 

ekstratorakalna 

traheja 

Normalen, lahko 

hripav 

Inspiratorni in 

ekspiratorni, 

srednjih frekvenc 

V začetku interkostalno, 

nato subksifoidno 
Normalno Lajajoč 

Traheja, bronhi Normalen Ekspiratorni piski 
Odsotno, razen ob hudi 

obstrukciji 
Normalno Kovinski 
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Akutni laringitis (krup) 
 

Gre za vnetje laringealne sluznice pod glasilkama. 

Tipično prizadane otroke med 6. mesecem in 5. letom 

starosti, ki imajo pod glasilkama anatomsko najožji 

del grla. Najpogostejši povzročitelji so respiratorni 

virusi (parainfluenca, adenovirusi, RSV, influenca, 

itd.), redko bakterije, draženje, alergija (14). 
 

V anamnezi značilno izvemo, da gre zdrav ali nekoliko 

nahoden otrok kot običajno spat, sredi noči pa se zbudi 

zaradi dispneje, hlastanja za zrakom,  

 

stridorja in lajajočega kašlja. Bolnik je hripav, diha 

s pomožno muskulaturo, je nemiren, lahko ima 

vročino. V primeru prizadetosti spodnjih dihal 

(bronhitis), so prisotni tudi ekspiratorni piski (5,14). 

 
Prehospitalna oskrba: ocenimo resnost stanja (tabela 

2) (27). 

 

Tabela 2: Ocena resnosti laringitisa (27). 

Blag Stridor ob razburjenju, blaga tahipneja 

Zmeren 
Stridor v mirovanju, podaljšan vdih, 

tahipneja, zmanjšan dihalni volumen 

Hud 

Povečano dihalno delo, tihi dihalni šumi, 

agitiranost, cianoza, motnje zavesti, 

hipoksemija 

 

Dodatni dejavniki tveganja za hujši potek so hiter 

pričetek, nenormalnost sapnice, stanje po dolgotrajni 

intubaciji, bolezni s tveganjem za dihalno odpoved. 

 

Ukrepanje prikazuje tabela 3. 

 

Tabela 3: Ukrepi v odvisnosti od resnosti laringitisa 

(27). 

Blag 

Doma Vdihavanje hladnega 

vlažnega zraka, hidracija, 

antipiretik 

Zmeren 

Zdravstveni 

dom; 

ev. 

napotitev v 

bolnišnico 

Deksametazon 0,3 – 0,6 

mg/kg p.o., če stridor: 

inhalacije adrenalina 

(1:1000) 0,5 ml/kg oz. max 5 

ml (=5 mg). Opazovanje 4h. 

Hud 

Bolnišnica; 

ev. 

premestitev 

v EIT (>4 

inhalacije v 

3h) 

Ponavljanje inhalacij 

adrenalina, kisik, nadzor 

vitalnih funkcij, hidracija, ev. 

intubacija. 

 

Inhalacije adrenalina navadno učinkujejo 2h, nato 

lahko nastopi »rebound« fenomen s poslabšanjem 

težav. Ponavljamo jih lahko na 15-20 minut. 

 

V primeru hudega laringitisa je potrebno najprej 

ponovno preveriti diganozo. Morda ne gre za bolezen 

zgornjih dihal, sploh ob hitrem in nenavadnem poteku 

s potrebo po kisiku in globalno nizkimi vrednostmi 

nasičenosti krvi s kisikom.  

 

Neogroženege bolnike napotimo na Pediatrično 

kliniko, lahko tudi na ORL kliniko ali na Kliniko za 

infekcijske bolezni in vročinska stanja. V primeru 

suma na bronhiolitis napotitev k otorinolaringologu ni 

smiselna. 

 

Specialistična oskrba: prikazuje jo tabela 3. Ogrožen 

otrok (tudi tak z laringitisom) sodi na oddelek 

intenzivne terapije. Dihalna pot se praviloma rešuje z 

intubacijo, ne z apriori traheotomijo. 

 

Hereditarni angioedem 
 

Hereditarni angioedem (HAE) je zelo redka – in zato 

slabo poznana – avtosomno dominantno dedovana 
bolezen, ki nastane zaradi nizke koncentracije ali 

nizke aktivnosti plazemskega proteina C1 inhibitorja 

(28).  
 

Pomanjkanje C1 inhibitorja povzroča povečano 

aktivnost klasične poti aktivacije komplementnega 

sistema. Ena izmed najpomembnejših posledic je 

povečana koncentracija bradikinina, ki je odgovoren 

za povečano prepustnost kapilar in tvorbo edemov 

(28). 
 

Težave so odvisne od lokacije edemov. Najbolj 

prizadeti organi so zgornja dihala (dispneja, stridor), 

abdominalni organi (slabost, bruhanje, kolike, driska) 

in koža. Bolezen poteka kot ponavljujoči se napadi 

različno obsežnega angioedema, urtikarije ne 

najdemo. Angioedem zgornjih dihal predstavlja 

življenjsko ogrožujoče stanje, saj lahko pride do 

zadušitve zaradi obstrukcije dihalne poti. Pri bolnikih 

z znano diagnozo je stanje navadno prepoznano s 

strani bolnikov samih ali svojcev, pri sebi imajo tudi 

set za samopomoč (28). 
 

Prehospitalna oskrba: Glavna skrb je vzdrževanje 

odprte dihalne poti. Angioedem pri HAE ne bo 

odgovoril na običajno terapijo, ki jo damo pri dihalni 

stiski zaradi alergijske reakcije ali pri vnetjih grla 

(adrenalin, kortikosteroidi, antihistaminiki, 

bronhodilatatorji, ipd.). Če je potrebno, damo kisik. 

Bolniki potrebujejo čim prejšnjo aplikacijo zdravil, ki 

vplivajo na kaskado komplementa: 

• C1 inhibitor, pridobljen iz plazme 

(Berinert®) 

• Ikatibant, selektivni inhibitor 

bradikininskega receptorja B2 (Firazyr®) 

Kadar bolniki poznajo svojo bolezen, imajo eno od 

omenjenih zdravil doma v obliki predpolnjenih brizg 

(Firazyr®) ali i.v. ampul (Berinert®). Slednje bolniki 

prinesejo k zdravniku, da jim jo aplicira kot i.v. 

infuzujo (28). 
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Specialistična oskrba: otorinolaringološka 

obravnava je potrebna v akutni fazi pri ogroženi 

dihalni poti. Bolniki se sicer vodijo pri alergologih, 

tam so deležni tudi ustrezne edukacije, profilakse in 

zdravil za samopomoč (28). 
 

Tujki v grlu 
 

Tujki v grlu in/ali sapniku so najpogostejši pri malih 

otrocih. Pri njih je to tudi najpogostejši vzrok za smrt 

zaradi nezgode. Delimo jih na manjše tujke, ki dihalne 

poti ne zaprejo popolnoma, in večje tujke, ki 

popolnoma zaprejo dihalno pot. 

 

Pogosti tujki so arašidi, koščki plastike, hrana in 

manjši kovinski predmeti. Organski tujki zaradi 

draženja tkiv navadno povzročajo burnejšo klinično 

sliko in sprožijo močnejši vnetni odziv. 
 

Manjši tujki 

 

Do vdiha tujka pride v značilnih okoliščinah, kot npr. 

pri vinjenih osebah, pri neprevidnosti, močnem joku 

ali smehu, pri oslabljenih žrelnih refleksih, hranjenju 

med fizično aktivnostjo. Anamneza je navadno jasna, 

pogosto je dostopna tudi heteroanamneza (15,25).  

 

Bolnik s tujkom v grlu se sprva davi in kašlja, ima 

spremenjen glas, težje diha in ima občutek tujka v grlu. 

Nato sledi mirna faza zaradi tolerance sluznice dihal. 

Takrat se tujke zlahka spregleda. Avskultatorno je 

prisotno piskanje, lahko asimetrično oslabljeno 

dihanje. Če tujek ni odstranjen v 24h urah, se pojavijo 

znaki okužbe pljuč (vročina, mrzlica, kašelj) (5,15). 

 

Prehospitalna oskrba: Nadzorujemo dihalno pot. Če 

gre za tujek v zgorjnih dihalih, bolnika napotimo k 

ORL specialistu. Tujke iz spodnjih dihal odstranjujejo 

torakalni kirurgi ali pulmologi. Pri radiopačnih tujkih 

nam je v pomoč RTG slikanje pljuč (5). 
 

Specialistična oskrba: Tujke v zgornjih dihalih 

tradicionalno odstranjujejo otorinolaringologi z 

rigidnim laringo-traheoskopom v splošni anesteziji. 

Za tujke v spodnjih dihalih pride v poštev 

bronhoskopska odstranitev s fleksibilnim 

inštrumentom (pulmolog, torakalni kirurg). 

 

Večji tujki 

 

So večinoma kosi hrane, redkeje drugi predmeti 

(kroglice, žogice). Razvoj težav je buren in 

dramatičen, bolniki se dušijo, ne morejo govoriti, 

lovijo sapo, čez čas postanejo cianotični in izgubijo 

zavest. Opiramo se na heteroanamnezo. 

 

Prehospitalna oskrba: Čim prej je potrebno 

vzpostaviti odprto dihalno pot. Ukrepamo po 

algoritmu za tujke v zgornjih dihalih: Če kašlja, 

spodbujamo kašelj. Če kašelj ni učinkovit, bolnik pa 

je pri zavesti, dajemo izmenično 5 udarcev med 

lopatici in 5 Heimlichovih prijemov (slika 11) 

(5,15,25). 
 

Slika 11: Ukrepanje pri dušenju zaradi tujka v 

zgornjih dihalih pri zavestnem pacientu in 

neučinkovitem kašlju (29) 

Izmenično izvajamo 5 udarcev med lopatici in 5 

Heimlichovih prijemov. 

 
 

Če nismo uspešni in bolnik izgubi zavest, poskušamo 

tujek odstraniti z direktno laringoskopijo z 

laringoskopom in Magilovo prijemalko. Če smo 

uspešni, bolnika intubiramo, v nasprotnem primeru je 

intubacija kontraidicirana, saj bi tujek lahko porinili še 

globlje v dihala. Takrat moramo izvesti konikotomijo 

(glej Zbornik ŠUM #1, Alternativni pristopi k dihalni 

poti). Bolnika čim prej prepeljemo v ustanovo s 

prisotno reanimacijsko ekipo in dosegljivimi ostalimi 

specialisti (otorinolaringolog, torakalni kirurg) (5, 25). 

 

Specialistična oskrba: Dokončno je potrebno 

oskrbeti dihalno pot in glede na stanje z direktoskopijo 

ali fleksibilnim inštrumentom odstraniti tujek. 

Natančno je potrebno pregledati zgornja dihala zaradi 

morebitnih poškodb (5). 

 

Stanja s trahealno kanilo  
 

Trahealna kanila je cevka v sapniku pri bolnikih s 

traheostomo. Traheostoma je odprtina na koži vratu, 

ki omogoča dihanje bolnikom s poškodovanim, slabo 

prehodnim ali delno oz. v celoti odstranjenim grlom 

(npr. zaradi malignoma). Ločimo stalno in začasno 

traheostomo (29).  

 

Pri stalni traheostomi je preostanek traheje 

neposredno všit v kožo na vratu. Dihalna in prebavna 

pot sta popolnoma ločeni. Bolniki ne morejo več 

komunicirati na običajen način. 

 

Začasno traheostomo imajo bolniki z ohranjenim 

grlom. V trahejo je s strani napravljena odprtina, ki je 
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všita na kožo vratu. Če bolniki zatisnejo vhod v kanilo, 

preusmerijo zrak preko glasilk in običajno lahko 

govorijo (29). 
 

Otroci imajo običajno začasne traheostome, prišite na 

kožo. Traheostoma brez kanile lahko izgleda močno 

zožana, vendar se med vstavljanjem kanile 

traheostomski kanal navadno lepo razširi. 

 

Težave bolnikov s traheostomo: 

• disfonija, 

• potreba po stalni higieni, 

• neprijeten zadah iz traheostome, 

• stalen izloček iz traheostome in izkašljevanje 

sluzi, 

• bolečine zaradi pritiska kanile, 

• draženje pri premikih glave, 

• zmanjšanje zaznavanja vonja, 

• dihanje neogretega, neovlaženega zraka, 

• ni zaščite pred vdorom tekočin (plavanje, 

tuširanje …), 

• odsotna je zapora v predelu glotisa, ki 

omogoča fiksiranje prsnega koša in mišic pri 

kratkotrajnih intenzivnih naporih. 

 

Vrste kanil 

 

Trahealna kanila ščiti prehodnost traheostomskega 

kanala med kožo in sapnikom. Poleg tega ima lahko še 

naslednje funkcije (29): 

• širi traheostomo, 

• omogoča čiščenje, 

• premošča zožitev v sapniku, 

• onemogoča vdor izločkov ali krvi iz zgornjih 

dihal v pljuča, 

• s posebnim mehanizmom lahko omogoča 

govor, 

• zagotavlja priključek za filter in vlažilec 

zraka, 

• zagotavlja nastavek za ročno ali mehansko 

ventilacijo. 

 
Večina modernih kanil je plastičnih in ustrezno 

anatomsko oblikovanih. Kanila mora biti v 
traheostomi stabilna in omogočati čim lažjo menjavo. 

V grobem jih delimo na kanile z mešičkom in kanile 

brez mešička (5,29).  

 

Kanile z mešičkom ščitijo vdor izločkov in krvi v 

spodnja dihala. Uporabimo jih tudi, kadar je potrebno 

umetno predihovanje. Dolgotrajen pritisk mešička na 

trahejo pa povzroča ishemijo in lahko povzroči 

nastanek stenoze, zato dolgotrajna uporaba ni 

priporočljiva oz. uporabimo kanilo, ki ima prilagojen 

mešiček (valjast, koničen, dvojni …). 

 

Za oskrbovanje v domačem okolju je najuporabnejša 

kanila z notranjim in zunanjim delom. Zunanji je 

fiksiran, notranjega pa je enostavno odstraniti, ga 

očistiti in ponovno vstaviti. Pri teh kanilah je tudi čas 

menjave bistveno daljši. Zaradi vsega naštetega se 

stremi k temu, da imajo vsi bolniki doma kanilo z 

notranjim delom (29). 

 

Menjava trahealne kanile 

 

Menjava trahealne kanile predstavlja potencialno 

nevaren postopek, a enako ogrožujoče je za bolnika, 

če jo ne menjamo. 

 

Zapleti pri menjavi kanile so: 

• zaprtje traheostome, 

• zaprtje kanile (z zasušenim izločkom), 

• nepravilna vstavitev (kanila ni v lumnu 

sapnika, 

• krvavitev. 

 

Zapleti so bolj pogosti pri neizkušenih izvajalcih in pri 

urgentnih ter zgodnjih menjavah kanil. Prvo menjavo 

kanile zato opravi operater, ki je traheostomo tudi 

napravil (29). 

 

Prehospitalna oskrba :  

 

Oteženo dihanje, dušenje: 

1. Na koži podlakti preverimo, če je pretok zraka 

skozi kanilo dober. 

2. Če je pretok slab, preverimo prehodnost 

kanile z aspiracijskim katetrom. Če ni 

prehodna, jo moramo nemudoma izvleči. V 

primeru, da je zaporo povzročal sluznični čep, 

ga bo bolnik izkašljal. Zamenjamo kanilo. 

3. Če je po menjavi kanile pretok zraka še vedno 

slab in z aspiracijskim katetrom ne moremo 

prodreti globlje v dihala, gre običajno za 

nastajajočo stenozo ali granulom. Zožitev 

poskusimo premostiti z daljšo in tanjšo kanilo 

ali s tanjšim, globlje vstavljenim 

endotrahealnim tubusom.  

 

Dihalna stiska ob nepričakovano izpadli kanili in 

zožitvi traheostome: V traheostomo čim prej 

vstavimo vsaj kakšen kos cevke (debelejši aspiracijski 

kateter, tanjši tubus …) in jo fiksiramo na vrat. 

 

Krvavitev iz zgornjih dihal, žrela, okolice stome: 

Vstavimo kanilo ali tubus z mešičkom. 

 

Aplikacija kisika in inhalatornih zdravil: 

Aplikacijo vršimo preko traheostome. 

 

Umetno predihavanje med reanimacijo/sedacijo:  

• Če ima bolnik kanilo z mešičkom, lahko 

priklopimo ambu ali respirator z običajnim 
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priključkom neposredno na kanilo (kot bi 

običajno priklopili endotrahealni tubus ali 

masko).  

• Pri kanili brez mešička lahko predihavamo s 

primerno majhno masko preko kanile ali 

izvlečemo kanilo in vstavimo endotrahealni 

tubus z mešičkom. Pri vstavljanju tubusa 

moramo biti pozorni, da ga ne vstavimo 

pregloboko, saj je karina blizu in lahko 

zaidemo v glavni bronh (običajno desni). 

 

Specialistična oskrba: Pri težavni vzpostavitvi odprte 

dihalne poti pri bolnikih s traheostomo in krvavitvah 

je potrebna napotitev k otorinolaringologu, ki opravi 

direktoskopski pregled in bolnika kirurško zdravi (5). 
 

Tumorji 
 

Najpogostejši tumorji v področju ORL, ki akutno 

ogrožajo življenje, so tumorji žrela in grla. Bolnike 

ogrožajo preko dveh mehanizmov: krvavitve in 

zapore dihalne poti (5). 

 

Na maligne tumorje spodnjega dela žrela in grla 

pomislimo, kadar bolnik navaja nekaj tednov ali 

mesecev trajajoč občutek tujka v žrelu, nato se 

pojavijo težave s požiranjem (predvsem trše hrane), 

zaletavanje hrane, bolniki so oslabeli. Težave se 

postopoma poslabšujejo. Pri tumorjih grla je 

praviloma prisotna hripavost, redko je prva 

prezentacija dihalna stiska. V slini so lahko prisotni 

sledovi krvi, možna je tudi obilna krvavitev z 

nevarnostjo hemoragičnega šoka. Bolniki so pogosto 

kadilci in čezmerni uživalci alkoholnih pijač. Pri 

pregledu lahko na vratu zatipamo povečane bezgavke, 

prisoten je lahko inspiratnorni in ekspiratorni stridor, 

zadah iz ust je neprijeten (5). 

 

Prehospitalna oskrba: Nadzorujemo odprto dihalno 

pot in zdravimo morebiten hemoragični šok. Damo 

visoke odmerke kortikosteroidov, ki začasno 

zmanjšajo oteklino. Če je dihalna pot zaprta oz. 

ogrožena, poskusimo z intubacijo. Pričakovati je 
potrebno težko intubacijo (5). Če nismo uspešni, 

naredimo konikotomijo. Potrebna je čim prejšnja 

otorinolaringološka oskrba . 

 

Specialistična oskrba: Otorinolaringolog dokončno 

vzpostavi dihalno pot in zaustavil krvavitev. Nato 

sledi lokalno in področno zdravljenje tumorja (5). 

 

Poškodbe 
 

Rana na obrazu 
 

Poškodbe skalpa in obraza so pogost razlog, da bolniki 

obiščejo urgentno pomoč. Oskrba ran mora biti zelo 

skrbna, saj gre za izpostavljen del telesa, ki ima 

pomembno kozmetično, socialno in psihološko vlogo 

(31).  

 

Začetna oskrba je enaka kot pri drugih poškodbah. 

Rano očistimo in temeljito pregledamo, odstranimo 

kri, tujke, debris. Glede na lokalizacijo rane in 

izkušenost operaterja je anestezija lahko topična, 

lokalna ali regionalna.  

 

Priporočen šiv kože na obrazu in skalpu je postavljen 

1 – 2 mm od roba rane, šivi so med seboj razmaknjeni 

za 3 mm. To je bližje kot drugod na telesu zaradi 

lepšega približanja robov in boljšega kozmetičnega 

učinka. Pri ranah, manjših od 3 cm, ki niso zelo 

globoke in otrocih je smiselno razmisliti o uporabi 

trakov za brezšivno zapiranje ran (steri-strip) (31). 

 

Skalp: 

• Hemostaza je zaradi bogate prekrvljenosti 

lahko težavna. 

• Izključiti je potrebno poškodbe lobanje. 

• Šivamo po plasteh (galea, m. frontalis, 

podkožje, koža). 

• V primeru obsežnejših ran je smiselna 

konzultacija izkušega kirurga, da se zagotovi 

dober estetski rezultat. 

 

Čelni predel: 

• Poškodovane obrazne mišice in poraščene 

robove ran (lasna linija, obrvi) je treba 

natančno približati. 

• Obrvi nikoli ne brijemo! 

• Upoštevati je potrebno Langove kožne linije. 

• Uporabimo enostavni šiv. 

 

Veke: 

• Pregledamo oko (vid, okulomotorika, 

veznica, roženica), izključimo poškodbo 

zrkla. 

• Povrhnje poškodbe kože vek oskrbimo z 

enostavnimi šivi. 

• Zaradi kompleksne zgradbe veke je bolj 

smiselno, da globlje poškodbe oskrbi 

oftalmolog. 
 

Nos: 

• Zaradi drenaže področja v angularno veno in 

kaveronzni sinus je potrebna temeljita toaleta 

in po posegu tudi antibiotična zaščita. 

• Če je prisoten zlom nosnih kosti, bolnika 

napotimo k otorinolaringologu. Če je možno, 

se izogibamo tamponadam. 

• Reponira se samo zlom nosnih kosti z 

dislokacijo. Pri tem je inspekcija in  palpaacija 

vseeno superiorna proti RTG slikanju.  

• Povrhnje rane kože nosu oskrbimo z 

enostavnimi šivi. 
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• Poškodbe, ki so penetrantne, vključujejo 

hrustance in se širijo proti notranjemu 

očesnemu kotu, je bolj smiselno, da jih oskrbi 

otorinolaringolog oziroma oftalmolog (očesni 

kot, poškodba lakrimalnega aparata). 

• Pri poškodbi nosu je lahko pridružen 

hematom nosnega pretina. Takrat je potreben 

pregled pri otorinolaringologu. 

 

Ustnice: 

• Pregledamo ustno votlino in odstranimo 

morebitne tujke, vključno z deli zob. 

• Ključno je natančno približanje robov ustne 

rdečine, zato najprej nastavimo šiv na rob 

ustne rdečine, ki ga ne zapremo takoj. 

• Nato šivamo v plasteh. Razen za kožo 

uporabimo resorbilne šive. Šivamo z 
enostavnimi šivi, za mišično plast lahko 

uporabimo matres šiv. 

 

Uhelj: 

• Pregledamo uho, izključimo poškodbo 

zunanjega sluhovoda, bobniča in temporalne 

kosti. 

• Kožo šivamo kot dugod. 

• Hrustancev v večini primerov ni potrebno 

šivati, jih samo približamo in nato naredimo 

kožni šiv. Ob poškodbi hrustancev damo 

antibiotik. Če je uhelj zaradi poškodbe 

deformiran, je smiselno razmsliti o napotitvi 

na ORL. 

• Če je prisoten othematom (hematom med 

hrustancem in perihondrijem), ga je smiselno 

kirurško drenirati, sprati in kompresijsko 

obvezati. 

 

Poškodbe srednjega in notranjega ušesa 
 

Glede na mehanizem jih delimo na: 

• neposredne poškodbe, 

• barotravmo, 

• akustično travmo, 

• pretres labirinta. 
 

Pri poškodbah notranjega ušesa sta prizadeti obe 

funkciji – sluh in ravnotežje, kar se odraža v klinični 

sliki.  

 

Poškodbe potrebujejo zdravljenje pri 

otorinolaringologu. Poškodba bobniča se lahko 

reponira (ohranjen fragment bobniča) ali se pusti do 

samozacelitve (ohranjena ali neohranjem fragment). 

Pri vnetju po poškodbi repozicija bobniča ni 

indicirana. Pri poškodovanih slušnih koščicah se 

napravi timpano- in osikuloplastika. Včasih gre lahko 

za odložen kirurški postopek. Ev. fistula med srednjim 

in notranjim ušesom se kirurško zapre. Pretres 

labirinta, akustično travmo in barotravmo se zdravi 

podobno kot nenadno izgubo sluha: z zdravili za 

izboljšanje prekrvitve (betahistin) in s 

kortikosteroidnimi zdravili. 

 

Poškodbe grla 
 

Poškodbe grla so redke. Najpogosteje so posledica 

prometnih nezgod, v športu, na delovnem mestu in pri 

poskusih samomora (5).  

 

Anamneza je navadno jasna. Na poškodbo grla 

pomislimo vedno, kadar je oteženo dihanje in so 

prisotne poškodbe mehkih tkiv nad grlom. Poleg 

težkega in stridoroznega dihanja so bolniki tudi 

hripavi, navajajo bolečine, izkašljujejo kri, lahko 

najdemo podkožni emfizem ali hematom. Vedno 

palpiramo cel vrat (5). 
 

Prehospitalna oskrba: Kadar posumimo na 

poškodbo grla, moramo poskrbeti za dihalno pot. 

Bolnika napotimo k otorinolaringologu, tudi če nima 

(več) težav, saj je potrebno izključiti nekatera 

potencialno življenje ogrožujoča stanja (npr. 

hematom glasilk). Zaprte poškodbe grla zdravimo z 

visokimi odmerki hitro delujočih kortikosteroidov in 

antibiotikom. Ostale poškodbe potrebujejo kirurško 

zdravljenje. 

 

Kadar poškodba grla ni izolirana poškodba oz. gre za 

politravmo, ukrepamo po ustreznih protokolih. Pri 

vzpostavljanju odprte dihalne poti opravimo 

konikotomijo brez poskusa orotrahealne intubacije, 

saj lahko močno povečamo poškodbe grla! Intubacije 

se lotimo le, kadar konikotomija ni možna. Pri večjih 

odprtih poškodbah grla tubus vstavimo neposredno 

skozi rano v grlo ali sapnik.  

 

Specialistična oskrba: Politravmatiziran ali drugače 

neposredno dihalno ogrožen bolnik sodi na ustrezno 

opremljen urgentni oddelek, kjer ga pregleda in zdravi 

ekipa zdravnikov (anesteziolog, travmatolog, 

otorinolaringolog in drugi).  

 

Poškodbe obraznih kosti 

 
V več kot polovici primerov so poškodbe obraznih 

kosti prisotne pri politravmatiziranih 

poškodovancih, kjer gre za visokoenenergetske 

poškodbe. Najpogostejši vzroki so prometne nesreče, 

padci, šport, nesreče pri delu in nasilje. Med 

izoliranimi poškodbami so najpogostejši zlomi nosnih 

kosti, zigomatičnih kosti in mandibule (14).  

 

Prehospitalna oskrba: K bolniku pristopimo 

sistematično po ustreznih protokolih za 

poškodovance, upoštevamo ABCDE. Ocenimo 

zavest, pomisliti moramo na možnost pridružene 
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poškodbe glave in/ali vratne hrbtenice in ukrepe 

prilagodimo temu. 

 

Ključna (in pogosto težavna) je vzpostavitev odprte 

dihalne poti. Z aspiratorjem očistimo ustno votlino. 

Poškodbe srednje tretjine obraza s premikom 

obraznih kosti povzročajo obsežne otekline mehkih 

tkiv in potrebujejo čim prejšnjo intubacijo. Če je 

maksila globoko zagozdena in zapira dihalno pot, jo 

lahko poskusimo odmakniti tako, da s prsti sežemo za 

rob trdega neba in srednji del obraza nežno povlečemo 

navzgor in navzpred. Če nismo uspešni, je potrebna 

konikotomija. Pri multiplih in obojestranskih zlomih 

mandibule lahko jezik zapade v žrelo in zapre dihalno 

pot. Poskusimo jo sprostiti tako, da spodnjo čeljust 

nežno potegnemo navzpred. 

 

Indikacije za konikotomijo pri ogroženi dihalni poti 

zaradi maksilofacialnih poškodb: 

• neuspešna intubacija, 

• neuspešna sprostitev impaktirane srednje 

tretjine obraza, 

• huda nekontrolirana posteriorna krvavitev, 

• poškodbe in edem grla. 

 

Vstavimo kanilo ali tubus z mešičkom. 

 

Nadaljujemo z zagotavljanjem cirkulacije, 

ustavljanjem krvavitev in zdravljenjem ev. 

hemoragičnega šoka. Le-ta največkrat ni posledica 

krvavitve zaradi poškodb obraznih kosti temveč zaradi 

drugih poškodb. 

 

Nato nadaljujemo s pregledom. Ocenimo nevrološko 

stanje, zenice, zavest po lestvici GCS. Pregledamo oči, 

iščemo poškodbe, tujke, očalni hematom (zlom 

lobanjskega dna), endo-/eksoftalmus. Pri zavestnih 

bolnikih so pomembni podatki glavobol, bolečine v 

očesu, dvojni vid, slepota, okrnjena bulbomotorika. 

Pri pregledu nosu smo pozorni na asimetrijo, 

epistakso, iztekanje likvorja, nestabilnost srednje 

tretjine obraza. Pregled ušes lahko razkije krvavitev, 

iztekanje likvorja, Battlejev znak (ekhimoza) za 

uhljem (zlom lobanjskega dna). Pregledamo ustno 

votlino in zobovje, iščemo raztrganine, otekline, 

nestabilne odlomke. Zlom mandibule preverimo z 

zmožnostjo oz. močjo ugriza v preiskovalni loparček. 

 

Zagotoviti moramo analgezijo, ustrezno antibiotično 

terapijo in splošno podporno terapijo, glede na potrebe 

(kisik, i.v. tekočine). Bolnika imobiliziramo in 

prepeljemo v urgentni travmatološki center. 

 

                                                      
7 Za shranjevanje izpadlega zoba je najidealnejša HBSS 

raztopina (angl. Hanks balanced saline solution), vendar na 

terenu in v urgentnih ambulantah pogosto ni dosegljiva. 

Specialistična oskrba: je kompleksna, vključuje 

travmatologe, maksilofacialne kirurge, 

otorinolaringologe in nevrokirurge. 

 

Izbitje zoba 
 

Če je bolnik pri zavesti, izbit zob ponovno vstavimo v 

zobno alveolo, bolniku naročimo, naj zapre čeljusti 

preko gaze, in ga napotimo k maksilofacialnemu 

kirurgu. Korenine se ne dotikamo, če je umazana, jo 

pred vstavljanjem nežno speremo s fiziološko 

raztopino. Kadar neposredna reimplantacija ni možna, 

lahko za shranjevanje zoba uporabimo raztopino 

bolnikovo slino ali običajno fiziološko raztopino7. Zob 

mora biti dokončno oskrbljen v dveh urah. Mlečnega 

zobovja ne vstavljamo nazaj (32). 
 

Opekline 
 

Opekline v področju ORL najpogosteje nastanejo v 

ustih in žrelu z zaužitjem vroče hrane ali tekočine. 

Redkejši vzroki so vdihavanje par in plinov ter 

požiranje jedkih tekočin (5). 
 

Opekline se kažejo podobno kot drugod po telesu. 

Sluznica je pordela, otekla, lahko nastanejo mehurji, 

plitve ali globoke mrtvine. Prisotna je bolečina, težko 

požiranje, slinjenje, dispneja ali celo dihalna stiska (5).  
 

Prehospitalna oskrba: Če bolnik lahko požira slino 

in nima težav z dihanjem, lahko po požirkih pije 

hladno vodo. Zdravljenje blagih opeklin poteka s 

pravilno in redno ustno higieno ter pravilno prehrano. 

Pri zaužitju jedkih snovi bolnik ne sme piti tekočin, 

spodbudimo ga, da izpljuva slino (ne pa k bruhanju!) 

(5). Napotitev bolnika je odvisna od količine zaužite 

snovi in splošnega stanja. Ogroženi bolniki sodijo v 

intenzivne enote, kjer jih kasneje pregleda tako 

otorinolaringolog, ko ostali specialisti. Ne smemo 

pozabiti na sistemske učinke zaužitih jedkih snovi 

(zastrupitve). 

 

V primeru ogrožene dihalne poti (prisotne saje v žrelu 

in nosu, opekline po obrazu, vratu, obsežne kavstične 

opekline, ipd.) je potrebno bolnika intubirati. Če to ni 

možno, naredimo konikotomijo. 

 

Specialistična oskrba: Prizadete paciente z 

obsežnimi opeklinami pripeljemo v reanimacijski 

prostor.  
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Zaključek 
 

Nujna stanja v otorinolaringologiji predstavljajo velik 

izziv za splošne in urgentne zdravnike, tako zaradi 

pogostosti kot zaradi pomanjkljivega znanja. Kljub 

obširnemu področju je mogoče to spremeniti – z 

učenjem, temelječem na pogostih in pomembnih 

stanjih po principu »keep it simple« in interaktivnem 

učenju. Veliko zadreg lahko reši že védenje, katera 

stanja se lahko oskrbi na primarnem nivoju in katera 

potrebujejo specialistično zdravljenje. Avtorja upava, 

da je oz. bo pričujoči prispevek vsaj nekoliko olajšal 

obravnavo otorinolaringoloških bolnikov v urgentnih 

ambulantah in ambulantah družinskih zdravnikov. 
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Uvod 
 

Urgentni zdravnik je običajno prvi, h kateremu se 

zateče pacient z akutnimi očesnimi težavami. 

Predstavili bomo nekaj osnovnih načel pri začetni 

obravnavi pacienta z akutno nastalimi očesnimi 

težavami, kot so usmerjena anamneza in lokalni 

pregled ter pripomočki za ustrezno obravnavo 

pacienta. 
  

Oftalmološka anamneza in pregled 
 

Večina resnih očesnih stanj, poškodb in bolezni, 

zahteva obravnavo pri oftalmologu. Stopnja nujnosti 

napotitve je odvisna od različnih dejavnikov, tudi od 

stopnje poslabšanja vida, trajanja simptomov in 

spremljajočih težav. Posebej pomembnih je nekaj 

akutnih očesnih stanj, pri katerih je urgentno 

ukrepanje zdravnika na primarni ravni in v sklopu 

urgentnega centra bistvenega pomena za prognozo in 

sicer: odprte in težje tope poškodbe, kemične 

poškodbe, akutni glavkomski napad, endoftalmitis, 

nenadna izguba vida zaradi arteritične ishemične 

optične nevropatije ali zaradi zapore centralne 

mrežnične arterije in postseptalni celulitis orbite (1).  

 

V anamnezi je še posebej pomembno ugotoviti 

začetek in trajanje očesnih težav ter dosedanje očesno 

(tudi operativno) in sistemsko zdravljenje. Pri 

poškodbi je pomemben mehanizem nastanka 

poškodbe – majhni ostri predmeti, ki z večjo hitrostjo 

priletijo v oko, zlahka povzročijo odprto poškodbo, pri 

padcih so pogoste tope poškodbe očesa. Prav tako ne 

smemo pozabiti na redno terapijo, ki jo prejma 

pacient, možne alergije in sprožilne dejavnike. 

Anamnestični podatki usmerjajo oftalmološki pregled 

(1).  

 

Vidna ostrina je pogosto najpomembnejši kazalec 

stopnje nujnosti napotitve k oftalmologu. Seveda je to 

po navadi zaradi pomanjkanja opreme le orientacijska 

ocena vida, od dobrega vida kot je npr. sposobnost 

brati tekst v časopisu (pomeni vidno ostrino vsaj 0,5) 

do štetja prstov ali le zaznave svetlobe. 

 

Reakcija zenic in prisotnost relativnega pupilarnega 

defekta je pomemben diagnostični znak. 

 

Gibljivost oči je pomembna pri bolnikih s sumom na 

frakturo orbite, pri bolnikih s postseptalnim 

celulitisom ali pri bolnikih s parezo tretjega 

možganskega živca (1). 

 

Pri pregledu očesa je potrebna dobra fokalna 

osvetlitev. Potrebno je usmerjeno iskanje ev. tujka, 

erozije roženice, ugotavljanje odseva iz roženice oz. 

prozornosti roženice, krvi ali gnoja v sprednjem 

prekatu očesa. Pri tem nam je v pomoč oftalmoskop 

(1). 
 

Najpogostejši simptomi pacienta z očesnimi težavami 

so:  

 

Meglen vid 

 

Pacienti opisujejo manj ostro, motno sliko. Običajno 

je nekoliko znižana tudi vidna ostrina. Lahko se pojavi 

pri boleznih roženice, uveitisu, sivi mreni, motnjavah 

v steklovini. 

 

Nenadna izguba ali poslabšanje vida 

 

Diferencialna diagnoza temelji na časovnem poteku 

izgube vida, monokularnosti oz. binokularnosti, vrsti 

izpada vidnega polja, ugotavljanju relativnega 

aferentnega pupilarnega defekta ter barvnega vida. 

Velika večina izgub vida je nebolečih. Izjeme so 

optični nevritis, arteritična ishemična optična 

nevropatija ter glavkomski napad. Glavobol je pogost 

simptom kompresivnih oz. ekspanzivnih procesov, 

medtem ko so za demielinizacijski optični nevritis 

značilne bolečine pri premikanju oči. Pomemben 

lokalizacijski dejavnik je bolnikova zaznava izpada v 

vidnem polju: če ga bolnik zazna kot zatemnitev, izpad 

imenujemo pozitivni skotom. V tem primeru je 

patološki proces pred mrežnico ali na mrežnici; če pa 

del vidnega polja manjka in je svetel (podobno kot 

slepa pega), to imenujemo negativni skotom. Pri tem 

gre za okvaro na živčnih vlaknih mrežnice, vidnem 

živcu ali višjih vidnih poteh. 

 

Izgubljanje vida in boleče oko 

 

Je znak akutnega glavkomskega napada. Pri 

glavkomskem napadu je prisoten povišan očesni tlak, 

če stanje vztraja in ga ne zdravimo lahko povzroči 

izrazito poslabšanje vida, končno tudi slepoto. 

Zgodnja diagnoza je zato še kako pomembna. 
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Srbeče veke in solzno oko 

 

Srbenje vek in solzenje oči je lahko posledica alergije 

ali pri starejših pacientih vnetja vek -  blefaritisa. Pri 

alergijah lahko na tarzalni veznici opazimo papilarno 

reakcijo, medtem ko je za blefaritis značilna rdečina 

na robu vek in rumen izloček ob rahlem pritisku na rob 

veke. 

 

Motnjave v vidnem polju 

 

Plavajoče temne pike ali različni liki, ki jih lahko 

spremlja bliskanje, so običajno simptomi odstopa 

steklovine. Pri odstopu steklovine le-ta odstopi od 

notranje plasti mrežnice. Če se ob tem zatrga del 

mrežnice lahko to povzroči odstop mrežnice, ki ima v 

začetku torej podobne simptome. Motnjave v vidnem 

polju so lahko prisotne tudi pri krvavitvi v steklovino 

(hematovitreusu), običajno v sklopu diabetične 

retinopatije. 

 

Pregled pacienta 
 

Pri obravnavi pacienta z očesnimi težavami mora 

urgentni zdravnik znati pregledati: 

1. vidno ostrino (izjema so bolniki s kemično 

poškodbo očesa, pri katerih je potrebno takojšnje 

in izdatno spiranje),  

2. očesni pritisk: palpacija zrkla, 

3. zenične reakcije: relativni aferentni pupilarni 

defekt, 

4. opraviti primerjalno vidno polje, 

5. preveriti bulbomotoriko, 

6. pregledati zunanje očesne dele,  

7. presvetliti optične medije, v kolikor je vešč 

pogledati še očesno ozadje (2). 

Pripomočki za delo v urgentni ambulanti 
 

Pri pregledu pacienta z akutnimi očesnimi težavami si 

pomagamo z: 

1) oftalmoskopom, ki omogoča: 

a. presvetlitev medijev, 

b. pregled bulbomotorike, 

c. pregled zeničnih reakcij, 

d. pregled roženice z modro svetlobo (pri 

sumu na patologijo roženice), 

2) fluoresceinskimi lističi, 

3) lokalnim anestetikom (Alkain), 

4) palčkami za odstranitev tujkov roženice ali pod 

veko, 

5) lancetami za odstranitev tujkov na roženici (2). 

 

Za ustrezno obravnavo pacienta z akutnimi očesnimi 

težavami mora urgentni zdravnik znati presvetliti 
medije, pregledati bulbomotoriko, pregledati zenične 

reakcije, evertirati veko, odstraniti tujek pod veko, ev. 

tudi na roženici. Prepoznati mora urgentna 

oftalmološka stanja in glede na stopnjo nujnosti 

ustrezno napotiti pacienta k oftalmologu (2). 

 

Zaključek 
 

Obravnava pacienta z akutno nastalimi očesnimi 

težavami predstavlja posebnost glede anamneze in 

pregleda, ki ga mora znati izvesti vsak urgentni 

zdravnik. S pregledom mora prepoznati najpogostejša 

očesna stanja, ki zahtevajo takojšnjo napotitev in 

obravnavo pri očesnemu zdravniku, saj lahko pravilni 

začetni ukrepi bistveno vplivajo na izhodno vidno 

funkcijo. 
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Uvod 
 

Kot urgentni zdravniki se pogosto srečujemo z 

različnimi oftalmološkimi stanji. Večinoma so to 

nenujne bolezni, kot so konjunktivitis, hordeolum, 

subkonjuktivalna krvavitev, občasno pa v urgentno 

ambulanto pride pacient z nujnim oftalmološkim 

stanjem, ki potrebuje takojšnje in pravilno ukrepanje. 

Dežurni oftalmolog je ponoči in med konci tedna na 

voljo le v Ljubljani in Mariboru, zato je izjemno 
pomembno, da smo urgentni zdravniki ustrezno 

usposobljeni, saj je od našega pravilnega ukrepanja 

pogosto odvisna prognoza vida. 

 

Poškodbe 
 

Najprej se osredotočimo na življenje ogrožujoče 

poškodbe, nato pa preverimo stanje očesa. 

 

Blow-out fraktura in orbitalni kompartment 

sindrom 
 

Ob udarcu v obraz lahko pride do poškodbe orbite ali 

očesa. Udarec manjšega predmeta v predel orbite  

lahko povzroči odprto ali zaprto poškodbo očesa s 

pridruženim zlomom orbite t.i. blow-out fraktura. 

Najpogosteje je prisoten zlom dna orbite, pri čemer 

opazimo, zaradi vtesnitve spodnje preme mišice v 

frakturno poko, motnje bulbomotorike, predvsem v 

vertikalni smeri, enoftalmus ter izpad v senzibiliteti 

infraorbitalnega živca (1). 

Udarec v predel orbite lahko povzroči tudi nastanek 

retrobulbarnega hematoma s posledičnim orbitalnim 

kompartment sindromom, ki zaradi pritiska na vidni 

živec povzroči njegovo ishemijo. Kaže se s proptozo, 
motnjami bulbomotorike, izgubo vida, bolečino, tudi 

relativnim aferentnim pupilarnim defektom (RAPD). 

Potrebna je takojšnja konzultacija oftalmologa, 

otorinolaringologa ali maksilofacialnega kirurga 

zaradi potrebne urgentne lateralne kantototmije in 

kantolize. S tem kirurškim ukrepom sprostimo 

povišan tlak v orbiti, ki povzroča ishemijo vidnega 

živca. 

 

Poškodbe očesa 
 

Ločimo odprto in zaprto poškodbo očesa. Odprto 

običajno povzroči ostri predmet, medtem ko zaprto 

udarec topega predmeta. Odprto poškodbo pogosto 

vidimo že s prostim očesom zaradi razobličene zenice, 

inkarcerirane šarenice v predelu laceracije roženice, 

deformirane oblike zrkla. V kolikor pa klinična slika 

ni prepričljiva, lahko iztekanje prekatne tekočine 

vidimo pri obarvanju s flourescinom. Pri odprti 

poškodbi očesa oko sterilno pokrijemo in pošljemo k 

oftalmologu v Ljubljano ali Maribor, kjer se lahko 

opravi nujen kirurški poseg. 

 

Pri zaprti poškodbi povzročeni s topim predmetom pa 
lahko vidimo hifemo, ki predstavlja krvavitev v 

sprednji prekat, ali odsotnost rdečega refleksa, ki pa 

predstavlja krvavitev v steklovino. Tudi pacient z 

zaprto poškodbo očesa potrebuje urgentni pregled, v 

tem primeru pri najbližjem področnem oftalmologu. 

Pri hujših poškodbah očesa pričnemo z analgetično in 

antiemetično terapijo, pri odprtih poškodbah očesa pa 

preverimo še cepilni status proti tetanusu (1). 

 

Poškodbe vek 

 

Vedno se oceni možnost pridružene poškodbe očesa 

ali solznih vodov. Potrebno je zaščititi roženico pred 

izsušitvijo z aplikacijo umetnih solz, 

Chloramphenicola v mazilu in s prekritjem z gazo 

namočeno s fiziološko raztopino. Pri enostavnih 

površinskih poškodbah kože veke brez manjka tkiva 

in prizadetosti tarzalne plošče ali solznih vodov je 

primerno direktno zašitje kože veke s strani splošnega 

kirurga. Pri hujših poškodbah pa je potrebna napotitev 

k oftalmologu. V primeru življenje ogrožujočih 

poškodb oz. če ni prisoten ustrezno usposobljen kirurg 

se lahko dokončna rekonstrukcija odloži tudi do 48 ur 

(2). 

 

Tujki 

 

Velikih tujkov, ki so zasajeni v očesu, ne 

odstranjujemo. Oko le sterilno pokrijemo in pacienta 

urgentno napotimo k oftalmologu. Izključiti je 

potrebno sočasno intrakranialno poškodbo. Po 

dogovoru z oftalmologom lahko že med prevozom 

apliciramo intravenozni antibiotik, največkrat 

ceftazidim 1g/12h (2). 

 

Majhne tujke v veznici lahko v topični anesteziji 

odstranimo z vatirano palčko. Vedno ocenimo 

poškodbo roženice zaradi drgnjenja tujka ob premikih 

vek. Potrebno je evertirati veko in odstraniti ev. tujek 

pod zgornjo veko. Tujke v roženici odstranimo z iglo 

ali lanceto po predhodnji anesteziji s kapljicami 
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Alkain. Pozorni moramo biti na sled rje v roženici, ki 

jo je potrebno odbrusiti. Po odstranitvi preventivno 

predpišemo lokalni antibiotik (3). Takojšen pregled 

pri oftalmologu ni potreben, pacient lahko obišče 

oftalmologa ob ustrezni analgetični in lokalni 

antibiotični terapiji naslednji dan. 

 

Kemične poškodbe očesa 

 

Kemične poškodbe se največkrat zgodijo v domačem 

okolju. Pacient navaja močne bolečine, opazimo 

blefarospazem, solzenje, ob hujših poškodbah tudi 

abrazijo ali motnost roženice, zmanjšano vidno 

ostrino. Vsi potrebujejo lokalni anestetik in obilno 

izpiranje s fiziološko raztopino (FR) ali z Ringerjevim 

laktatom, vsaj 2 L oz. pol ure. Voda ni najbolj 

primerna, ker je hipotonična in z osmozo prehaja v 

stromo in s tem lahko poveča penetracijo kemikalij. 

RL deluje tudi kot blag pufer. Merjenje pH nam 

pomaga pri oceni stanja. Veliko pozornost posvetimo 

tudi odstranitvi morebitnih večjih delcev kemikalij 

(npr. delci apna), ki lahko delajo hudo lokalno škodo 

(2). V večjih industrijskih obratih imajo pripravljene 

tudi specifične tekočine za izpiranje. 

 

Akutna izguba vida 
 

Zapora centralne retinalne arterije 

 

Trombembol lahko zapre končno arterijo, ki 

prehranjuje mrežnico (arterijo centralis retine ali njeno 

vejo). Stanje je po analogiji podobno CVI in ima enake 

dejavnike tveganja. Nanjo posumimo ob anamnezi 

nenadne, neboleče unilateralne izgube vida pri 

pacientih z visokim tveganjem za aterosklerotične 

dogodke. 80 % pacientov komaj razbere število 

prstov, prisoten je RAPD. Amaurosis fugax ima enako 

etiologijo, le da gre za prehodno stanje in je dejavnik 

tveganja za dokončno zaporo. Na terenu lahko 

začnemo s terapijo z nežno masažo očesa, s katero 

lahko premaknemo strdek v manjše veje žilja mrežnice 

in apliciramo acetazolamid intravenozno. V šestih 

urah je še možna tromboliza, zato je potrebna nujna 

napotitev (4,5). 

 

Gigantocelularni arteritis 

 

Je vaskulitis srednjih in velikih žil, ki se kaže s 

sistemskimi in specifičnimi znaki. Prizadetost vida je 

urgentno stanje, saj lahko vodi do izgube vida 

obojestransko. Na to stanje posumimo pri pacientu po 

50. letu s splošno oslabelostjo, vročino, hujšanjem, 

glavobolom, ki je lahko lokaliziran unilateralno 

temporalno. Klavdikacije masetra so specifičen znak. 

Lahko zatipamo zadebeljeno, bolečo a. temporalis (6). 

Izguba vida je najpogosteje posledica arteritične 

ishemične optične nevropatije (7). Potrebna je 

takojšna napotitev in zdravljenje s kortikosteroidi (6). 

Odstop mrežnice 

 

Večina primerov nastane zaradi odstopa steklovine in 

sledečega vleka mrežnice. Glavni dejavniki tveganja 

so kratkovidnost, operacija katarakte in poškodba. 

Najpogosteje se najprej pojavi raztrganina mrežnice, 

nato pa tekočina iz steklovinskega prostora vdre pod 

mrežnico in jo prične dvigovati. Pacient še pred 

odstopom opiše motnjave, včasih tudi »roj mušic« in 

bliskanje. Po odstopu pride do izpada v vidnem polju, 

ki ga opišejo kot zaveso. Najbolj se vid poslabša pri 

odstopu, ki zajema makulo. Od 50-70 % pacientov 

poišče pomoč prepozno (8). Optimalno je, da je 

pacient pri oftalmologu obravan v 24 urah od nastanka 

(9). 

 

Okužbe očesa 
 
Keratitis 

 

Znaki bakterijskega keratitisa so rdeče oko, gnojni 

izcedek, zamegljen vid, ki se hitro slabša. Pri okužbi z 

virusom herpes simplex je po obarvanju s 

flourescinom viden dendritični kornealni ulkus, 

prisotna je hipestezija roženice, lahko je prisoten še 

vezikularni izpuščaji na vekah. Reaktivacija virusa 

herpes zostra v poteku oftalmičnega živca vodi do 

značilnega izpuščaja, bolečin tega predela. Običajno 

so prisotni manjši dendritični ulkusi in hipestezija 

roženice s konjuktivitisom. Okužba z akantamebo se 

večinoma pojavi pri uporabnikih kontaktnih leč. 

Značilen je počasen začetek z neizrazitimi znaki vnetja 

očesa, vendar pa so ob tem prisotne hude bolečine. Pri 

vseh teh stanjih je možno, da pride do perforacije 

roženice, zato je potrebna hitra obravnava pri 

oftalmologu (9). 

 

Akutni dakrocistitis 

 

Okužba solzne vrečke, ki lahko napreduje od celulitisa 

do abscesa. Predel pod notranjim očesnim kotičkom je 

pordel, zatečen, boleč, ob pritisku lahko vidimo 

izcejanje gnoja skozi solzno izvodilo. Pomembno je 

razlikovanje od hordeoluma, saj potrebuje 

oftalmološko obravnavo v 24 urah. Lahko napreduje v 

preseptalni celulitis. 

 

Preseptalni in orbitalni celulitis 

 

Sta lahko povezana, okužba se ponavadi širi iz 

sinusov, orofarinksa, kože, po poškodbi. Preseptalni 

celulitis se kaže z vročino, slabim počutjem, 

otekanjem in bolečino, rdečino in ptozo vek. Orbitalni 

celulitis se kaže podobno, ob tem opazimo še hemozo, 

okrnjeno bulbomotoriko z dvojnim vidom, zmanjšano 

vidno ostrino, RAPD in proptozo. Gre za resno 

življenje ogrožujoče stanje, saj lahko pride do širjenja 

okužbe intrakranialno. Potrebna je slikovna 
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diagnostika in zdravljenje z intravenoznimi antibiotiki 

(9,10). 

 

Endoftalmitis 

 

Okužba celotnega očesa, katere izvor je največkrat 

eksogen po poškodbi, operaciji, keratitisu, redkeje 

endogen. Pacient navaja bolečino v očesu, slabšanje 

vida, fotofobijo. Oko je pordelo, roženica motna, v 

sprednem prektu lahko vidimo eksudat – hipopion (3). 

Nujna je takojšna napotitev k oftalmologu. 

 

Akutni glavkomski napad 
 

Najpogosteje nastane zaradi motnje odtoka prekatne 

vodice, kot posledica ozkega zakotja. Zaradi zapore 

zakotja pride do povišanja intraokularnega tlaka, kar 

lahko povzroči poškodbo optičnega živca. Pacient toži 
za bolečinami v enem ali obeh očesih z navzejo in 

bruhanjem, opaža haloje okoli luči, vid postane 

meglen in poslabša se vidna ostrina. Zenica je 

razširjena, toga, oko rdeče in trdo na otip. Potrebno je 

analgetično in antiemetično zdravljenje, pacienta 

poležemo, in apliciramo acetazolamid i.v. ter 

pilokarpin kapljice. Oko lahko tudi hladimo (9,11). 

Potrebna je urgentna napotitev k oftalmologu. 

 

Pareza III. možganskega živca s 

prizadetostjo zenice 
 

Pojav nenadno nastale unilateralne ptoze, motnje 

bulbomotorike z očesom usmerjenim navzven in 

navzdol in širša neodzivna zenica so znaki pritiska na 

potek III. možganskega živca. Največkrat do tega 

pride zaradi anevrizme a. communicans posterior. 

Potrebna je takojšna napotitev k nevrokirugu ali 

nevrologu za slikovno diagnostiko (12). 

 

Hornerjev sindrom z glavobolom in 

bolečino v vratu 
 

Ptoza in mioza tudi z enoftalmusom in unilateralno 

anhidrozo v takih primerih lahko kažejo na disekantno 

anevrizmo arterije karotis interne. Nujna je napotitev 

k nevrologu za slikovno diagnostiko (13). 

 

Zaključek 
 

V prispevku so predstavljena pogostejša urgentna 

oftalmološka stanja. V tabeli 1 so našteta še nekatera 

stanja, ki potrebujejo obravnavo v nekaj tednih. Tudi 

za delo v urgentni ambulanti so ta stanja pomembna, 

saj pacientov ni potrebno urgentno pošiljati k 

oftalmologu, pač pa jih moramo usmeriti k osebnemu 

zdravniku, ki lahko izda napotnico pod hitro. 

 

Urgentni zdravnik pri obravnavi pacientov z očesnimi 

težavami potrebuje poleg znanja tudi izkušnje. V 

primeru težje odločitve glede zdravljenja in napotitve 

pa ima na volju tudi telefonsko konzultacijo z 

dežurnim oftalmologom. 

 

Pomembne številke 
 

Dežurni oftalmolog Ljubljana: 015228789. 

Dežurni oftalmolog Maribor: 023211789. 

 

 

 

Tabela 1: Način napotitve k oftalmologu. 
Nujna napotitev Hitra napotitev v 1 do 2 tednih preko osebnega zdravnika 

• Poškodba očesa 

• Kemična poškodba očesa 

• Poškodba orbite 

• Zapora centralne retinalne arterije 

• Gigantocelularni arteritis 

• Odstop mrežnice 

• Keratitis 

• Akutni dakrocistitis 

• Preseptalni in septalni celulitis 

• Endoftalmitis 

• Pareza III. možganskega živca s prizadetostjo 

zenice 

• Hornerjev sindom z glavobolom in bolečino v 

vratu 

• Akutni glavkomski napad 

• Entropij z defekti na roženici 

• Trihiaza, ki povzroča defekte na roženici 

• Nevtisljiva solzna vrečka 

• Proptoza s keratopatijo ali zmanjšano vidno ostrino 

• Konjunktivitis, ki se kljub terapiji ne izboljšuje 

• Virusni keratokonjunktivitis 

• Izrazito suhe oči v sklopu revmatoidnega artritisa 

• Melanoza irisa, maligni tumorji vek in veznice 

• Proliferativna diabetična retinopatija 

• Toksična nevropatija 

• Zapora centralne vene mrežnice ali veje centralne vene 
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Paliativna oskrba – kaj to je? 
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Opredelitev 
 

Paliativna oskrba (PO) je aktivna celostna pomoč 

bolnikom z napredovalo kronično neozdravljivo 

boleznijo in njihovim bližnjim, tako v času bolnikove 

bolezni kot v procesu žalovanja bližnjih (1).  
 

PO naj bi se začela zgodaj po diagnozi neozdravljive 
bolezni in se neprekinjeno izvajala skozi vsa obdobja 

neozdravljive bolezni (tudi med specifičnim 

zdravljenjem), vse do zadnje, terminalne faze bolezni, 

smrti in žalovanja. Obdobje umiranja mnogi razumejo 

kot sinonim za PO, vendar PO zajema mnogo širše 

časovno obdobje (1).  

 

Če želimo doseči najpomembnejše cilje PO, je 

potrebna pravočasna oziroma dovolj zgodnja 

priključitev paliativnih pristopov v celostno 

obravnavo bolnika z neozdravljivo boleznijo (1). 

 

Glavni namen PO je izboljšati kakovost življenja 

bolnikov in njihovih bližnjih s pravočasnimi oziroma 

preventivnimi ukrepi za lajšanje težav: fizičnih, 

psihičnih, duhovnih in socialnih. PO zagovarja 

življenje in spoštuje umiranje kot naravni proces; 

smrti ne pospešuje, vendar hkrati tudi ne zavlačuje 

(1). 

 

PO zagotavlja spoštovanje veljavnih etičnih in pravnih 

norm: človekove pravice, pravice bolnikov in 

umirajočih. 

 

PO ni ustrezna zgolj za bolnike z neozdravljivim 

stadijem raka, temveč je sestavni del zdravstvene 

oskrbe bolnikov s kroničnimi boleznimi srca, ožilja, 

pljuč, nevrološkimi obolenji (npr. kronična srčna 

okvara, kronična obstruktivna pljučna bolezen, 

demenca,…) in tudi pri starostnikih z geriatričnimi 

sindromi. 

 

Tako v svetu kot tudi pri nas se na področju 

zdravljenja bolnikov z neozdravljivo boleznijo 

uporabljajo številni izrazi. Nekateri med njimi se med 

seboj prekrivajo in so zato pogosto nejasno 

opredeljeni, kar lahko vodi v medsebojno 

nerazumevanje (2). 

 

 

 

Kaj je namen PO? 
 

• Posamezniku (bolniku) prilagojeno obvladovanje 

problemov (telesnih, psiholoških, duhovnih, 

socialnih) v obdobju obravnave neozdravljive 

bolezni, 

• strokovna oskrba v zadnjem obdobju življenja in 

med umiranjem,  

• podpora družini med boleznijo in med žalovanjem 
(3). 

 

Tabela 1: Osnovne definicije (2). 
PO zagotavlja celostno obravnavo bolnika s kronično 

neozdravljivo boleznijo in podporo bližnjim. PO naj bi 

se začela čim prej po diagnozi neozdravljive bolezni, se 

nato aktivno prepletala s specifičnim zdravljenjem in se 

nadaljevala v obdobju umiranja. Bolnikove bližnje je 

treba ves čas aktivno vključevati in jim nuditi podporo – 

tudi v obdobju žalovanja. 

Zgodnja paliativna oskrba je izraz, ki se trenutno 

največ uproablja v onkologiji in se je uveljavil na podlagi 

dokazov, da je pravočasna, zgodnja vključitev paliativne 

oskrbe (tj. takoj po diagnozi neozdravljive bolezni), 

zlasti pri hitro napredujočih rakih, izjemno pomembna. 

Na podlagi rezultatov zgodnja paliativna oskrba namreč 

omogoča boljše in hkrati tudi daljše preživetje. 

Umiranje predstavlja zadnje obdobje paliativne oskrbe 

in ga časovno opredelimo kot zadnje dneve/tedne 

življenja. Izraz umiranje ni sinonim za PO. 

Terminalna oskrba je zastarel izraz in naj se ga po 

priporočilih Evropskega združenja za paliativno oskrbo 

(EAPC, angl. European Association for Palliative Care), 

ne bi več uporabljalo. 

Hospic oskrba je celostna oskrba neozdravljivo bolnega, 

ki je praviloma omejena na zadnje tedne življanja in 

vključuje tudi podporo bližnjim v obdobju žalovanja.  

Izraz se glede na časovno obdobje in vsebino dejavnosti 

prekriva z zadnjim obdobjem paliativne oskrbe. Ena 

pomembnejših razlik je aktivno vključevanje 

prostovoljcev, ki so temelj hospic oskrbe, za razliko od 

PO, ki se zagotavlja s strani zdravstvenega sistema.  

Podporno zdravljenje vključuje širok nabor dejavnosti, 

ki zagotavljajo bolnikom dostopnost do potrebnih 

informacij in storitev za oskrbo telesnih, čustvenih, 

duhovnih in socialnih potreb in vključujejo tudi 

promocijo zdravja, preventivo, spremljanje ozdravljenih 

od raka, vsestransko podporo v celotnem obdobju oskrbe 

bolnika z rakom (med diagnostiko, zdravljenjem, 

rehabilitacijo in vse do oskrbe umirajočega v zadnjih 

dneh življenja). 

Specifično zdravljenje zajema vse postopke, ki so 

usmerjeni na potek osnovne bolezni (npr. v onkologiji: 
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kemoterapija, obsevanje, onkološka kirurgija). Cilji 

specifičnega zdravljanja so lahko ozdravitev, pri 

neozdravljivi bolezni pa tudi upočasnjevanje 

neozdravljive bolezni (zazdravitev) in zmanjševanje 

simptomov.  

 

Osnovni namen PO je izboljšati kakovost življenja 

bolnika in njihovih bližnjih s postopki in  ukrepi, s 

katerimi zagotovimo ustrezno prepoznavo, oceno in 

tudi obravnavo problemov neozdravljivo bolnih (3). 
 

Različna obdobja PO 
 

Kot že napisano, PO ni sinonim za umiranje. V 

obdobju PO ločimo zgodnje obdobje paliativnega 

zdravljenja, zadnje obdobje paliativnega zdravljenja, 

umiranje in žalovanje (4). 

 
Obdobje zgodnje paliativne oskrbe pri bolniku z 

rakom: 

To je obdobje, ko pri bolniku pričakujemo več 

mesečno preživetje in obdobje, ko običajno še poteka 

specifično zdravljenje. Cilj zdravljenja v tem obdobju 

ni več ozdravitev, temveč začasna zazdravitev bolezni. 

Temel in ostali v študiji, ki so jo opravili na 

metastatskih bolnikih s pljučnim rakom, ugotavljajo, 

da vključevanje PO v zgodnjo oskrbo bolnika z 

neozdravljivo boleznijo, statistično pomembno 

zvišuje kvaliteto življenja. Prav tako pa so  bolniki 

manj anksiozni in depresivni. Kljub uporabi manj 

agresivnih zdravljenj živijo statistično dlje (5). 

Zgodnja PO se poleg fizičnih simptomov ukvarja tudi 

s psihičnimi, socialnimi in duhovnimi potrebami 

bolnika. PO temelji v celoti na doseganju čim večje 

kvalitete življenja v celoti (fizično, psihično, socialno 

in duhovno). Posledično se to lahko kaže kot krajše 

obdobje specifičnega zdravljenja s kemoterapijo ali 

odklonitev nekaterim večjim kirurškim posegom. 

Realno gledano pa gre zgolj za pravočasno ukinitev 

zdravljenj, ko le ta niso več učinkovita ali smiselna in 

zato prihaja do manj zapletov in boljše kvalitete 

življenja (4).  

 

Zadnje obdobje paliativnega zdravljenja pri bolniku z 

rakom: 

V zadnjih tednih življenja začnejo zaradi napredovale 

bolezni in pridruženega kroničnega sistemskega 

vnetnega odgovora v telesu odpovedovati vitalni 

organi. Med obravnavo na Oddelku za akutno 

paliativno oskrbo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani 

je imelo večina bolnikov izražene naslednje 

simptome: utrujenost (70%), vrtoglavico (60%), 

bolečino (64%), inapetenco (44%) in slabost (40%). 

Pogosto sta bila prisotna tudi strah in zaskrbljenost. 

Pogostnost posameznih simptomov je primerljiva s 

podatki, navedenimi v tuji strokovni literaturi. V 

obravnavi simptomov v tem obdobju moramo biti še 

posebej dosledni in natančno pretehtati splošno stanje 

bolnika, pričakovano preživetje, možnosti in 

smiselnost invazivnega/neinvazivnega zdravljenja 

simptoma in željo bolnika (svojcev) (4). 

 

Obdobje aktivnega umiranja: 

To je obdobje zadnjih dni življenja. Znaki, ki jih 

ugotavljamo običajno v zadnjih 24 urah so: zožena 

zavest (pri 84% v zadnjih 24 urah in 92% v zadnjih 6 

urah), terminalno hropenje, centralna povišana telesna 

temperatura, dihalni gibi spodnje čeljustnice, 

akrocianoza in odsotnost radialnih pulzov. Časovni 

razpon teh znakov je lahko zelo širok, pri večini pa so 

se pojavili 2,5 uri pred smrtjo. Nekateri simptomi se v 

zadnjih dneh življenja lahko omilijo, npr. bolečina; 

utrujenost, zmedenost in zožena zavest pa se 

praviloma stopnjujejo. V tem obdobju izvajamo zgolj 

postopke in zdravljenje s katerimi zagotavljamo čim 

večjo udobje umirajočega bolnika. Z zdravili, ki naj jih 

bolnik prejema na najmanj invaziven način (običajno 

podkožno, saj je požiranje oteženo) pokrivamo 

simptome (bolečina, slabost, bruhanje, nemir,...). 

Skrbimo za ustno nego in redno vlaženje ustne votline 

(zmanjševanje občutka žeje). Posebno skrb je 

potrebno nameniti svojcem umirajočega, ki naj bodo s 

pričakovanim seznanjeni (4).  

 

Žalovanje: 

Žalovanje predstavlja pomemben del paliativne 

obravnave družine. Odnos s celotno družino naj bi 

začeli graditi že ob vstopu v paliativno obravnavo. 

Temelj zanj je ustrezna komunikacija, ki je odprta, 

odkrita in razumljiva. Dobra komunikacija je ključna 

v času umiranja (4). 
 

Kako čim bolj zgodaj v poteku bolezni 

prepoznam bolnike, ki bi jim koristila 

zgodnja PO? 
 

Glede na priporočila Svetovne zdravstvene 

organizacije je potrebno čim bolj zgodaj v poteku 

bolezni prepoznati bolnike, ki bi lahko koristno 

izrabili prednosti paliativnega pristopa v smislu dobro 

izdelanega načrta zdravljenja. Obstaja več izdelanih 

orodij za pomoč pri prepoznavi bolnikov, ki 

potrebujejo zgodnjo PO, saj je le-ta še zmeraj dostikrat 

prepozno prepoznana. Eden izmed takšnih orodij je 

SPICT orodje (ang. Supportive and palliative care 

indicator tool) (6). 

 

SPICT orodje (slika 1): To orodje je bilo razvito v 

sodelovanju med Univerzo v Edinburgu in NHS 

Lothian organizacijo.  Razvito je v večih delih: za 

prepoznavo bolnikov za podporno in PO in za 

prepoznavo umiranja. V prvem delu še vključuje 

vprašanje presenečenja, potem dva splošna klinična 

kriterija in v tretjem delu je potrebno vključiti še vsaj 

dva indikatorja za posamezno bolezen. Vključuje tudi 

demenco in krhkost. Kriteriji niso točkovani, 

pomembno je, da jih bolnik izpolnjuje. Namen tega 
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orodja je spodbuda zdravnika, da začne razmišljati o 

vključitvi paliativnega pristopa, da naredi načrt 

paliativnega ukrepanja, preveri nabor zdravil, ki jih 

bolnik jemlje, usmeri bolnika v smer vnaprejšnjega 

načrtovanja (6). 
 

Slika 1: SPICT orodje (7). 

 
 

Kdo izvaja PO? 
 

Za kakovostno obravnavo kompleksnejših težav v 

obdobju PO je potreben ustrezno usposobljen tim 

strokovnjakov. Osnovni specialistični tim sestavlja 

zdravnik, medicinska sestra in koordinator z 

dodatnimi znanji iz paliativne oskrbe, po potrebi pa se 

vključujejo tudi socialni delavec, klinični psiholog, 

delovni terapevt, fizioterapevt, dietetik, izvajalec 

duhovne oskrbe in prostovoljci. Obseg njihove 

pomoči je odvisen od potreb bolnika in njegovih 
bližnjih ter se stopnjuje od začetka bolezni do smrti. 

Pri izvajanju PO je nujno potrebno dobro 

obvladovanje veščin komunikacije (3). 
 

Obravnava mora potekati neprekinjeno ne glede na to, 

kdaj in kje je bolnik oskrbovan. Osnovno paliativno 

oskrbo lahko odlično nudi izbrani družinski zdravnik 

skupaj s patronažno sestro, le v 20% so potrebni 

postopki, ki zahtevajo obravnavo v okviru bolnišnice. 

 

V paliativni obravnavi je zelo pomemben enakopraven 

in aktiven odnos z bolnikom in njegovimi bližnjimi, ki 

zagotavlja, da bolnikove vrednote in želje vodijo 

klinične odločitve (3). 

 

Organizacija PO v Sloveniji 
 

Državni program razvoja PO, ki je bil sprejet leta 

2010, predvideva razvoj PO bolnikov z napredovalo, 

neozdravljivo boleznijo na vseh nivojih 

zdravstvenega varstva – horizontalna raven in v smislu 

vertikalnega povezovanja med posameznimi ravnmi. 

Slovenija pri razvoju tega pristopa sledi priporočilom 

EAPC, ki predvideva integracijo takega načina dela v 

vse temeljne klinične specializacije in doktrine. Pri 

pripravi državnega programa so sodelovali 

strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije in 

skupaj z njihovo pomočjo je bil sočasno pripravljen 
akcijski načrt za prvo petletno obdobje (8).  

 

Osnovni nosilec celostne skrbi za bolnika in njegovih 

bližnjih je izbrani osebni zdravnik skupaj s 

patronažno medicinsko sestro. Glede na potrebe 

vseh se v obravnavo vključujejo ostali člani tima, kot 

so socialni delavec, psiholog, duhovni spremljevalec, 

fizioterapevt, delovni terapevt, logoped, dietetik, 

magister farmacije, prostovoljci (8). 

 

Opredelitev stopnje paliativnosti je naloga 

specialistov na sekundarnem in terciarcnem 

nivoju. Načrt obvladovanja simptomov (telesnih in 

duševnih) pripravi specialist za določeno bolezensko 

stanje, v fazi napredovanja bolezni ga dopolnjuje in 

usklajuje izbrani osebni zdravnik (8).  

 

Problem se pojavi v času, ko izbrani osebni zdravnik 

ne dela. V obstoječem zdravstvenem varstvu je breme 

teh bolnikov prevzela dežurna služba (8). Tako se v 

urgentnih ambulantah velikokrat srečujemo s 

poslabšanjem simptomov neozdravljive bolezni. 

Zaradi nepoznavanja bolnika in časovne stiske, se 

dostikrat bolnika zdravi z vsemi razpoložljivi sredstvi 

in diagnostiko. Zaradi pritiska svojcev se pozablja tudi 

na bolnikove želje glede zdravljenja.  

 

Za zagotavljanje 24-urne razpoložljivosti je v 

Državnem programu opredeljena nova organizacijska 

enota ''mobilni paliativni tim'', ki ima vlogo 

specialističnega tima in sočasno deluje kot 

koordinacijski center, opravlja konzilirano dejavnost v 

stacionarnih enotah, paliativnih enotah v bolnišnicah 

(sekundarnih in terciarnih) in dnevnih centrih za PO v 

okviru ambulantne dejavnosti. Mobilna paliativna 

enota se v obravnavo vključi na predlog osebnega 

zdravnika, ki izda napotnico. Zaradi 24-urne 

razpoložljivosti je na voljo bolniku in družini v času, 

ko osebni zdravnik ne dela. Na ta način ima bolnik ob 

sebi vsaj dva zdravnika, ki v celoti poznata njegovo 
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zgodbo in ni odvisen od dežurne službe, kjer se 

zdravniki ves čas izmenjujemo. Praviloma člani 

mobilne paliativne enote samo svetujejo osebnemu 

zdravniku ali patronažni službi in bolniku, redko naj 

bi opravljali tudi hišne obiske. Najpogosteje se to 

naredi v okoliščinah, ko je izbrani osebni zdravnik 

daleč od kraja bivanja bolnika ali kadar gre za 

izvajanje invazivnih posegov, v katerih izbrani osebni 

zdravnik ni tako vešč (8). 

 

Trenutno mobilni paliativni tim deluje le na 

Gorenjskem. V Splošni bolnišnici Jesenice so 

ustanovili Center za interdisciplinarno zdravljenje 

bolečine in paliativno oskrbo in v okviru tega mobilno 

enoto, namenjeno podpori osebnim zdravnikom, 

patronažnim medicinskim sestram, bolnikom ter 

njihovim bližnjim. Mobilno enoto so sestavljali en 

zdravnik in dve medicinski sestri. Pokrivali so 

področje, ki je obsegalo 150.000 prebivalcev. Ob 

dobrem sodelovanju vseh ključnih členov mreže so 

dosegli odlične rezultate. Od leta 2010 se je povečal 

delež vključenih bolnikov, narastel je delež bolnikov 

v zgodnji fazi bolezni, dosegli so 80% prepoznavnost 

bolnikov v bolnišnici. V letu 2010 je v domačem 

okolju umrlo 65% vseh vključenih bolnikov, v letu 

2015 pa so dosegli 90% umrljivost v domačem okolju 

(8). Sodeč po raziskavah je namreč večji odstotek 

umrljivosti v domačem okolju pokazatelj dobre PO, 

saj večina bolnikov z neozdravljivo boleznijo želi 

umreti doma. Vendar zaradi pomanjkljive celostne 

oskrbe in pomanjkanja socialne podpore iščejo pomoč 

v urgentnih ambulantah, kar posledično pomeni večje 

število hospitalizacij in večjo umrljivost na oddelkih 

namesto v domačem okolju (9).  

 

Bolniki, ki kljub vsemu umrejo v bolnišnici, so 

najpogosteje tisti z zelo hudimi in težko obvladljivimi 

simptomi, bolniki brez ustrezne socialne mreže, 

bolniki, ki se smrti zelo bojijo oziroma tisti, ki so 

pripeljani v bolnišnico ob izgorelosti negovalcev ali pa 

v največkrat zmotnem prepričanju, da se v bolnišnici 

naredi »nekaj več« kot lahko svojci naredijo doma (9). 
Trenutna mreža PO torej trenutno ne zadostuje 

potrebam oziroma je neenakomerno razvejana. 

Izvajanje načel PO je zato trenutno treba prilagoditi 

regiji, iz katere bolnik izhaja (9).  

 

Na spletni strani paliativnaoskrba.si so navedeni vsi 

izvajalci PO glede na regijo, njihovi kontakti ter obseg 

dela (3). 
 

Glavno vodilo celostne oskrbe bolnika je, da sledimo 

željam bolnika. Večina bolnikov želi oskrbo na 

svojem domu. V teh primerih se s povezovanjem služb 

na primernem nivoju poskuša zagotoviti čim večjo 

mrežo pomoči bolniku in svojcem na domu 

(patronažna sestra, pomoč na domu, Hospic …) po 

odpustu iz bolnišnice (3).  

Po prihodu bolnika, ki potrebuje PO, iz bolnišnice, so 

pri nas na voljo različne oblike (socialne) pomoči na 

domu. Pomoč na domu (socialna oskrba) so vsakdanja 

opravila na domu uporabnika, ki jih izvajajo socialne 

oskrbovalke: različne oblike organizirane, praktične 

pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za 

določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem 

varstvu (bivanje v domu starejših občanov, hiša 

hospic). Do pomoči na domu so upravičeni bolniki s 

kronično boleznijo oziroma dolgotrajno okvaro 

zdravja in tisti, ki brez občasne pomoči druge osebe ne 

zmorejo samostojnega življenja. Izvaja se od 

ponedeljka do petka (v nekaterih občinah tudi vse dni 

v tednu). 

 

Na teden upravičencu pripada 20 ur, ki se jih lahko 

razporedi glede na njegove potrebe. Socialna 

oskrbovalka bolnika tako lahko obišče tudi večkrat 

dnevno. V okviru mreže javne službe lahko pomoč na 

domu izvajajo: centri za socialno delo, domovi za 

starejše, nekateri drugi javni zavodi, koncesionarji. 

Občine iz svojih proračunov financirajo del stroškov 

storitve pomoči na domu (vsaj v višini 50 %), preostali 

del pa krijejo uporabniki (10). 

 

Kam, ko oskrba doma več ni mogoča? 

Ko bolnik niti svojci več ne zmorejo nege doma, je 

lahko ena od možnih rešitev domska oskrba. Dom 

starejših občanov je socialnovarstveni zavod, ki nudi 

24-urno bivanje z vso potrebno zdravstveno in 

socialno oskrbo ljudem, ki zaradi starosti in/ali drugih 

okoliščin (npr. huda bolezen) ne želijo ali ne morejo 

živeti sami oziroma v domačem okolju. Če je oseba v 

finančni stiski, lahko pri pristojnem centru za socialno 

delo zaprosi za delno/popolno oprostitev plačila 

domske oskrbe (10). 

 

Zadnje obdobje življenja so lahko bolniki preživeli 

tudi v hiši hospic, ki pa je trenutno v fazi mirovanja. 

Še zmeraj pa nudijo t.i. spremljanje na domu. Gre za 

pomoč hudo bolnim v zaključni fazi bolezni in 

njihovim svojcev tam, kjer so bolniki nastanjeni, 
predvsem na domovih, včasih tudi v bolnišnicah in 

domovih za starejše (10). 

 

Ključni element v vodenju bolnika z napredovalo, 

neozdravljivo boleznijo je poenotenje doktrin 

obvladovanja simptomov. Slovensko združenje 

paliativne medicine organizira podiplomsko 

izobraževanje za pridobitev diplome dodatnih znanj, 

50-urne tečaje osnov paliativnega pristopa z imenom 

Korak za korakom. Vendar pa je interes za 

pridobivanje dodatnega znanja s strani zdravnikov 

majhen (8). 
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Zaključek 
 

PO mora potekati neprekinjeno in koordinirano ne 

glede na to, kje je bolnik obravnavan. Oskrba mora 

zagotavljati celostno obravnavo tako fizičnih, 

psihičnih, socialnih in duhovnih potreb bolnika. Za 

zagotavljanje ustrezne mreže paliativnih timov 

potrebujemo več zdravstvenega kadra (zdravnikov, 

medicinskih sester, socialnih delavcev, psihologov z 

dodatnimi znanji iz paliativne oskrbe) in poenoteno 

mrežo PO po državi, saj je le ta trenutno 

neenakomerno razvejana in različno organizirana 

glede na regije. 
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Paliativna oskrba – zdravljenje bolečine 
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1) Splošna nujna medicinska pomoč, Urgentni center Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje 

2) Služba za paliativno in negovalno dejavnost, Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice 

 

 

Uvod 
 

Bolečina je eden najpogostejših simptomov, zaradi 

katerih bolniki iščejo pomoč pri zdravniku v osnovni 

zdravstveni dejavnosti (1). Vodenje bolnika, ki trpi 

zaradi kronične bolečine, nastale zaradi raka je eden 

največjih izzivov za zdravnika v ambulanti in na domu 

(2).  

 
Bolečina je prisotna pri približno eni četrtini bolnikov 

z novo diagnosticirano rakavo boleznijo in pri treh 

četrtinah bolnikov z napredovalo boleznijo. V 80 do 

90 % primerov lahko bolečino lajšamo z ustreznimi 

zdravili (analgetiki, zdravila s sekundarnim 

analgetičnim učinkom). Le redko je stanje tako hudo, 

da z zdravili bolečine ne moremo ustrezno nadzirati, 

zato je potrebno poglobljeno delo specialistov za 

lajšanje bolečine. Uspešnost zdravljenja bolečine pri 

bolniku z rakom je torej odvisna predvsem od znanja 

zdravnikov, uspešnega sodelovanja z drugimi 

strokovnjaki in sodelovanja z bolnikom ter njegovo 

družino (1). 

 

Pregled bolnika z bolečino 
 

Pri zdravljenju pacienta z bolečino je bistvena ocena 

celostnega stanja in ne samo bolečine, ki ga najbolj 

obremenjuje. Pomembna je natančna anamneza in 

klinični pregled. Pri pregledu upoštevamo naslednja 

izhodišča: 

• bolnikova ocena resnosti naj bo izhodišče 

našega dela, 

• ocenimo jakost in vrsto bolečine, 

• natančna anamneza bolečine, 

• pri bolnikih, pri katerih je ocenjeno preživetje 

kratko, naredimo le preiskave potrebne za 
izboljšanje simptomov, 

• bolnika poučimo o možnostih zdravljenja 

bolečine ter pridruženih stranskih učinkih (1). 
 

Cilji protibolečinskega zdravljenja 
 

Pri uvajanju zdravljenja bolečine nas vodijo naslednja 

priporočila: 

• bolnik nima hujših bolečin (VAS ≤ 3), 

• bolnik ima čim manj neželenih stranskih 

učinkov, 

• izboljšanje kakovosti življenja bolnika (1). 
 

Ocenjevanje in nadzor bolečine 
 

Osnovna načela za zdravljenje bolečine zaradi raka je 

opredelila Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) s 

pomočjo tristopenjske lestvice, ki je bila objavljena 

pred skoraj 20. leti. Analgetike v tej lestvici izbiramo 

glede na jakost bolečine po VAS lestvici. V primeru 

nevropatske bolečine na vseh stopnjah predpišemo 

dodatna zdravila s sekundarnim analgetičnim učinkom 
(1).  Zdravila uvajamo stopenjsko. Najprej uvedemo 

neopioide, ki jih, če ne zadostujejo, zamenjamo ali 

dodamo šibke opioide.  

 

Če šibki opiodi ne zadostujejo, jih zamenjamo z 

močnimi (glej sliko 1).  

 

Slika 1: Razlike med tristopenjsko lestvico in 

sodobnimi priporočili (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekatere študije kažejo, da so majhni odmerki močnih 

opioidov enako učinkoviti in nimajo bolj izraženih 

neželenih učinkov kot veliki odmerki šibkih opioidov 

z dodatkom nesteroidnih antirevmatikov. Zlasti v 

paliativni medicini, kjer se zaradi napredovanja 

bolezni jakost bolečine hitro stopnjuje je priporočeno 

uvajanje močnih opioidov brez predhodne uporabe 
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srednje močnih opioidov (opustitev druge stopnice na 

lestvici).  

 

Zdravljenje prebijajoče bolečine in rotacija opioidov 

sta, ob že omenjeni tristopenjski lestvici, še dodatno 

izboljšali možnost učinkovitega zdravljenja bolečine 

(2).  

 

V primeru močne, z zdravili neobvladljive bolečine 

pridejo v poštev dodatni postopki (lokalne blokade, 

intraspinalna aplikacija zdravil, obsevanje,..), ki pa so 

praviloma v domeni sekundarnih in terciarnih ustanov.  

Pri bolnikih v končnem stadiju bolezni in pri tistih, ki 

zdravil ne morejo zaužiti, je primerna stalna podkožna 

infuzija z balonsko črpalko (1). 
 

Zdravila za zdravljenje bolečine 
 
Za zdravljenje kronične bolečine je najprimernejša pot 

vnosa analgetikov peroralno, saj zagotavlja stalno 

raven zdravila in možnost hitrega spreminjanja 

dnevnega odmerka glede na potrebe bolnika.  

Transdermalno zdravljenje je primerno za bolnike, ki 

imajo stabilno, kronično bolečino ali zdravil ne morejo 

zaužiti. Podkožno aplikacija zdravila v stalni infuziji s 

črpalkami (pri nas predvsem balonske črpalke) je 

metoda izbora za bolnike z napredovalim rakom, ki 

zdravil ne morejo več zaužiti. V črpalke lahko poleg 

zdravil za lajšanje bolečine dodamo zdravila za 

zdravljenje drugih simptomov napredovale bolezni 

(tudi stranskih učinkov opioidov) (1). 

 

Neopioidi 

 

Uporabljamo jih pri zdravljenju blage bolečine (VAS 

1-3) – glej tabelo 1. Značilen je učinek zgornje meje, 

kar pomeni, da z večanjem odmerka ne povečamo 

protibolečinskega delovanja, povzročamo pa hujše 

neželene učinke. Kot dodatek opioidom zmanjšajo 

odmerek le teh (posledično tudi manj stranskih 

učinkov opioidov). 

 

Šibki opioidi 

 

Upoštevamo predpisane največje dnevne odmerke 

zaradi neželenih stranskih učinkov – glej tabelo 2. To 

so predvsem slabost, bruhanje, vrtoglavica, zaprtje, 

zaspanost in zmedenost (predvsem starejši).  

 
Močni opioidi 

Nimajo učinka zgornje meje, zato odmerke 

povečujemo tako dolgo, dokler ne olajšamo bolečine 

– glej tabelo 3. Učinkovit odmerek določimo s 

titriranjem. So enako učinkoviti v ekvianalgetičnih 

odmerkih in imajo podobne stranske učinke, ki pa se 

lahko pri bolnikih različno izrazijo.  

 

Razlikujejo se tudi v nekaterih farmakokinetičnih 

lastnostih, kar je pomembno predvsem pri izbiri 

opioida pri bolnikih z jetrno ali ledvično insuficienco 

(1). 
 

Titracija dnevnega odmerka opioida in 

izbira močnega opioida 
 

Kronična bolečina pri bolnikih z rakom je navadno 

stalna, zato bolnik dobiva zdravilo v rednih intervalih. 

Predpišemo mu opioid z dolgotrajnim delovanjem, ki 

ga zaužije ali dobi transdermalno. Učinkovit odmerek 

je odvisen od številnih dejavnikov, zato ga za vsakega 

bolnika določimo s titracijo. Za titracijo pravega 

odmerka dolgo delujočega morfina (MST) 

potrebujemo kratko delujoči morfin (Sevredol, 

Morfinske kapljice – glej sliko 2) (2). 

 

Slika 2: Recept za pripravo morfinskih kapljic (4). 

 
 

Titracijo pričnemo z odmerkom 10mg 

kratkodelujočega morfina na 4 ure. Če titracijski 

odmerek ne zadostuje (bolnik zaradi močne bolečine 

med posameznimi intervali zaužije dodatne odmerke) 

ga po 24 urah povečamo za 30 do 50%. Večerni in 

nočni odmerek lahko bolnik zaužije hkrati. Po dveh do 

treh dneh razmeroma stalne uporabe kratko delujočega 

morfina predpišemo dnevni odmerek morfina v obliki 

dolgodelujočega morfina, ki ga pacient zaužije na 12 

ur. Starim in oslabelim ter bolnikom s hujšo ledvično 

okvaro predpišemo manjše začetne odmerke (5 mg) 

kratko delujočega morfina ali enake (10 mg) na daljše 

časovno obdobje, tj. na 6 ali 8 h. Za vzdrževalno 

zdravljenje uporabljamo dolgo delujoči opioid. Morfin 

je najdlje uporabljan močni opioid, zato imamo z njim 

največ izkušenj. Vendar bolnike enako dobro 

zdravimo z drugimi močni opioidi v ekvivalentnem 

odmerku (tabela 4) (3). 
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Tabela 1: Neopioidni analgetiki (4) 

Zdravilo Običajni odmerek (per os) Največji dnevni odmerek (per os) Pozor 

Paracetamol 500-1000mg na 4-6h 4000mg kontraindiciran pri hujši 

okvari jeter 

Metamizol 500-1000mg na 6-8h 4000mg možni sta alergija in 

zavora kostnega mozga 

Diklofenak  2x75mg, 3x50mg, 1x100mg 150mg razjeda želodca in 

dvanajstnika, vpliv na 

delovanje ledvic in 

strjevanje krvi 

Ketoprofen 3x50mg, 2x100mg, 1x150mg, 1x200mg 200mg 

Ibuprofen 400-800mg na 4-6h 2400mg 

Naproksen 275-375mg na 6-8h, 500-550mg na 12h 1650mg največ 2. tedna 

 
Tabela 2: Šibki opioidi (4). 

Zdravilo Običajni odmerek (per os) Največji dnevni odmerek 

(per os) 

Pozor 

Tramadol 50-100 na 6-8h 400mg slabost, omotica, potenje, bruhanje, 

zaprtost, zaspanost,  potenje, glavobol 

Kodein 15-30mg na 6-8h, 

maksimalni enkratni 

odmerek 90mg 

240mg zaspanost, zmedenost, halucinacije, 

slabost, bruhanje, zaprtje, omotičnost, 

vrtoglavica, glavobol 

Paracetamol in 

Tramadol 

(37,5/325mg) 

1tbl = 37,5mg tramadola in 

325mg paracetamola na 8h 

8tbl = 300mg tramadola in 

2600mg paracetamola 

glej paracetamol in tramadol 

 

Tabela 3: Močni opioidi (4). 

Zdravilo 
Običajni odmerek (per 

os) 

Največji dnevni odmerek 

(per os) 
Pozor 

Morfin s takojšnjim 

sproščanjem (Sevredol, 

morfinske kapljice, Morfin 

alkaloid) 

10-20mg na 4h 
največjega dnevnega 

odmerka ni 

zaprtje, slabost, bruhanje, 

sedacija, bronhospazem, 

dispneja, depresija dihanja, 

zmedenost, vrtoglavica, 

akutna retenca urina, srbenje, 

omotica, sinkopa, glavobol, 

suha usta 

Morfin s podaljšanim 

sproščanjem (MST 

Continus) 

30-90mg na 12h, oziroma 

glede na iztitriran odmerek 

opioida 

največjega dnevnega 

odmerka ni 

Oksikodon s podaljšanim 

sproščanjem (Oxycontin) 

12-20mg na 12h, oziroma 

glede na iztitriran odmerek 

opioida 

največjega dnevnega 

odmerka ni 
utrujenost, omotica, 

zmedenost, zaprtje, suha usta, 

slabost in bruhanje, 

upočasnjeno dihanje 
Oksikodon s podaljšanim 

sproščanjem + nalokson 

(Targinact 

5/2,5-10/5mg na 12 h, 

oziroma glede na iztitritan 

odmerek opioida 

maksimalni priporočen 

odmerek je 40/20mg na 

12h 

Hidromorfon s takojšnjim 

sproščanjem (Palladone) 

1,3-2,6mg na 4-6h, 

oziroma glede na iztitritan 

odmerek opioida 

največjega dnevnega 

odmerka ni 
utrujenost, omotica, 

zmedenost, zaprtje, suha usta, 

slabost, bruhanje, upočasnjeno 

dihanje 
Hidromorfon s podaljšanim 

sproščanjem (Palladone SR, 

Jurnista) 

4-8mg na 12h,  oziroma 

glede na iztitritan odmerek 

opioida 

največjega dnevnega 

odmerka ni 

Fentanil s takojšnjim 

sproščanjem  

Instanyl pršilo za nos 

 

50-400mcg 
največjega dnevnega 

odmerka ni 
utrujenost, omotica, 

zmedenost, zaprtje, suha usta, 

slabost, bruhanje, upočasnjeno 

dihanje 

Abstral podjezične tbl. 100-800mcg 

Fentanil s podaljšanim 

sproščanjem transdermalni 

obliži (Durogesic, Matrifen, 

Epufen, Victanyl) 

 

12-25mcg/h,  oziroma 

glede na iztitritan odmerek 

opioida (menjava obližev 

na 72h) 

največjega dnevnega 

odmerka ni 

Buprenorfin s podaljšanim 

sproščanjem transdermalni 

obliži(Transtec) 

35mcg/h, oziroma glede na 

iztitriran odmerek opioida 

(menjava obližev dvakrat 

tedensko) 

maksimalni priporočen 

odmerek je 140mcg/h 

utrujenost, omotica, 

zmedenost, zaprtje, suha usta, 

slabost, bruhanje, upočasnjeno 

dihanje 
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Tabela 4: Ekvivalentni odmerki opioidov (4). 

morfin (mg) 30 60 120 180 240 300 360 420 480 

tramadol (mg) 150 300 600 x x x x x x 

dihidrokodein (mg) 120 240 x x x x x x x 

oksikodon (mg)  30 60 90 120 150 180 210 240 

hidromorfon (mg) 4 8 16 24 32 40 48 52 64 

fentanil (mcg/h) 12,5 25 50 75 100 125 150 175 200 

buprenorfin (mcg/h)  35 52,5 87,5 105 122,5 140 x x 

 

Stranski učinki zdravljenja z močnimi 

opioidi 
 

Ob pričetku zdravljenja z močnimi opioidi se lahko 

pojavijo različni neželeni učinki. Prve dni sta 

najpogostejša slabost in bruhanje. Tem bolnikom  

 

predpišemo zdravilo za lajšanje slabosti in bruhanja, 

kot je metoklopramid. Pri starejših bolnikih se lahko 

pojavita zmedenost in dezorientiranost. Za večino 

neželenih učinkov se v nekaj dneh razvije toleranca. 

Neželeni učinek, ki se bo skoraj zagotovo pojavil je 

zaprtje. Preprečevati ga moramo z nefarmakološkimi 

ukrepi, in, če ti ne zadoščajo z rednim jemanjem 

odvajal.  

 

Neželene učinke obvladujemo z: 

• simptomatsko zdravljenje,  

• manjšanje odmerka opioida pri posameznikih 

z obvladano bolečino, 

• rotiranjem opioida, 

• rotiranjem poti vnosa (bolniki na 

transdermalni terapiji z opiodi so redkeje 

zaprti) (2). 

 

Zdravljenje prebijajoče bolečine 
 

Prebijajoča bolečina je prehodno poslabšanje bolečine 

pri stabilni, dobro zdravljeni stalni bolečini (3). Vzrok 

za prebijajočo bolečino je največkrat napredovanje 

raka, pogosto jo imajo bolniki s kostnimi zasevki in 

nevropatsko bolečino. Bolniku skupaj z dolgo 

delujočim opioidom predpišemo tudi odrešilni 

odmerek kratko delujočega morfina. Odmerek le tega 
je od 10 do 15 % dnevnega odmerka dolgodelujočega 

opioida ali ekvivalenta drugega močnega opioida 
(tabela 4) (2). Iz klinične prakse izhaja preprosto 

priporočilo naj bo rešilni odmerek pri dnevnih 

odmerkih do 200 mg 1/6 dnevnega odmerka, pri večjih 

dnevnih odmerkih pa manj kot 1/6. V kolikor en rešilni 

odmerek ne pomaga, bolnik čez 30 min vzame še 

enega (3). Če bolnik potrebuje več kot štiri rešilne 

odmerke dnevno, je potrebno zvečati osnovni dnevni 

odmerek dolgo delujočega opioida in po potrebi damo 
primeren rešilni odmerek. Tega lahko ponovno 

določimo s titracijo ali pa tako, da povečamo dnevni 

odmerek za 30 do 50 % (3). Uporaba kratkodelujočega 

fentanila za zdravljenje prebijajoče bolečine ne sledi 

dobro znanemu pravilu 1/6 in je podrobneje prikazana 

na sliki 3 (4). 

 

Slika 3: Postopek titriranja zdravila Abstral. 

 
Rotacija močnih opioidov 
 

Opioid zamenjamo, če kljub velikim odmerkom 

izbranega močnega opioida bolečine ne olajšamo ali 

če izbrani opioid povzroča moteče neželene učinke  
kljub njihovemu preprečevanju in zdravljenju. Pri 

rotaciji opioidov si pomagamo s tabelo ekvivalentnih 

odmerkov (tabela 4). Priporočen je začetek s 30 do 50 

% manjšim odmerkom novega opioida, ki ga nato 

titriramo do kliničnega učinka. Ob prehodu iz 

peroralnega na transdermalno zdravljenje naj bolnik 

ob prvi namestitvi obliža vzame še zadnji odmerek 

dolgodelujočega peroralnega opioida (2). 

 

Rotacija poti vnosa 
 

Zaradi že zgoraj opisanih lastnosti je najbolj zaželjena 

pot vnosa analgetikov per os. Transdermalno dajanje 

je primerno za bolnike, ki imajo stabilno kronično 

bolečino ali zdravil zaradi napredovalega stanja ne 

morejo več zaužiti (2). 
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Dodatna zdravila  
 

So zdravila, ki so registrirana za zdravljenje drugih 

bolezni, a jih zaradi njihovega sekundarnega 

analgetičnega učinka pogosto uporabljamo na vseh 

stopnjah lajšanja bolečine (tabela 5 v prilogi) (2). 

 

Bolniki z rakom pogosto opisujejo neznosno bolečino, 

ki je ne ublažijo niti visoki odmerki opioidov. Gre za 

nevropatsko bolečino, ki ne spremlja zgolj rakave 

bolezni, ampak nastane kot posledica poškodbe. 

pretisnjenja, vraščanja tumorja v živčne niti ali pa 

funkcionalne okvare živčnih niti. Lokalizirano 

nevropatsko bolečino lahko zdravimo tudi z lokalno 

delujočimi lidokainskimi obliži (5). Ena od metod 

zdravljenja nevropatske bolečine je tudi neprekinjena 

podkožna infuzija zdravil (glej spodaj) (2). 
 

 
Tabela 5: Pregled dodatnih zdravil za zdravljenje bolečine (4). 

Skupina zdravil Zdravilo Indikacije Dnevni začetni odmerek Dnevni vzdrževalni 

odmerek 

Protiepileptična 

zdravila 

Karbamazepin nevropatska bolečina 200mg (v 1 ali 2 odmerkih) 

pri starejših 100mg 

400-1200mg (v 3-4 

odmerkih) 

Gabapentin 300-900mg (v 3. odmerkih) 

postopno zvečujemo v 3 dneh 

900-1800mg (v 3 

odmerkih) največji 

dnevni odmerek je 

3600mg 

Pregabalin 150 mg (v 2 odmerkih), 3-7 

dni 

300-600mg (v 2 

odmerkih) 

Antidepresivi Amitriptilin nevropatska bolečina 25mg, zvečer, prve 3 dni nato 

postopno zvečujemo 

pri starejših od 65 let začnemo 

z 10mg in titriramo 

100-150mg (v 1 

odmerku) 

Venlafaksin 37,5mg 150-225mg (v 1 

odmerku) 

Duloksetin 30mg 60-120mg (v 1 

odmerku) 

Kortikosteroidi Deksametazon bolečina zaradi kostnih 

metastaz, glavobol 

zaradi povečanega tlaka 

v lobanji, pritisk na 

hrbtenjačo, periferne 

živce, pleteže, nateg 

jetrne capsule zaradi 

metastaz, izboljšajo 

splošno počutje, tek, 

dispnejo, potenje 

0,5-9mg (v 2-4 odmerkih),  

7-10 dni 

Začetne odmerke titriramo, 

dokler se ne pojavi klinični 

učinek, nato jih postopno 

zmanjšujemo do najmanjšega 

še učinkovitega odmerka 

0,5-2mg (v 2-4 

odmerkih) 

8-16mg (v 1 odmerku) 

Metilprednizolon 64mg v enem odmerku 

Ko se pojavi učinek, odmerek 

postopno zmanjšujemo do 

najmanjšega še učinkovitega 

odmerka. 

Bifosfonati Klodronat lajšanje maligne kostne 

bolečine, preprečevanje 

patoloških zlomov pri 

osteolitičnih 

spremembah 

i.v. 300mg/dan, 3-5 dni zapore p.o. 1600-2400mg v 1-

2 odmerkih 

Pamidronat 90mg v obliki 2-urne infuzije, vsake 4 tedne 

Zolendronka 

kislina 

4mg v obliki 15-minutne intravenske infuzije, vsake 3 do 

4 tedne 

Ibandronska 

kislina 

6mg v obliki 1.urne intravenske infuzije, vsake 3 do 4 

tedne 

 

Neprekinjena podkožna infuzija zdravil 
 

Pri bolnikih, ki zaradi napredovanja bolezni zdravil ne 

morejo več zaužiti se poslužujemo neprekinjene 

podkožne infuzije zdravil. Preko črpalke lahko 

vnašamo več zdravil hkrati in tako bolniku prihranimo 

neprestano zbadanje. Preko podkožne infuzije lahko 

bolnika tudi hidriramo. Neprekinjena podkožna 
infuzija zdravil je indicirana pri: 

• zdravljenju bolečine, ko so izčrpani peroralni 

odmerki zdravil, 

• zdravljenje nevropatske bolečine, ko ostali 

načini niso izvedljivi, 

• bolnik zdravil ne more zaužiti skozi usta 

(nezmožnost požiranja, bruhanje, huda 

oslabelost, …), 

• zdravljenje večih simptomov hkrati: bolečina, 

bruhanje, nemir, dihalna stiska. 

 
Kontraindikacije neprekinjene podkožne aplikacije 

zdravil so:  

• preobčutljivost na katerokoli učinkovino, ki jo 

uporabimo v mešanici, 



 

 156 

• hude motnje strjevanja krvi, 

• anasarka, 

• šokovno stanje (omejena prekrvljenost 

podkožja), 

• bolnikovo nestrinjanje s predlaganim načinom 

zdravljenja. 

 

Prednosti te metode aplikacije zdravil so predvsem v 

manjšem odmerku apliciranih zdravil, manjšem 

nihanju koncentracije zdravila v krvi ter večji biološki 

razpoložljivosti zdravila. Ob tem ohranimo bolnikovo 

mobilnost in neodvisnost (6). 

 

Pomankljivosti podkožne infuzije zdravil: 

• vnetje na mestu infuzije, 

• tehnični zapleti, 

• potrebno šolanje svojcev, patronažnih sester 

za rokovanje s črpalko, 

• nezmožnost hitrega spreminjanja odmerkov 

zdravil (1, 6). 

 

Predpis črpalk za podkožno aplikacijo zdravil 

 

Podkožne črpalke lahko predpisuje izbrani osebni 

zdravnik ali pa specialist algolog (protibolečinska 

ambulanta) (7). 
 

V Sloveniji najpogosteje uporabljamo elastomerne 

balonske črpalke, za njihovo pridobitev potrebujemo 

naročilnico za medicinsko tehnične pripomočke, ki jo 

je potrebno dostaviti v lekarno kjer bodo črpalko 

napolnili. Recept mešanice zdravil predpišemo za en 

dan in navedemo, koliko odmerkov naj farmacevt 

zmeša, v koliko tekočine in v kakšno črpalko (slika 4). 

Recept tako kot recepte za vse ostale opioide napišemo 

v dvojniku (g). Ker balonske črpalke ne omogočajo 

enkratnih rešilnih odmerkov, le te apliciramo kot 

kapljice, podjezične tablete ali podkožne injekcije 

(pazi pretvorba peroralno-podkožno, glej spodaj) (6). 

 

Slika 4: Primer recepta za mešanico zdravil v 

balonski črpalki (8). 

 
 

 

 

Zdravila v podkožnih infuzijah 

 

V podkožne infuzije lahko poleg opioidov dodamo še 

številna druga zdravila, npr. antiemetik (haloperidol), 

sedativ (midazolam), kortikosteroid (deksametazon), 

zaviralec H2 (ranitidin) – tabela 5 (1). Podkožna 

aplikacija lidokaina in ketamina učinkovito blaži 

nevropatsko bolečino, kjer z visokimi odmerki 

opioidov bolečine ne omilimo. Eden ob pomembnih 

učinkov ketamina je tudi ojačanje delovanja opioidov 

preko zmanjšanja tolerance na opioide, ki se je razvila 

pri bolnikih ob dolgotrajnem zdravljenju (4). 

 

Vsa zdravila, ki jih uporabljamo, niso registrirana za 

podkožno aplikacijo, vendar je praksa pokazala, da 

praviloma ne povzročajo težav. Zdravila morajo biti 

med seboj kompatibilna (tabela 6), za nosilno tekočino 

uporabljamo fiziološko raztopino (8). 
 

Tabela 6: Kompatibilnost posameznih zdravil v 

mešanici (8). 
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metoklopr

amid 

 C C C X N C X C C 

morfin C  C C C C C C C C 

levomepr

omazin 

C C  C X X N X X X 

midazola

m 

C C C  N N C X C C 

deksamet

azon 

X C X N  C N C C C 

ranitidin C C X N C  X X X X 

haloperid

ol 

C C N C N X  X C C 

oktreotid X C X X C X X  X X 

ketamin X C X C C X C X  C 

lidokain C C X C X X C X C  

 

Podkožna aplikacija opioidov 

 

Odmerek podkožno apliciranega opioida določimo 

tako, da izračunamo dnevni odmerek opioidnega 

zdravila, ki ga bolnik prejema per os in ga pretvorimo 

v ustrezen, ekvivalentni odmerek peroralnega morfina 

(glej tabelo 4). Le tega delimo s 3 in dobimo dnevni 

odmerek podkožnega morfina (pri nestabilni bolečini 

odmerka ne zmanjšujemo).  Dnevni odmerek opioida 

nato ustrezno razredčimo v fiziološki raztopini in 

apliciramo preko kontinuirane podkožne infuzije 

(hitrost infuzije = dnevni odmerek MO/24 h). Hitrost 

infuzije naj ne bo večja kot 2 ml/h (5). 
 

 

 

               Rp/ Morphini sulfas 100mg 

               Ketamin S 25mg 

               10% Xylocaine 

               Haldol 5mg 

               0,9% FR ad 50ml 

               D. tal dosis No. V. (quinque) 

               M.f. Solutio 

               S.: Za 5-dnevno balonsko črpalko  

               s pretokom 2ml/h 
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Bolečina v zadnjih dneh življenja 

 

Bolnikom pri katerih se pojavi huda bolečina v zadnjih 

dneh življenja in vse do takrat niso prejemali terapije 

z opioidi (opioidno naivni pacienti) : 

• uvedemo podkožno črpalko s hitrostjo 2 mg 

MO/h in predpišemo odmerek MO za 

prebijajočo bolečino; 2 mg MO na 20 min, 

• titriramo odmerek MO s podkožnim dajanjem 

MO po 2 mg. 

 

Morfin apliciramo dokler bolečina ne popusti oziroma 

so neželeni učinki tako moteči, da ogrožajo življenje 

bolnika (zavora dihanja, slabost, bruhanje). Na osnovi 

porabljenega MO nato določimo dnevni odmerek MO 

katerega apliciramo preko kontinuirane podkožne 

infuzije. Ker je bolečina pri teh pacientih neobvladana 

predpišemo 1/6 dnevnega odmerka na 2 do 4 h 

podkožno (5). 

 

Nastavitev in nega podkožnih balonskih črpalk 

 

Potrebujemo črpalko z ustrezno pripravljenimi 

zdravili, i.v. plastično kanilo 22 g (Intima ali modra 

venflon kanila), material za čiščenje, fiksiranje in 

zaščito vbodnega mesta. Ustrezno mesto (zgornji del 

prsnega koša, trebuh, stegno, hrbet) aseptično 

očistimo, vstavimo podkožno kanilo in jo ustrezno 

fiksiramo s prozorno folijo (omogoča nadzor 

vbodnega mesta). Na kanilo priključimo sistem 

elastomera in s tem vzpostavimo podkožno infuzijo. 

 

Ob vzpostavljeni podkožni balonski črpalki so 

potrebne dnevne kontrole vbodnega mesta in 

delovanja črpalke (8). Možni vzroki za nepravilno 

delovanje črpalke so lahko: izpadla kanila, kolenčenje 

kanile, vnetje ali infiltrat na mestu kanile, stisnjen ali 

poškodovan sistem ali sama črpalka (7). Vedno je ob 

pojavu simptomov potrebno preveriti delovanje 

črpalke. Prvi ukrep je odklop črpalke od kanile in 

preverjanje pretoka črpalke (iz sistema priteče kapljica 

tekočine). V kolikor nepravilnosti ne ugotavljamo 

zamenjamo kanilo, le to zamenjamo tudi ob izpadu, 

zmanjšanem pretoku, lokalnem vnetju. Če se črpalka 

okvari in ko ni možne takojšnje priprave in nastavitve 

nove, mora bolnik dobiti ustrezno zdravilo na drug 

način (8). 

 

Ukinjanje zdravljenja z močnimi opioidi 
 

Ob uspešnem zdravljenju bolezni in bolečine se 

bolečina lahko tudi zmanjša. Ob ukinjanju močnega 

opioida je potrebno preprečiti odtegnitveni odziv. To 

dosežemo s postopnim zmanjševanjem zdravila: 

• prva dva dneva damo 50 % prejšnjega 

dnevnega odmerka, 

• vsaka naslednja dva dneva za 25 % 

zmanjšamo prejšnji dnevni odmerek, dokler 

ne dosežemo ekvivalentnega odmerka 30 mg 

dnevnega odmerka morfina, 

• po dveh dneh jemanja močnega opioida v 

ekvivalentnem odmerku 30 mg morfina ga 

lahko ukinemo (1). 
 

Urgentni zdravnik in zdravljenje bolečine 

pri paliativnih bolnikih 
 

Dejstvo je, da je bolečina eden najpogostejših 

simptomov s katerimi se srečuje urgentni zdravnik 

tako na terenu kot tudi v ambulanti. Bolečino uspešno 

blažimo z ustreznimi zdravili pri kar 80 do 90 % 

bolnikov (1). Bistveno je poznavanje zdravila, 

njegovih stranskih učinkov in ukrepov za njihovo 

preprečevanje. Vloga urgentnega zdravnika se pojavi 

predvsem ob akutnem poslabšanju bolečine pri 

kroničnih pacientih. Le tem lahko s pravilnimi ukrepi 

močno olajšamo samo kvaliteto življenja.  

 

Za obvladovanje bolečine in njenih zapletov mora biti 

urgentni zdravnik seznanjen z: 

• uvedbo in titracijo opioidov (kratkodelujoči 

opioidi kot so morfinske kapljice in Sevredol), 

• rotacijo opioidov (visoki odmerki brez 

obvladovanja bolečine, hudi neželeni stranski 

učinki), 

• zdravljenjem prebijajoče bolečine (1/6 

dnevnega odmerka), 

• v kolikor bolnik potrebuje več kot 4 odrešilne 

odmerke dvignemo odmerek dolgodelujočega 

opioida za 30-50 % (s tem se poveča tudi 

odmerek zdravljenja prebijajoče bolečine!!) 

ali pa ponovno titriramo s kratkodelujočim 

opioidom, 

• zdravljenjem, preprečevanjem stranskih 

učinkov opioidov, 

• poznavanjem nevropatske bolečine in njenega 

obvladovanja (tabela 5), 

• pazi na pretvorbo per oralno – podkožno (1/3), 

• poznavanje balonskih črpalk in njihovega 

delovanje (zamenjava kanile oz. ob 

nedelovanju same črpalke aplikacija zdravila 

na drug način). 
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Paliativna oskrba – zdravljenje simptomov s strani 

dihal 
 

Asist. mag. Mateja Lopuh (1), dr. med., spec. anest.; Angela Arsova (2), dr. med., spec. urg. med. 

1) Center za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo, Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala 

Tita 112, 4270 Jesenice 

2) Prehospitalna enota Obala, Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper 

 

 

Uvod 
 

Simptomi in znaki s strani dihal pri paliativnih 

bolnikih so pomembna težava, ki se v končnem stadiju 

večinoma paliativnih stanj pojavljajo s povečano 

pogostostjo. Ti simptomi in znaki so: kašelj, dispneja, 

hemoptiza, obstrukcija, respiratorni izločki (1). Poleg 

vodenja takih bolnikov na onkoloških oddelkih in v 

protibolečinskih ambulantah, ti pogosto pridejo v 

urgentne ambulante ali pa gremo mi k njim na hišne 

obiske. 

 

Etiologija 
 

Glavne paliativne diagnoze, ki povzročajo simptome s 

strani dihal, so: primarni rak pljuč, ostali raki prsnega 

koša in mediastinuma, karcinomatozni limfangitis, 

napredovalo srčno popuščanje, kronična dihalna 

odpoved ter nevromišične bolezni. Obstajajo še 

potencialno ozdravljivi vzroki, ki lahko prispevajo k 

pojavu oziroma poslabšanju težav z dihanjem. To so: 

pljučna embolija, spremljajoče bolezni dihal, anemija, 

mišična slabost in izguba mišične mase v sklopu 

kahektično-anoreksičnega sindroma, plevralni izliv, 

perikardni izliv ali tamponada srca, ascites ali povišan 

znotrajtrebušni pritisk, toksičnost kemo/radioterapije, 

zmanjšana fizična zmogljivost, tesnoba/ panika/ 

depresija, potreba po pomoči na domu ali sprememba 

vsakdanjih aktivnosti (1). 

 

Kašelj 
 

Kašelj je normalen, ampak zapleten fiziološki 

mehanizem, ki ščiti dihalne poti in pljuča z 

odstranjevanjem sluzi in tujkov iz grla, sapnika in 

bronhijev pod zavedno in nezavedno kontrolo (2). Ko 

kašelj postane kroničen, je zelo moteč, stresen in 

fizično naporen. Lahko ovira družbene odnose in 

poslabša ostale simptome, kot so bolečina, dispneja, 

inkontinenca ter motnje spanja (3). Lahko povzroči 

celo zlom reber (4). Kašelj lahko pogosto spremljajo 

izguba apetita, glavobol, omotica, znojenje in 

izčrpanost. Najblažji kašelj, ki je komaj opazen, je 

lahko opomnik za bolnika in njegovo družino, da je 

bolezen/rak še vedno prisoten. Je tudi zelo moteč za 

okolico. Najhujši napad kašlja je nenehen, zastrašujoč  

in ne dopušča nobene druge aktivnosti. Nehoteni 

kašelj se sproži, kadar so stimulirani hitro prilagodljivi 

“dražilni” receptorji, ki prenašajo signale preko 

vagalnega živca. Ti receptorji se odzivajo na kemične, 

vnetne in mehanične dražljaje in lahko sprožijo tudi 

bronhospazem oziroma hipersekrecijo sluzi. Napad 

kašlja lahko sproži sam poskus izkašljati nakopičeno 

sluz (5). Vzroki kašlja pri paliativnih bolnikih so 
navedeni v Tabeli 1 (2). 

 
Tabela 1: Diferencialna diagnoza kašlja pri 

paliativnih bolnikih. 

VRSTA 

KAŠLJA 

DIFERENCIALNA DIAGNOZA 

Nerakavi 

bolniki 

Nevromišična patologija 

◦ multipla skleroza 

◦ amiotrofična lateralna skleroza 

◦ hereditarna ataksija 

◦ demenca  

◦ cerebrovaskularna bolezen 

Imunokompromitirani bolniki 

◦ podaljšana nevtropenija 

◦ transplantirani bolniki 

◦ HIV pozitivni bolniki (CD4 Ly < 

200 celic/μL) 

Napredovalo srčno popuščanje  

Kronična dihalna odpoved 

Terminalna ledvična odpoved 

Rakavi bolniki  

  ◦ Neposredna 

posledica raka 

Prizadetost pljučnega parenhima 

(primarna ali sekundarna) 

Karcinomatozen 

 limfangitis 

Intrinzična ali ekstrinzična tumorska 

obstrukcija  

Plevralni izliv 

Plevralni tumor (primaren ali 

zasevki) 

Več tumorskih embolusov 

Plučna levkostaza 

Sindrom zgornje vene kave 

  ◦ Posredna 

posledica raka 

Sindrom kaheksije-anoreksije 

Pljučna aspiracija 

Pljučna embolija 

Paraneoplastični sindrom 

Posledica obsevanja 

Posledica kemoterapije 

Kardiomiopatija zaradi 

kemoterapije 

Nepovezano s 

primarno 

Sindrom kašlja zgornjih dihalnih 

poti 
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boleznijo 

(kronični 

kašelj) 

Astma 

GERB 

Kronični bronhitis 

Bronhiektazije 

Uporaba ACE zaviralcev 

 

Neučinkovit kašelj lahko povzroči življenjsko 

ogrožajoče zaplete. 

 

Diagnostika 

 

Temeljita anamneza je ključna za ugotovitev vzroka 

kašlja. Potrebno je oceniti tip kašlja (produktiven/ 

neproduktiven), sprožilce, ali se kašelj pojavlja ponoči 

ali le podnevi, resnost kašlja (še posebej, če moti 

spanje), olajševalne dejavnike, spremljajoče 

simptome, vpliv na kakovost življenja. Pozorni 

moramo biti na zdravila, ki jih bolnik jemlje (ACE 

zaviralci, kemoterapija s pljučno toksičnostjo). 

Preiskave morajo biti prilagojene vsakemu bolniku 

posebej. Preiskavo naredimo le, če izvid vpliva na 

oskrbo in je v skladu s cilji oskrbe. Zelo pogosto so 

preiskave pri napredovalih boleznih naročene kot 

sredstvo za paliativo občutka nemoči zdravnika (4). 

Vsak paliativni bolnik s kroničnim ali vztrajnim 

akutnim kašljem ne potrebuje diagnostičnega RTG 

pljuč. Razumna strategija paliativne oskrbe je 

empirično zdravljenje, ki temelji na oceni najbolj 

verjetnega vzroka. Diagnostične preiskave opravimo 

le, če ni odgovora na empirično zdravljenje oziroma 

obstaja verjetnost identifikacije potencialno 

ozdravljivega vzroka.  

 

Zdravljenje 

 

Potencialno reverzibilni vzroki. Celo pri bolnikih z 

zelo napredovalo boleznijo so neki vzroki kašlja 

potencialno reverzibilni. S podrobno anamnezo lahko 

ugotovimo zlahka razrešljive težave, kot so 

izpostavljenost parfumom, zdravljenje z ACE 

zaviralcem ali pa nova okužba. V poštev pridejo 

antihistaminiki proti alergijskemu rinitisu, 

antiholinergični dekongestivi, ki posušijo sluz, 

zaviralci protonske črpalke proti GERB, 

kortikosteroidi proti vnetjem. Antibiotiki so najboljša 

terapija proti okužbam, tudi proti kroničnim. Bolniki s 

cistično fibrozo dobivajo v terminalni fazi bolezni 

intravenozne protipsevdomonasne antibiotike z 

dodatkom kisika, CPAP ali mehansko ventilacijo, ker 

je čas smrti zelo težko napovedati (5). Pri nekaterih 

kroničnih okužbah (KOPB, kronični produktivni 

kašelj) kronična supresivna antibiotična terapija ne bo 

pozdravila okužbe, ampak lahko omili kašelj (6). 

 

Nefarmakološko zdravljenje. Za blag kašelj se 

tradicionalno uporabljajo pripravki iz zdravilnih 

rastlin, ki vsebujejo sluz in se lahko dobijo brez 

recepta. Fizioterapija prsnega koša pride v poštev npr. 

za bronhiektazije. Nekoliko študij je pokazalo 

izboljšanje težav s kašljem pri nerakavih bolnikih z 

uporabo dihalnih vaj, govorne terapije, tehnike 

preprečevanja kašlja ali psihološkega svetovanja (7). 
 

Terapevtsko usmerjeno zdravljenje. Za rakave 

bolnike s centralno obstrukcijo dihalnih poti pride v 

poštev paliativna radioterapija, paliativna 

kemoterapija, endobronhialna laserska resekcija ali 

vstavitev opornice (če je taka terapija skladna s cilji 

oskrbe) (4). S to terapijo se kašelj izboljša šele po 

nekaj tednih in takšna oskrba ni v domeni urgentnega 

zdravnika. 

 

Simptomatsko zdravljenje. Empirično zdravljenje 

kašlja pride v poštev, kadar specifični vzrok ni znan 

ali terapevtsko usmerjeno zdravljenje ni niti izvedljivo 

niti hitro učinkovito. Simptomatsko zdravljenje lahko 

poteka hkrati s terapevtsko usmerjenim zdravljenjem. 

Če nefarmakološki ukrepi niso učinkoviti, pri blagem 

kašlju uporabljamo periferno delujoč antitusik s 

prehodom na centralno delujoč, npr. opioid, če se 

kašelj nadaljuje ali celo poslabša. Zmeren do hud 

kašelj je kašelj, ki moti spanec. Osnova zdravljenje 

takega kašlja je preprečevanje z antitusiki, ki delujejo 

periferno ali centralno. Za večino takih bolnikov so 

opioidi farmakološka terapija prve linije. Najstarejše 

zdravilo proti kašlju je Kodein. Čeprav je bilo 

narejenih več študij glede učinkovitosti kodeina in 

drugih opioidov, ni veliko takih študij za paliativno 

populacijo (8). Zato ni mogoče določiti uradnih 

priporočil prakse pri primarnih rakih ali metastazah 

pljuč. Noben od opioidov ni bil boljši od katerega koli 

drugega, čeprav so za kodein prikazali razmerje med 

odmerkom in odzivom. Na splošno veljajo začetni 

odmerki: kodein 15 mg/4 ure, hidrokodon 5 mg/4 

ure ali morfij 5 mg/4 ure za opioidno naivne bolnike 

(4). Vendar mnogi zdravniki izberejo morfij pred 

kodeinom, ker je kodein predzdravilo, ki ga encim 

citokrom P-450 presnovi v morfij. Pri bolnikih, ki že 

prejemajo opioide proti bolečinam, kašelj poskušamo 

zatreti s 25-50% povečanjem odmerka. Druga 

alternativna terapija nepojasnjenega kroničnega kašlja 
sta Gabapentin in Pregabalin, GABA inhibitorja. 

Nobeno od teh dveh zdravil ni odobreno za uporabo 

pri kroničnem kašlju, vendar gabapentin priporočajo 

za nepojasnjen kronični kašelj v smernicah CHEST 

(American College of Chest Physicians) (9). To 

priporočilo se ne nanaša na boljšo učinkovitost v 

primerjavi z opioidi. Zdi se, da je to odziv na 

zaskrbljenost zaradi zlorabe opioidov. Da bi zmanjšali 

neželene učinke, kot sta omotica in sedacija, je začetni 

odmerek  gabapentina 300 mg na dan s postopnim 

večanjem odmerka do olajšanja kašlja oziroma pojava 

neželenih učinkov oziroma 1800 mg/dan v dveh 

deljenih odmerkih. Začetni odmerki Pregabalina so 

ravno tako nizki in se postopoma tedensko povečujejo 

do največ 300 mg/dan.  
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Druga farmakološka terapija. Nekaterim bolnikom 

lahko koristi druga farmakološka terapija: 

bronhodilatatorji ob sočasni bronhokonstrikciji; 

deksametazon 4–12 mg dnevno (pri astmi ali KOBP); 

natrijev kromoglikat (korist pri paliativnih bolnikih ni 

potrjena); ekspektoransi in mukolitiki (protusiki, brez 

dokazanega vpliva na frekvenco ali resnost kašlja, 

kontraindicirani pri nevromišičnih boleznih); 

nebulizirana fiziološka raztopina za nepopustljiv 

kašelj; nebulizirani lokalni anestetiki (lidokain in 

bupivakain, ki lahko povzročijo bronhospazem) (4). 

 

Umirajoč bolnik. V zadnjih dneh ali urah življenja je 

kašelj prisoten pri 80 % bolnikov. K temu pripomorejo 

astenija, mišična oslabelost in povečana sekrecija 

sluzi. Antiholinergična zdravila lahko zmanjšajo 

izločanje sluzi in omilijo kašelj. 

 

Kašelj je znak bolezni, ki ni dovolj raziskan pri 

podporni oskrbi rakavih bolnikov in je pogosto 

pomanjkljivo zdravljen (10). 

 

Algoritemski pristop k ocenjevanju in oskrbi 

kroničnega ali persistentnega akutnega kašlja pri 

bolnikih na paliativni oskrbi je opisan na sliki v prilogi 

1 na koncu članka (4). 

 

Obstrukcija zgornjih dihalnih poti  
 

Obstrukcijo lahko diagnosticiramo v sklopu dispneje 

kot stridor ali piskanje ob vdihu ali izdihu. Obstrukcija 

je posledica zožitve osrednjega dihalnega sistema, ki 

jo povzroča tujek, okužba, edem ali tumor. Tumor 

lahko raste v notranjosti dihalnih poti ali pa nanje 

pritiska od zunaj. Pri rakavih bolnikih lahko tumor 

pritiska na zgornjo veno kavo in povzroči sindrom 

zgornje vene kave, ki vodi do sekundarnega 

intersticijskega edema glave in vratu. Stopnja in 

hitrost nastopa obstrukcije ali zožitve lahko vodita v 

urgenco v paliativni oskrbi (4). 
 

Zdravljenje 

 

Ker so taki bolniki v veliki nevarnosti za dihalno 

odpoved in smrt, zahtevajo začetno stabilizacijo z 

zagotovljeno oksigenacijo in ventilacijo v skladu s 

cilji oskrbe: 

• endotrahealna intubacija ima prednost; 

• pri hudi obstrukciji sapnika je metoda izbora 

odprta ventilacija z rigidnim bronhoskopom, 

• občasno je potrebna urgentna trahestomija pri 

tumorjih zgornjih dihalnih poti. 

 

Razen endotrahealne intubacije ostali dve omenjeni 

metodi zdravljenja nista v domeni oskrbe s strani 

urgentnega zdravnika, ki pa mora zagotoviti prosto 

dihalno pot do dokončne oskrbe.  

Simptomatsko zdravljenje. Kadar osnovni vzrok 

obstrukcije ni reverzibilen, je bistveno, da je kontrola 

simptomov hitra in zanesljiva. Dispnejo in 

anksioznost, ki spremljata obstrukcijo, obvladujemo z 

opioidi in benzodiazepini: 

• Pri opioidno naivnih morfij 5–10 mg i.v. ali s.c., 

če ni i.v. dostopa. Odmerek lahko ponavljamo na 

10 min i.v. (čas do maksimalne serumske 

koncentracije) ali na 30 min s.c. za titracijo do 

olajšanja. Vsak naslednji odmerek lahko tudi 

podvojimo do olajšanja simptomov. Nato lahko 

izračunamo celotni odmerek in ga vzdržujemo s 

kontinuirano infuzijo ali ga ponavljamo ob 

razpolovnem času. Včasih je vzdrževalni odmerek 

manjši od tistega, s katerim smo dosegli začetno 

olajšanje, ker se je zmanjšala tudi anksioznost 

bolnika, saj smo mu pokazali, da lahko simptome 

nadzorujemo. 

• Če je anksioznost izrazita, lahko dodamo 

benzodiazepin, npr. Lorazepam,  in titriramo 0,5–

1 mg i.v. na 15 min ali s.c. vsako uro do olajšanja. 

Pri bolnikih s hudo simptomatiko je lahko 

potrebna sedacija za lajšanje stiske bolnika in 

družine. 

• Ob nenadnem začetku stridorja pride v poštev 

racemski adrenalin za potencialno alergični vzrok 

anafilaksije kot terapevtski preizkus pred 

dajanjem opioidov in benzodiazepinov. 

 

Ko je začetni nadzor nad simptomi dosežen, se lahko 

posvetimo iskanju osnovnega vzroka težav. 

Diagnostična ocena lahko privede do bolj dokončne 

terapije, če je to v skladu s cilji oskrbe (11). 

 

Terapevtsko usmerjeno zdravljenje. Metode 

usmerjenega zdravljenja obstrukcije pri paliativnih 

bolnikih presegajo namen tega članka. Sem sodijo: 

urgentna bronhoskopija, posamezni ciklus 

radioterapije, endoskopska vstavitev stenta, 

endobronhialna laserska ablacija, koagulacija z argon 

plazmo in endovaskularno stentiranje ali trombolitična 

terapija pri sindromu zgornje vene kave. 

 

Hemoptiza 
 

Hemoptiza je krvavitev pljučnega izvora. Treba jo je 

razlikovati od psevdohemoptize (izkašljevanje krvi, ki 

izvira iz nazo/orofarinksa) in hematemeze (bruhanje 

krvi). Psevdohemoptizo lahko diagnosticiramo s 

pregledom nazo/orofarinksa. Hematemezo lahko 

diagnosticiramo s pomočjo drugih gastrointestinalnih 

simptomov in dejavnikov tveganja za krvavitev iz 

prebavil. Karakteristike pričakovanega materiala, ki 

nakazujejo, da je vir gastrointestinalnega izvora malo 

verjeten, so alkalni pH, penast izgled in/ali prisotnost 

gnoja (12). Masivna hemoptiza je običajno 

izkašljevanje velike količine krvi in/ali hitra krvavitev, 

čeprav so definicije sporne – nekateri jo definirajo kot 
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≥ 500 ml izkašljane krvi v 24 urah ali krvavitev s 

hitrostjo 100 ml/uro (13). 

 

Vzroki hemoptize pri paliativnih bolnikih so številni 

in našteti v Tabeli 2 (4). 
 

Tabela 2: Vzroki hemoptize pri paliativnih bolnikih. 

Hematološki 

koagulopatija  

DIK 

trombocitopenija, motnje trombocitov 

Okužba 

pljučni absces 

TBC 

nekrotizirajoča pljučnica 

parazitska okužba 

glivična okužba 

virusna okužba 

septični pljučni embolusi 

Neoplastični 

bronhogeni rak 

metastatski rak 

Sistemske bolezni 

Goodpasturejev sindrom 

Wegenerjeva granulomatoza s poliangiitisom 

SLE 

vaskulitis 

Pljučni 

bronhiektazije 

pljučna embolija 

cistična fibroza 

bulozni emfizem 

Iatrogeni (diagnostični ali terapevtski poseg) 

bronhoskopija 

pljučni infarkt povzročen s Swan-Ganzovim katetrom 

ruptura pljučne arterije 

transtrahealna aspiracija 

Zdravila  

antikogulanti 

aspirin 

trombolitiki 

 

Med rakavimi bolniki je hemoptiza najpogostejša pri 

pljučnem raku. Lahko je prvi simptom bolezni pri  

7-10 % bolnikov. Lahko je tudi zaplet kemoterapije. 
   

Zdravljenje 

 

Hemoptiza, celo minimalna, je lahko zelo zastrašujoča 

za bolnika in svojce. Stisko zaradi malo krvavega 

sputuma lahko pomirimo s pogovorom. Masivna 

hemoptiza je lahko življenjsko ogrožajoča in zahteva 

nujno ukrepanje. Zdravljenje mora biti prilagojeno 

splošnemu statusu, resnosti hemoptize, vzroku in 

željam bolnika/svojcev. Bolniku in svojcem moramo 

zagotoviti ciljne podatke in priporočila za oskrbo. 

Morda bo potrebno hitro posredovati prognostične 

podatke, da bi jim pomagali določiti najboljše cilje 

oskrbe in posledično najboljše zdravstvene odločitve. 

S timskim pristopom lahko obravnavamo tudi 

psihosocialne in duhovne potrebe enako hitro kot 

fizične simptome. Paliativno zdravljenje hemoptize je 

povezano predvsem z vodenjem bolnika/svojcev skozi 

izkušnjo in zaustavljanjem krvavitve, če je to v skladu 

s cilji zdravljenja. Pri majhnih krvavitvah običajno 

zadostuje pomiritveni pogovor. Brisače, rjuhe, odeje 

temnejših barv in absorbilne gaze z neprepustno 

podlago lahko zmanjšajo vizualni učinek. Naj se krvav 

sputum ne zbira v prozornih lončkih ob bolnikovi 

postelji in naj se takoj odvržejo stran umazani beli 

robčki.  

 

Bolnike z masivno hemoptizo je treba nemudoma 

postaviti v položaj, v katerem je domnevno pljučno 

krilo, ki je izvor krvavitve, spodaj (anamneza, 

avskultatorno hropci, vibracije na dotik) (14). Tako 

zaščitimo drugo pljučno krilo pred izlitjem krvi in 

delno ohranimo oksigenacijo. V redkih primerih, 

kadar je vzrok reverzibilen, pridejo v poštev 

diagnostični testi (bronhoskopija, angiogram, 

embolizacija bronhialne arterije) in interventni posegi, 

če so v skladu s cilji oskrbe. Možni ukrepi so 

transfuzija eritrocitov in trombocitov, antidoti 

antikoagulantov, prokoagulanti, radioterapija, če je 

bolnik dovolj stabilen, terapevtska bronhoskopija z 

balon tamponado ter infuzija vazoaktivnih zdravil. 

Korist oralnih ali nebuliziranih antifibrinolitikov ni 

dokazana. Če je mesto krvavitve vidno, lahko 

uporabimo lasersko koagulacijo ali elektro-

kavterizacijo.  

 

Če gre za obilno krvavitev s hudo hemodinamsko 

nestabilnostjo in cilji oskrbe ne podpirajo nadaljnjih 

diagnostičnih ali intervencijskih poskusov, pride v 

poštev nujna sedacija. Za nujno sedacijo lahko 

uporabimo midazolam 0,2 mg/kg i.v. ali s.c. (pri 

bolnikih, ki ne jemljejo redno benzodiazepinov). 

Odmerek zvišujemo za 5 mg na 5 min, dokler ne 

dosežemo sedacije. Za vzdrževanje sedacije uvedemo 

kontinuirano infuzijo.  

 

Za tolerantne na benzodiazepine bi bil učinkovit 
barbiturat. Na primer fenobarbital z začetnim 

odmerkom 10 mg/kg i.m. (zaradi nizke koncentracije 

zdravila je morda potrebno razdeliti odmerek v dve do 

tri brizge in aplicirati ločeno). Če sedacija ni dosežena, 

lahko po 2 urah začetni odmerek ponovimo do 

maksimalnih 30 mg/kg v prvih 24 urah. Za 

vzdrževanje sedacije nastavimo kontinuirano infuzijo 

25–100 mg/uro. 

 

Na voljo so smernice Ameriškega združenja 

torakalnih zdravnikov (The American College of 

Chest Physicians – CHEST) za obvladovanje 

simptomov pri bolnikih z rakom pljuč (15). Za bolnike 

s hemoptizo priporočajo:  

• Pri večji hemoptizi je treba zavarovati dihalno pot 

z enolumenskim endotrahealnim tubusom. 
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Priporoča se bronhoskopija za ugotavljanje izvora 

krvavitve, ki ji sledijo možnosti endobronhialnega 

zdravljenja. 

• Za manjše hemoptize se priporoča bronhoskopija 

za ugotovitev izvora krvavitve. Za vidne centralne 

lezije priporočajo endobronhialno zdravljenje; za 

oddaljene ali parenhimske lezije priporočajo 

radioterapijo z zunanjim obsevanjem. 

• Če so zgoraj omenjeni ukrepi neuspešni, je 

potrebno razmisliti o embolizaciji bronhialnih 

arterij. 

• V teh smernicah niso bili obravnavani paliativni 

ukrepi. 

 

Respiratorni izločki 
 

Težave povezane z izločki dihal so lahko posledica 

okužbe, aspiracije ali kopičenja normalnih 

orofaringealnih izločkov pri bolniku, ki je oslabel ali 

ne more požirati oziroma se učinkovito odkašljati. 

Bolnik ima lahko motnje zavesti kot na primer proti 

koncu življenja. Pljučni edem prav tako lahko 

povzroča povečano izločanje sluzi dihal (1). 

 

Razpoložljiva terapija za nadzor tega stanja je 

neprijetna (neželeni učinki) ali pa malo učinkovita pri 

paliativnih bolnikih. Ni dokazov, da so zdravila za to 

stanje proti koncu življenja bolj učinkovita kot 

placebo.   

 

Trenutno poteka fizibiliti študija o mehanični 

insuflaciji-eksuflaciji za nadzor hipersekrecije sluzi 

pri paliativnih bolnikih. Gre za simulacijo kašlja z 

aparatom, ki izmenično ustvarja pozitiven (cca +40 

mmH2O) in negativen pritisk (cca –40 mmH2O) v 

obeh pljučnih krilih s pretokom zraka 300–600 L/min.  

Standardna oskrba vključuje oceno, diagnostiko (v 

skladu s cilji oskrbe), izobraževanje bolnika/svojcev 

in nefarmakološko ter farmakološko zdravljenje. 

 

Zdravljenje 

 

Nefarmakološko zdravljenje. Preprečiti aspiracijo s 

spremembo položaja – bočni položaj z rahlo dvignjeno 

glavo za spodbujanje drenaže, vzdrževanje odprte 

dihalne poti in zmanjšanje kopičenja sluzi. Čeprav se 

družini zdi, da bi izsesavanje pomagalo, je večina 

izločkov običajno pod grlom in nedostopnih 

izsesevalne cevi (16). Tudi v bolnišničnem okolju ni 

potrebe po rutinski uporabi izsesevanja. Izjema pa je 

fulminantni pljučni edem, gosta sluz, kri ali druga 

tekočina v grlu ali ustih. Potrebno je zagotoviti dobro 

nego ust. Potrebno se je izogibati prekomerni hidraciji 

zlasti pri bolnikih z rakom pljuč. V poštev pride še 

respiratorna fizioterapija, glosofaringealno dihanje, 

aktivno dihanje, manevri za forsiran izdih, perkusija in 

vibracija, posturalna drenaža. 

Farmakološko zdravljenje. Antiholinergiki 

učinkovito zmanjšujejo izločanje sline in sluzi. 

Priporočljivo jih je porabiti pri prvih znakih zastoja 

sline/sluzi, ker ne posušijo izločkov, ki so že prisotni. 

Lahko uporabimo: terapija izbora pri umirajočih 

bolnikih je buscopan 20 mg s.c./1uro po potrebi, 

atropine 0,4–0,8 mg/4 ure s.c. in na 1 uro po potrebi; 

v domačih pogojih lahko uporabljamo atropin 1% 
kapljice za oči 1-2 kapljici s.l. ali bukalno vsakih 4–6 

ur ali na 1 uro po potrebi; skopolamin 0,3–0,6 mg/4 

ure s.c. in/ali po potrebi; skopolamin transdermalni 

obliž 1 mg/72 ur (počasen začetek, ni ustrezen za 

terminalno fazo); glikopirolat 0,1–0,2 mg/6–8 ur s.c. 

redno ali po potrebi (ker ne prehaja skozi krvno-

možgansko bariero, se lahko daje pri nemoteni zavesti 

per os ali s.l.); buscopan 60–80 mg/24 ur v s.c. infuziji 

(17), nebuliziran ipratropium 0,5/2,5 ml 1–4-krat 

dnevno. 

 

Nevromišične bolezni. Izločki pri takih bolnikih so na 

račun oslabljenega požiranja, zaradi pridruženih 

bolezni pa je lahko prisotna tudi hipersekrecija. Razen 

že omenjene terapije pride v poštev še obsevanje ali 

kirurgija žleze slinavke in vbrizgavanje botulinum 

toksina v žlezo (18). 
 

Dispneja 
 

Uvod 

 

Dispneja je izraz, ki se uporablja za subjektivno 

izkušnjo nelagodja pri dihanju sestavljeno iz 

kvalitativno različnih izkušenj različne intenzivnosti. 

Ta simptom izhaja iz medsebojnih vplivov različnih 

fizioloških, psiholoških, družbenih in okoljskih 

dejavnikov, ki lahko povzročijo sekundarne fiziološke 

in vedenjske odzive (19). Dispneja zajema več telesnih 

dojemanj, različno opisanih kot težka sapa, povečan 

napor dihanja, tesnoba v prsnem košu, hitro dihanje, 

nepopoln izdih, občutek dušenja. Dispneja je 

večdimenzionalen simptom sestavljen iz afektivnega 

in fizikalnega vidika. O prisotnosti in resnosti tega 

simptoma moramo vprašati, ne moremo sklepati iz 

fizičnega pregleda ali laboratorijskih preiskav, ki 

lahko ne odstopajo od normale (20). 
 

Dispneja je pogosta pri bolnikih z napredovalimi 

življenje ogrožajočimi boleznimi. Je eden 

najpogostejših simptomov pri bolnikih s terminalnim 

rakom v zadnjih šestih mesecih življenja in prisoten 

pri več kot 50% bolnikov z AIDS, KOPB, ledvično 

boleznijo, boleznijo srca ali rakom. Ne glede na 

diagnozo se pogostnost in resnost dispneje sčasoma 

povečujeta, zlasti v zadnjih šestih mesecih življenja. 

 

Dispneja je glavni vzrok poslabšanja kakovosti 

življenja, je najbolj pomembna spremenljivka, ki 

vpliva na voljo do življenja pri terminalnih rakavih 
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bolnikih in drugi najpogostejši vzrok za paliativno 

sedacijo. Zaradi zmanjšanega nivoja aktivnosti so 

dispnoični bolniki pogosto družbeno izolirani.  

 

Dispneja je simptom povezan s skrajšanim 

preživetjem pri različnih boleznih, še posebej pri 

terminalnih rakavih bolnikih (povprečno preživetje 

manj kot 30 dni) (21). 

 

Patofiziologija in vzroki dispneje 

 

Nevrofiziologija dispneje je povezana z nadzorom 

ventilacije,vendar ne gre za povsem isto stvar. 

Dispneja je dojemanje, da je odziv dihalnih mišic 

neustrezen ali nezadosten. To zaznavanje izhaja iz 

senzorične skorje, ki združuje informacije iz več virov 

vključno s perifernimi in centralnimi kemo- ter 

mehanoreceptorji. 

 

Fiziološka klasifikacija vzrokov dispneje je 

predstavljena v tabeli 3. 

 
Tabela 3: Fiziološka klasifikacija vzrokov dispneje. 

POVEČANA VENTILACIJSKA ZAHTEVA 

Povečan fiziološki mrtvi prostor 

pljučna embolija 

zunanji pritisk na pljučne arterije 

emfizem 

Metabolni 

napor 

spremenjena nastavljena vrednost pCO2 

zgodnja metabolna acidoza zaradi zmanjšane 

zmogljivosti 

Nevrohumoralni 

bolečina 

anksioznost 

depresija 

OKVARJEN MEHANSKI ODZIV 

Obstrukcija dihal 

kronični bronhitis 

tumor 

Zmanjšana komplianca prsnega koša 

po torakotomiji 

debelost 

zmanjšana parenhimska elastičnost 

pljučna fibroza 

zastoj v pljučnih žilah zaradi levostranske srčne 

odpovedi 

Oslabelost dihalnih mišic 

nevromišične bolezni 

kaheksija zaradi raka 

steroidna miopatija 

elektrolitsko neravnovesje 

 

Vzroki dispneje in možno zdravljenje so predstavljeni 

v tabeli 4. 

 

 

 

 

Tabela 4: Vzroki dispneje in možni ukrepi. 

BOLEZEN 
MOŽNE 

INTERVENCIJE 

Obstrukcija dihal 

tumor ali limfadenopatija resekcija, laser/kauter, 

stent, RT, kortikosteroidi 

bronhokonstrikcija 

(KOPB, Astma) 

bronhodilatatorji, 

kortikosteroidi 

nakopičeni ali 

prekomerni izločki 

antiholinergiki 

pareza glasilk  

obstruktivna apneja med 

spanjem 

CPAP ponoči 

Pljučni parenhim 

razširjene Tu metastaze RT, KT, kortikosteroidi 

pljučnica, aspiracija antibiotiki, toaleta dihal, 

preprečevanje aspiracije 

srčno popuščanje diuretiki, ACE zaviralci... 

bolezen perikarda, 

tamponada 

perikardiocenteza 

limfangitični tumor diuretiki, kortikosteroidi, 

KT 

resekcija pljuč 

(lobektomija, 

pnevmonektomija) 

 

pnevmonitis ob 

antineoplastični terapiji 

kortikosteroidi 

radiacijski pnevmonitis in 

fibroza 

kortikosteroidi 

intersticijska bolezen 

pljuč 

kortikosteroidi 

Pljučne žile 

venska trombembolija antikoagulacija, 

tromboliza, filter spodnje 

vene kave 

hepatični obstrukcijski 

sinusoidalni sindrom 

 

tumorska trombembolija  

pljučna hipertenzija  

sindrom zgornje vene 

kave 

kortikosteroidi, RT, KT, 

stent 

Plevra 

plevralni izliv (maligni, 

zaradi zdravil) 

stalni plevralni kateter z 

občasno drenažo, 

plevrodeza 

tumor plevre RT, KT 

pnevmotoraks torakalna drenaža 

plevralni izliv zaradi 

tumorskega ujetja pljuč 

stalni plevralni kateter z 

občasno drenažo glede na 

simptome 

Oslabelost dihalnih mišic 

kaheksija  

elektrolitsko 

neravnovesje 

ureditev elektrolitov 

nevromišične bolezni 

vključno s 

paraneoplastičnimi 

sindromi 

neinvazivna ventilacija s 

pozitivnim pritiskom 

(NPPV) 

steroidna miopatija Fizikalna terapija, 

zmanjšanje odmerkov 

kortikosteroidov 

Pareza prepone, pareza 

freničnega živca 

NPPV, pacing prepone 
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Zmanjšana komplianca prsnega koša 

omejitev po torakotomiji  

omejitev zaradi 

napredovalega raka 

prsnega koša 

RT, KT 

masivni ascites punkcija, stalni kateter z 

občasno drenažo 

masivna trebušna 

organomegalija 

 

debelost  

Sistemske bolezni 

anemija transfuzija KE 

acidoza popraviti metabolne 

nenormalnosti 

aritmije običajna terapija 

Nevropsihiatrične bolezni 

bolečina opioidi 

depresija antidepresivi, kognitivno-

vedenjsko zdravljenje 

anksioznost vključno s 

hiperventilacijo 

anksiolitiki, kognitivno-

vedenjsko zdravljenje 

respiratorna panika anksiolitiki, antidepresivi, 

kognitivno-vedenjsko 

zdravljenje 

 

Ocena dispneje 

 

Cilj formalnega ocenjevanja dispneje pri paliativni 

oskrbi je razumevanje intenzivnosti, stiske in 

funkcionalnega vpliva dispneje, diagnostika 

potencialno reverzibilnih dejavnikov ter spremljanje 

odziva na terapijo. Prvi korak v prepoznavanju 

prisotnosti dispneje brez specifičnih značilnosti je 

skrining s potrjenim orodjem za ocenjevanje 

simptomov kot sta Memorialna lestvica za oceno 

simptomov (Memorial symptom assesment scale – 

MSAS-SF) ali revidirana Edmontonova lestvica za 

oceno simptomov (Edmonton Symptom Assessment 

scale – rESAS). Ni zlatega standarda med 

ocenjevalnimi lestvicami ali posameznega orodja, ki 

bi istočasno ocenil intenzivnost(kako huda je 

dispneja), stisko (kako omejujoča je dispneja) in 

funkcionalni vpliv dispneje (kako moteča je dispneja) 

(22). 
 

Značilnost. Bolniki uporabljajo različne izraze, da bi 

opisali svoj občutek težkega dihanja. Nekateri izrazi 

so ponavadi združljivi z določenimi diagnozami (npr. 

težka sapa in občutek dušenja za srčno popuščanje 

proti nepopolnemu izdihu ter tesnobi v prsih za astmo) 

(23). To pomeni, da različne patofiziološke 

nepravilnosti povzročajo kvalitativno razločljive 

občutke. Vprašalniki s seznami opisnih stavkov so 

pokazali nekaj koristi pri olajšanju klinične diagnoze, 

vendar niso v razširjeni uporabi, ker imajo morda 

mnogi bolniki več fizioloških nepravilnosti hkrati. 

 

Intenzivnost. Najpogosteje uporabljana orodja za 

klinično merjenje intenzivnosti dispneje so številčne 

ocenjevalne lestvice (0–10) in vizualne analogne 

lestvice (0–100 mm). Modificirana Borgova lestvica 

vsebuje besedni opis številčnih vrednosti in je najbolj 

priljubljeno ocenjevalno orodje za merjenje 

intenzivnosti dispneje v raziskovalni literaturi (tabela 

5). 

 
Tabela 5: Prilagojena Borgova lestvica. 

0 sploh ne 

0,5 zelo, zelo rahlo (komaj opazno) 

1 zelo rahlo 

2 rahlo 

3 zmerno 

4 nekoliko hudo 

5 hudo 

6  

7 zelo hudo 

8  

9  

10 zelo, zelo hudo (maksimalno) 

 

Bolnike raje vprašamo, koliko jim primanjkuje zraka, 

kot da bi ocenjevali stopnjo dispneje iz zaznanega 

dihalnega napora (tahipneja, uporaba pomožnih 

mišic). Občasno bolniki z zmerno do hudo tahipnejo 

niso dispnoični in obratno, eupnoični tožijo za hudo 

dispnejo. 

 

Funkcionalni vpliv. Ker dispnoični bolniki 

neizogibno zmanjšajo raven svoje aktivnosti,  jih zato 

vprašamo o omejitvah pri opravljanju določenih 

aktivnosti. Bolniki lahko identificirajo stopnjo 

aktivnosti, ki jih zaradi dispneje ne morejo izvesti,s 

pomočjo diagrama porabe kisika na sliki 1 (24). 

 

Slika 1: Diagram porabe kisika.  

 
 

Stiska. Stiska, ki jo povzroča dispneja, izhaja iz 

intenzivnosti simptoma, funkcionalnega vpliva in 

pomena tega simptoma za bolnika (kar je odvisno od 

osebnostnega tipa, preteklih izkušenj, mehanizmov 

spopadanja itd.). Akutne napade dispneje navadno 

spremljajo občutki tesnobe, strahu in morda panike. 

Pacienti lahko povejo, da se bojijo smrti med akutnim 

napadom ali ko se zbudijo sredi noči s hudim 
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dušenjem. Obstajajo lestvice za oceno stopnje stiske, 

vendar so neuporabne pri akutni ali hudi stiski.  

 

Dispneja in psihološki dejavniki. Psihološki 

dejavniki, kot sta anksioznost in depresija, lahko 

vplivajo na bolnikovo zaznavanje intenzivnosti 

dispneje. Vendar so njune relativne vloge lahko 

odvisne od trajanja in resnosti dispneje. Depresija naj 

bi bolj vplivala na vsakdanje aktivnosti, anksioznost 

pa je verjetno pomembnejši dejavnik med akutnimi 

napadi (25). 

 
Vloga preiskav. Laboratorijske in slikovne preiskave 

(pulzna oksimetrija, arterijske plinske analize, RTG 

pc, testi pljučne funkcije) niso koristne pri odkrivanju 

prisotnosti ali resnosti dispneje. Lahko pa pomagajo 

pri določitvi vzroka težave in izbiri zdravljenja. 

 

Zdravljenje 

 

Končni cilj pri zdravljenju katerega koli simptoma je 

zmanjšanje stiske, ki jo ta simptom povzroča. Vzroki 

dispneje pri terminalno bolnih so pogosto 

neozdravljivi. Če pa se ugotovi potencialno ozdravljiv 

specifični vzrok, je specifična obravnava odvisna od 

invazivnosti terapije in bolnikovih vrednot ter želja. 

Ta članek govori o simptomatsko usmerjeni terapiji. 

 

Nefarmakološko zdravljenje. Multidisciplinarni 

pristop, ki obravnava različne patofiziološke 

dejavnike od produkcije simptomov do njihovega 

zaznavanja in interpretacije, je prikazan v tabeli 6 (20). 

 
Tabela 6: Multidisciplinarni pristop zdravljenja 

dispneje. 

Zmanjšati pojav simptomov 

telovadba (usposabljanje za vzdržljivost, 

nevroelektrična stimulacija mišic) 

tehnike dihanja 

povečanje prehrane 

dodatni kisik (pri hipoksemiji), NIV, Heliox 

Zmanjšati zaznavanje simptomov 

ventilator, ki piha hladen zrak v obraz 

strategije preusmerjanja (fantazija, kognitivno-

vedenjska terapija, akupunktura, glasba) 

stimulacija dihalnih aferentnih živcev (vibracije prsnega 

koša) 

farmakoterapija (opioidi) 

Zmanjšati vpliv simptomov 

varčevanje z energijo (načrtovanje aktivnosti, pozornost 

na držo in ergonomijo) 

namestitvene strategije (spremenjene aktivnosti, pogosti 

premori) 

Sprememba izkušnje s simptomi 

akcijski načrt za poslabšanja 

obravnava bolnikove interpretacije pomena simptomov 

zdravljenje pridružene razpoloženjske motnje 

 

Farmakološko zdravljenje. Sistemsko dajanje 

opioidov je najbolj uveljavljena farmakološka 

strategija zdravljenja za simptomatsko uravnavanje 

dispneje pri bolnikih z napredovalo boleznijo. 

Sistemski opioidi za ta namen so priporočeni v 

smernicah več strokovnih skupin. Učinkovitost 

opioidov pri izboljšanju dispneje ob naporu je manj 

očitna in trenutni dokazi ne podpirajo rutinske uporabe 

opioidov za izboljšanje tolerance pri naporu. Opioidni 

receptorji se nahajajo centralno (v centrih za nadzor 

dihanja v podaljšani hrbtenjači) in periferno (v 

dihalnih poteh in pljučnem parenhimu). Večina 
hipotez o delovanju opioidov pri dispneji se 

osredotoča na centralne poti. Raziskali so tudi 

nebulizirane opioide, vendar podatki za podporo 

inhaliranih proti sistemskim opioidom za lajšanje 

dispneje niso zadostni. Najbolj raziskovano zdravilo je 

morfij, čeprav so bili učinkoviti tudi kodein, 

dihidrokodein, hidromorfon in diamorfin.  

 

Razpoložljivi podatki za korist transmukoznega in 

podkožnega fentanila so nasprotujoči. Lahko 

zadostujejo relativno majhni odmerki opioidov. Da bi 

določili najmanjši učinkovit odmerek opioidov in 

trajnost koristi so v eni študiji dali začetne odmerke 10 

mg morfija s podaljšanim sproščanjem dnevno s 

postopnim povečanjem za 10 mg do maksimalnega 

odmerka 30 mg dnevno, če so bolniki imeli manj kot 

10% zmanjšanje dispneje. Za 70 % bolnikov je bil 

koristen odmerek morfija s podaljšanim sproščanjem  

10 mg dnevno (26). Varnost opioidov je tudi 

pomembna glede potenciala za depresijo dihanja.  

Nobena študija ni odkrila večje smrtnosti zaradi 

uporabe opioidov pri dispneji (27). Kot pri uporabi 

opioidov proti bolečini so slabost, zaprtje in zaspanost 

pogosti neželeni učinki. Skrbno spremljanje in 

titriranje odmerkov za vsakega bolnika posamezno sta 

bistvenega pomena. Pri uporabi opioidov za lajšanje 

dispneje moramo upoštevati naslednje: potrebni so 
nižji odmerki kot za zdravljenje bolečin, običajni 

začetni odmerek je 2,5mg morfija vsake 4 ure pri 
rakavih bolnikih in samo 1 mg vsake 4 ure pri 

nemalignih boleznih; mnogi bolniki zavračajo 

zdravljenje z opioidi zaradi strahu pred pretirano 

sedacijo (zdravnik jih mora pomiriti, da se to ne zgodi 

ob majhnih odmerkih, ki jih bodo dobili); bolniki s 

kratkimi napadi dispneje (npr. ob naporu),  ki trajajo 

manj kot 10 minut, lahko poskušajo z 

nefarmakološkimi sredstvi ali vzamejo opioid pred 

pričakovanim naporom (če je mogoče) (28). 

 

Tabela 7 prikazuje začetne odmerke opioidov za 

paliativno zdravljenje dispneje (29). 

 

namestitvene strategije (spremenjene aktivnosti, pogosti 

premori) 

Sprememba izkušnje s simptomi 

akcijski načrt za poslabšanja 

obravnava bolnikove interpretacije pomena simptomov 
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Tabela 7: Začetni odmerki opioidov za paliativno 

zdravljenje dispneje. 

Opioid Opioidno naivni Že jemljejo opioide 

Morfij 2,5–5 mg/4ure p.o. 

1–2,5 mg/4 ure s.c. 

Svoj odmerek + 1/6 

dnevnega odmerka 

Hidro-

morfon 

1,3 mg/4 ure p.o. 

0,2–0,5 mg/4h s.c. 

Svoj odmerek + 1/6 

dnevnega odmerka 

 

Zaradi manjše sistemske absorpcije so razvili 

hipoteze, da lahko nebulizirani opioidi olajšajo 

dispnejo z manj škodljivimi učinki. Trenutni podatki 

niso zadostni za utemeljitev uporabe katerega koli 

opioida preko inhalacijske poti in sistemsko dajanje 

opioidov je terapija izbora za nadzor dispneje pri 

terminalno bolnih (20).  

 

Dokazi ne podpirajo vloge benzodiazepinov kot 

rutinske strategije oskrbe dispneje brez tesnobe. 

Vendar so benzodiazepini pomemben dodatek 

zdravljenju, kadar je tesnoba, ki je pogosta pri dispneji 

in še posebej pri hudi dispneji, znatna. Ena študija je 

pokazala, da jepri zdravljenju z midazolamom v 

kombinaciji z morfijem večja verjetnost omilitev težav 

z manjšo porabo prebijajočih odmerkov v primerjavi s 

terapijo le z morfijem (20). Možnosti, da bi ta koristni 

učinek bil posledica anksiolitične lastnosti 

midazolama, niso raziskali. 

 

Tabela 8 vsebuje priporočene odmerke benzo-

diazepinov za paliativno zdravljenje dispneje (29). 

 
Tabela 8: Priporočeni odmerki benodiazepinov za 

paliativno zdravljenje dispneje. 

Benzodiazepin Odmerek 

Lorazepam 0,5-1,0 mg/6-8 ur p.o. ali s.c. 

Midazolam 2,5-5 mg/4 ure s.c. 

10-30 mg/24 ur s.c. 

 

Ocena in obvladovanje potencialno reverzibilne 

obstrukcije dihalnih poti je primerna pri vseh 

dispnoičnih rakavih bolnikih. V majhni študiji je imela 

vsaj polovica zdravljenih z bronhodilatatorji znatno 

zmanjšanje dispneje (29). Čeprav brez trdnih dokazov 

v podporo koristnosti, lahko dajanje sistemskih 

diuretikov zanke učinkovito zmanjša pljučno 

kongestijo pri terminalni srčni odpovedi in 

limfangitični karcinomatozi (30). Ni dovolj dokazov, 

da bi priporočili uravnavanje dispneje z nebuliziranimi 

diuretiki (31). Kortikosteroidi se ne uporabljajo za 

paliativno zdravljenje dispneje kot simptom. Pri 

določenih stanjih pa lahko učinkovito pomagajo pri 

zdravljenju osnovnih vzrokov dispneje: KOPB 

poslabšanje, sindrom zgornje vene kave pri malignih 

boleznih odzivnih na kortikosteroide (limfom, 

timom), obstrukcija dihal zaradi tumorja, radiacijski 

pnevmonitis, pnevmonitis povzročen s kemoterapijo 

in pljučna limfangiokarcinomatoza (20). 

 

Dodatni kisik je ena od intervencij, ki jo bolniki 

najpogosteje zahtevajo in jo bolnišnice izvajajo za 

lajšanje dispneje. Avtorji sistematičnega pregleda so 

ugotovili, da razpoložljive študije ne kažejo 

doslednega učinka kisika v paliativi dispneje, vendar 

pa ostajajo določene populacije bolnikov, ki imajo 

precejšno korist od te intervencije. Drugi sistematični 

pregledi dispneje pri rakavih bolnikih kažejo, da je 

korist kisika mogoče videti le pri bolnikih s hujšo 

hipoksemijo (32). Za določitev indikacije za 

zdravljenje z dodatnim kisikom je treba uporabiti 

stroga merila, saj lahko takšno zdravljenje negativno 

vpliva na zdravje pacienta – suhost dihalne sluznice, 

omejitev pokretnosti in nepotrebne hospitalizacije. 

Najprej je treba poskusiti enostavnejše in manj 

obremenjujoče zdravljenje, kot je uporaba 

ventilatorja, ter zdravljenje s kisikom posamezno 

testirati pri vsakem bolniku (30). Dispneja pri bolnikih 

proti koncu življenja lahko včasih povzroči hudo 

stisko, ki je ni mogoče razbremeniti s standardnimi 

ukrepi. V takih primerih je sprejeta strategija uporabe 

paliativne sedacije za zmanjševanje bolnikove zavesti 

o refraktarnih simptomih z uporabo neopioidnih 

zdravil. Refraktarni simptomi so simptomi, ki jih je 

ocenila in zdravila strokovna interdisciplinarna ekipa 

in se niso odzvali na običajno obvladovanje 

simptomov.  

 
Različne možnosti zdravljenja so povzete v algoritmu 

na sliki v prilogi 2 na koncu članka (28). 
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Priloga 1: Algoritem pristopa k ocenjevanju in oskrbi kroničnega ali persistentnega akutnega kašlja pri 

bolnikih na paliativni oskrbi. 
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Piloga 2: Algoritem zdravljenja dispneje pri paliativnih bolnikih  
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Gastrointestinalni simptomi in prehrana  

v paliativni medicini 
 

Asist. mag. Mateja Lopuh(1), dr. med., spec. anest.; Marko Možina(2), dr. med. 

1) Center za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo, SB Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 

Jesenice 

2) Ambulanta splošne medicine Habjan d.o.o., Dašnica 124, 4228 Železniki 

 

 

Uvod 
 

Pričujoči prispevek obravnava najpogostejše 

simptome v področju gastrointestinalnega trakta, ki jih 

srečujemo pri pacientih z napredovalo neozdravljivo 

boleznijo. Ti simptomi so kolcanje, ileus, slabost in 

bruhanje, driska ter zaprtje. Na koncu je nekaj besed 

namenjenih tudi prehrani v zadnjem obdobju življenja. 

Na začetku želimo poudariti, da je pri vsakem bolniku 

z napredovalo neozdravljivo boleznijo (ne glede na 

težave, ki jih ima), ki ga obravnavamo v okviru nujne 

medicinske pomoči, potrebno pridobiti čimbolj 

celostno informacijo o bolnikovi bolezni in tudi o 

njegovem načrtu zdravljenja s strani osebnega ali 

lečečega zdravnika. V kolikor so podatki, ki jih 

pridobimo od bolnika in svojcev, pomanjkljivi in če 

razmere to omogočajo, je smiselno tudi vzpostaviti 

stik z osebnim ali lečečim zdravnikom. Tak pristop 

pogosto nam olajša odločitve, bolniku pa izboljša 

obravnavo. 

 

Kolcanje 
 

Kolcanje je nehotena spastična kontrakcija prepone in 

interkostalnih mišic, ki vodi v vdih zraka, čemur sledi 

hitro zapiranje glasilk (1). 

 

Patofiziologija 

 

Patofiziološki mehanizmi pri kolcanju še niso povsem 

natančno pojasnjeni. Povezani so z lezijami v 

refleksnem loku kolcanja. Ta je sestavljen iz 

aferentnega kraka (frenični, vagusni in simpatični 

živci), ki prevaja somatske in visceralne senzorične 

signale, centralnega procesiranja v možganih in 

eferentnega kraka (motorična vlakna freničnega živca 

vodijo do prepone, akcesorni živci pa do interkostalnih 

mišic). Centralno procesiranje še vedno slabo 

razumemo. Vključena naj bi bila podaljšana 

hrbtenjača, retikularna formacija, hipotalamus in 

zgornji nivoji hrbtenjače (C3-C5). Živčna prenašalca, 

ki sta pri tem pomembna, sta gama aminomaslena 

kislina (GABA, angl. Gamma-aminobutyric acid)) in 

dopamin (1, 2). 

 

 

 

Etiologija 

 

Lezija v kateremkoli delu refleksnega loka lahko 

povzroči kolcanje. Ob tem pa obstajajo tudi vzroki, 

kjer z refleksnim lokom ne moremo pojasniti, zakaj 

povzročajo kolcanje. Vzroke razdelimo na centralne in 

periferne (Glej tabelo 1) (2). 
 

Tabela 1: Vzroki za kolcanje (2). 
Centralni vzroki 

Žilne bolezni 

Tumorji 

 

Vnetje 

Poškodbe 

Razno 

 

 

 

CVI, SLE, anevrizme 

Astrocitom, kavernom, tumorji 

možganskega debla 

MS, optični neuromielitis 

Poškodba možganov 

Konvulzije, okužba 

možganskih živcev s herpes 

virusom, parkinsonizem 

Periferni vzroki 

Prsni koš 

 

 

 

Srce 

GIT 

 

 

 

Spodnji del trebuha 

Razno 

 

Bolezni mediastinuma, 

limfadenopatija, diafragmalni 

tumorji, bronhitis, pljučnica, 

astma 

Ishemija miokarda 

Ezofagealni tumorji, GERB, 

volvulus želodca, okužba s H. 

Pylori, draženje želodčne 

sluznice 

Ginekološki tumorji 

Drugi raki 

Zunanji vzroki 

Kirurgija 

 

Kemoterapija 

 

Zdravila 

 

 

Postopki 

 

 

 

 

Anestetiki, pooperativne 

motnje 

Kemoterapevtiki in steroidi 

Anti-parkinsoniki, psihiatrična 

zdravila, azitromicin, morfin,  

Srčni spodbujevalnik, 

katetrska ablacija, centralni 

venski kateter, vstavitev stenta 

v požiralnik, bronhoskopija, 

traheostomija, britje brade 

Razno 

Elektrolitsko neravnovesje, 

uporabniki alkohola in cigaret 

tuberkuloza, kronična ledvična 

odpoved, psihogeni vzroki 
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Zdravljenje 

 

Perzistentno (tako, ki traja več kot 48h) in 

neobvladljivo (tako, ki traja dlje od 1 meseca) kolcanje 

moramo zdraviti, saj bistveno zmanjša kvaliteto 

življenja (1). 

 

Zaradi potencialnih stranskih učinkov zdravil, ki jih 

uporabljamo z namenom prekinitve kolcanja, je vedno 

potrebno najprej poskusiti z nefarmakološkimi 

metodami. Najpogosteje uporabimo prekinitev 

respiratornega cikla (Valsalvin manever, zadrževanje 

diha), draženje nazofarinksa (pitje vode, vlečenje 

jezika navzven), preprečevanje draženja prepone 

(pritisnjenje kolen na prsni koš, nagnjenje telesa 

naprej), draženje vagusa (masaža karotidnih sinusov, 

pritisk na zrkli) (1). 

 

Pred uvedbo farmakološkega zdravljenja moramo 

vedno čim natančneje opredeliti vzrok za kolcanje. 

Iščemo vzroke, ki jih lahko odstranimo. Od zdravil 

lahko kolcanje povzročajo opioidi, benzodiazepini in 

deksametazon. Vzrok so lahko toksini in metaboliti 

(alkohol, uremija, elektrolitsko neravnovesje). Misliti 

pa moramo tudi na psihogene vzroke (anoreksija, 

anksioznost) (1). Glede na to se odločamo, katera 

zdravila bomo uporabili. Če je le možno uporabimo 

peroralno obliko zdravila.  

 

Pri perifernih vzrokih najpogosteje uporabimo 

metoklopramid (po.: 3-4x dnevno 10mg ne več kot 5 

dni) in inhibitor protonske črpalke (IPČ) (po.: 1-2x 

dnevno 20-40mg). Slednje uporabimo predvsem, 

kadar je prisotna gastroezofagealna refluksna bolezen 

(GERB). Domperidon (po.: 3x dnevno 10mg) 

povzroča manj ekstrapiramidne simptomatike kot 

metoklopramid. Redkeje uporabljamo druga zdravila.   

Pri centralnih vzrokih kot zdravilo prve izbire 

uporabljamo baklofen (po.: začetni odmerek je 3x5mg 

nato na 3 dni po potrebi zvišujemo do maksimalnega 

odmerka 3x20mg), kot zdravilo druge izbire pa 

gabapentin (po.: 3x dnevno 400mg). Uporabljamo tudi 
haloperidol (po.: 1-2x dnevno 1-1,5mg), 

levomepromazin (po.: 1-2x dnevno 6,25mg), 

nimodipin (3x dnevno 30mg) in nifedipin (po.: 3x 

dnevno 10-20mg). 

 

Kadar je možen vzrok kolcanja izrazito nastajanje 

črevesnih plinov, lahko uporabimo simetikon (1-2 

tableti med ali po jedi). Pri jetrnih ali možganskih 

tumorjih lahko uporabimo kortikosteroide. Slednje 

ukinemo, če po enem tednu ni učinka (3). 
 

Če se pri pacientu, ki je v zadnjih dneh življenja 

odločimo za terminalno sedacijo, ni potrebno 

uporabiti dodatnih zdravil za prekinjanje kolcanja (1). 

V primeru, da smo z vsemi nefarmakološkimi in 

farmakološkimi ukrepi neučinkoviti, razmišljamo o 

dodatnih postopkih. V okviru paliativne oskrbe nas 

mora pri tem voditi izboljšanje kvalitete življenja zato 

invazivni postopki običajno ne pridejo v poštev. 

Opisani so primeri, ko so v okviru paliativne oskrbe 

kolcanje uspešno prekinili z blokado ali stimulacijo 

freničnega živca in s predihavanjem s pozitivnim 

tlakom (1). 

 

Ileus 
 

Patofiziologija in etiologija 

 

Ileus razdelimo na mehanični in funkcionalni. 

Najpogostejša je ekstrinzična mehanska zapora. Ta je 

lahko posledica primarnega tumorja, metastaz, 

fibroze, ki je posledica obsevanja, abdominalnih in 

pelvičnih zarastlin. Do mehanične obstrukcije lahko 

pride tudi zaradi tumorja v lumnu prebavil. 
Funkcionalna zapora zaradi zmanjšane motilitete 

črevesja je pogosta, kadar tumor prizadane mezenterij 

ali živčna vlakna, ki oživčujejo črevesje, pri pacientih 

s paraneoplastično neuropatijo (okužba v trebušni 

votlini, ascites, intra-/retroperitonealna bolečina) in 

pri pacientih, ki prejemajo opioide in antiholinergike. 

 

Obravnava pacienta z ileusom 

 

Glavni simptomi in znaki zapore črevesja so bruhanje, 

bolečina, napet trebuh in neješčnost. Pri zapori v 

zgornjih prebavilih je bruhanje obilno, biliarno ali 

vodeno. Bolečina je zgodnji znak bolezni in se v 

začetku pojavi periumbilikalno, pojavlja se v obliki 

kratkotrajnih količnih bolečin. Trebuh pri zapori 

zgornjih prebavil ni vedno napet, neješčnost pa je 

vedno izražena. Pri zapori v spodnjih prebavilih je 

bruhanje manj obilno ali celo odsotno, izbruhana 

vsebina je močno smrdeča, lahko mizerere. Bolečina 

je pozen znak bolezni in bolj lokalizirana. Vedno je 

trebuh napet, neješčnost pa včasih ni tako močno 

izražena (4). 
 

Zapora črevesa pri pacientu v paliativni oskrbi se 

običajno pojavi v zadnjih mesecih življenja (5). 
 

Glede na osnovno bolezen, okoliščine, v katerih 

obravnavamo pacienta z zaporo črevesa (na domu, v 

bolniščnici) in prognostične dejavnike (starost, 

pridružene bolezni, prehranski status, anamnezo 

obsevanja, nivo obstrukcije, prisotnost ascitesa, znana 

karcinomatoza peritoneja, plevralni izliv in pljučne 

metastaze) se odločamo za dodatno diagnostiko. 

Preiskava izbora je CT abomna in male medenice s 

kontrastom, če kontrast ni kontraindiciran (4, 6).  

 

Indikacije za operativno ali endoskopsko razreševanje 

obstrukcije v literaturi niso jasno definirane, diskusija 

o njih pa presega obseg tega članka. Potrebna je 

konzultacija s kirurgom in/ali endoskopistom. 
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Operativno ali endoskopsko razreševanje v okviru 

paliativne oskrbe ni indicirano, kadar se s posegom 

pacient ne strinja, ob splošnem slabem zdravju 

pacienta, ob znani obsežni karcinomatozi, v primeru, 

da so stenoze na več nivojih in ob prizadetosti baze 

mezenterija (4). 

 

Konzervativno zdravljenje ileusa 

 

V prvih treh dneh od pojava zapore uvedemo karenco 

in pacienta rehidriramo preko subkutanih ali 

intravenskih infuzij. Za lajšanje bruhanja in slabosti 

lahko uporabimo metoklopramid (samo v primeru 

nepopolne zapore) v odmerku 30-60mg/24h SC ali IV, 

haloperidol 5-15mg/24h SC, razdeljeno na 2-3 

odmerke, klorpromazin 50mg/24h SC ali IV, 

razdeljeno na 2 do 3 odmerke in droperidol 2,5-

5mg/24h SC ali IV, razdeljeno na 2-3 odmerke. 

Zdravila druge izbire za lajšanje slabosti in bruhanja 

so 5HT3 antagonisti (ondansetron 4-8mg/24h IV ali 

16-32mg/24h v obliki svečk).  

 

Za zmanjševanje sekrecije v črevo uporabljamo 

zdravila z antiholinergičnim učinkom: butil-

skopolamin 40-120mg/24h SC ali IV, razdeljeno na 3 

do 4 odmerke. Poleg zmanjševanja črevesne sekrecije 

butilskopolamin učinkuje tudi pri lajšanju količne 

bolečine. V primeru ponovitve ileusa in ob 

predhodnem dobrem odgovoru na zdravljenje z 

analogom somatostatina lahko le-tega uporabimo kot 

zdravilo prve izbire za zmanjševanje črevesnih 

sekrecij. Antisekretorni učinek na želodčno sluznico 

imajo IPČ (omeprazol lahko apliciramo subkutano).  

 

V prvih 5 do 10 dneh v terapijo uvedemo 

kortikosteroide, ki imajo antiedematozen učinek, 

centralni antiemetični učinek in posredni analgetični 

učinek (zmanjšajo napetost črevesa in vnetje). 

Uporabimo 0,25-1mg/kg/24h deksametazona SC v 

enkratnem odmerku.  

 

Bolečino lajšamo z analgetiki. Kot učinkoviti so se 
izkazali opioidni analgetiki (7).  

 

V primeru izrazitega bruhanja za nekaj dni lahko 

vstavimo nazogastrično sondo. To zaradi neugodja, ki 

ga povzroča pacientu in pritiska na sluznico nosu, 

žrela in požiralnika odstranimo čimprej. Izločka preko 

sonde mora biti pred odstranitvijo manj kot 1L/24h. 

  

Po treh dneh ocenimo stanje in v primeru razrešitve 

obstrukcije postopoma nižamo odmerek kortiko-

steroida in antiholinergika do minimalnega še 

učinkovitega odmerka oziroma do ukinitve zdravila. 

Prav tako prilagodimo simptomatsko terapijo. V 

primeru, da ni prišlo do razrešitve obstrukcije in je še 

vedno prisotno bruhanje uporabimo analog 

somatostatina (oktreotid ali lanreotid). 

V primeru, da pride do razrešitve zapore analoge 

somatostaina ukinemo in priporočimo uporabo 

odvajal. Če dosežamo delno razrešitev zapore ali 

ustrezno simptomatsko kontrolo lahko nadaljujemo 

zdravljenje z analogom somatostatina. Če pa tudi po 

zdravljenju z analogom somatostatina vztraja bruhanje 

ali izloček po nazogastrični sondi več kot 1l/24h, 

razmišljamo o perkutani gastrostomi (4). Nekatere 

raziskave so pokazale, da ima perkutana gastrostoma 

v določenih primerih prednost pred medikamentoznim 

zdravljenjem zapore črevesa, saj je povezana z 

redkejšimi ponovnimi sprejemi v bolnišnico (5). 

 

V vsakem primeru je pacientu v paliativni oskrbi 

potrebno prisluhniti in pri vseh odločitvah glede 

obravnave upoštevati tudi njegove želje in poglede (8). 

Kljub omejitvam ustrezen farmakološki pristop v 

kombinaciji s perkutano gastrostomijo v primeru 

neobvladljivega bruhanja in hidracijo s 

hipodermoklizo omogoča ustrezno kontrolo 

simptomov pri večini terminalno bolnih pacientov, ki 

niso kandidati za operativno zdravljenje (7). 

 

Slabost in bruhanje 
 

Slabost je neprijeten občutek v žrelu ali želodcu, ki 

povzroča potrebo po bruhanju. Bruhanje pa je 

kompleksen živčnomišični refleks, ki povzroča hitro 

izločanje želodčne vsebine skozi usta. Pri obravnavi 

pacienta je potrebno s pomočjo anamneze opredeliti 

ali gre za slabost, bruhanje ali oboje (9). Pomembno 

je, da tudi pacienti in svojci oziroma negovalci 

opazujejo morebitne sprožilce težav in tudi učinke 

zdravil in nefarmakoloških ukrepov (10). 

 

Patofiziologija 

 

Patogeneza slabosti in bruhanja je kompleksna. Center 

za bruhanje v možganskem deblu prejema emetogene 

signale iz štirih področji. Kemoreceptorska prožilna 

cona leži izven krvno-možganske pregrade in preko 

dopaminskih receptorjev posreduje informacijo o 

visoki koncentraciji emetogenih substanc (kalcijevi 

ioni, opioidi, urea) v krvi. Možganski korteks preko  

histamina in acetilholina posreduje v center za 

bruhanje informacijo o strahu, povišanem 

možganskem pritisku in draženju možganskih ovojnic. 

Vestibularna jedra preko histamina prenašajo 

informacije iz ravnotežnega aparata v notranjem 

ušesu. Iz gastrointestinalnega trakta se preko 

serotonina prenaša informacija o nekaterih zdravilih, 

radioterapiji in bakterijskih toksinih, preko 

histaminskih in acetilholinskih receptorjev pa 

informacija o mehanskem pritisku na črevo (9, 11). 
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Zdravljenje 

 

Zdravljenje mora biti individualno, prilagojeno 

pacientovi osnovni diagnozi, pridruženim boleznim, 

zdravilom, življenjskemu slogu in željam. Predstaviti 

moramo realna pričakovanja in pacienta dobro poučiti 

o vseh načrtovanih ukrepih (9). 

 

Poskušamo odpraviti morebitne reverzibilne vzroke 

slabosti: zaprtje, glivična okužba orofarinksa, okužbe 

gastrointestinalnega trakta in antibiotiki, 

hiperkalcemija, uremija, močna bolečina in kašelj, 

anksioznost (9). 

 

Vedno pacienta poučimo o nefarmakoloških ukrepih 

pri slabosti in bruhanju. V pacientovem okolju je 

potrebno, kolikor je možno, zmanjšati vidne dražljaje, 

zvoke in vonje, ki bi lahko  sprožili slabost. Svetujemo 

majhne obroke bogate z ogljikovimi hidrati, 

izogibanje sladki, mastni, slani in močno začinjeni 

hrani. Svetujemo, da si poskusijo pomagati z 

uživanjem limoninega soka ali kislih bonbonov (11). 

 

Zdravila izbiramo glede na znan ali potencialen vzrok 

za slabost in bruhanje. Natančna razprava o vseh 

vzrokih slabosti in bruhanja presega obseg tega 

prispevka.  

 

Metoklopramid je D2-antagonist in 5-HT4 agonist. 

Deluje kot prokinetik in je tako učinkovit pri slabosti 

zaradi delne zapore črevesa brez kolik. Zaradi učinka 

na dopaminske receptorje je uporaben pri slabosti, ki 

jo sprožajo emetogene substance v kemoreceptorski 

prožilni coni. Pozorni moramo biti na ekstrapiramidne 

učinke in možno podaljšanje QT-dobe. Odmerjamo ga 

10mg/8h PO ali SC. Trajanje zdravljanja skušamo 

omejiti na največ 5 dni. 

 

Haloperidol je D2 antagonist in je učinkovit pri 

slabosti povzročeni preko kemoreceptorske prožilne 

cone. Prav tako moramo paziti na ekstrapiramidne 

učinke in možno podaljšanje QT-dobe. Haloperidol 
lahko tudi zniža prag za nastanek epileptičnih 

napadov. Odmerjamo ga po 0,5 do 1,5mg PO ali SC 

do učinka. Odmerek v 24h ne sme preseči 5mg. 

 

Ondansetron je 5-HT3 antagonist. Uporabljamo ga pri 

slabosti zaradi kemoterapije ali kot alternativno 

zdravilo za zdravljenje slabosti in bruhanja pri zapori 

črevesja. Pri dolgotrajni uporabi lahko povzroča 

zaprtje. Odmerjamo ga po 4mg PO ali SC do učinka. 

Odmerek v 24h ne sme preseči 16mg. 

 

Levomepromazin je D2 antagonist, antagonist 

histamina in acetilholina ter 5-HT2 antagonist. Je 

»širokospektralni« antiemetik, ki ga lahko uporabimo, 

kadar ne moremo povsem jasno definirati vzroka za 

slabost in bruhanje ali kadar je vzrokov več. Možen 

stranski učinek je sedacija. Odmerjamo ga po 6,25mg 

PO ali SC. Maksimalni odmerek v 24h je 25mg. 

 

Domperidon je D2 antagonist. Deluje kot prokinetik in 

na kemoreceptorsko prožilno cono. Je šibkejši 

antiemetik kot haloperidol. Ker ne prehaja krvno-

možganske pregrade, ne povzroča ekstrapiramidnih 

stranskih učinkov. Lahko podaljšuje QT-dobo. 

Odmerjamo ga po 10-20mg trikrat na dan PO ali PR. 

 

Tietilperazin je antagonist dopaminskih receptorjev, ki 

je učinkovit pri slabosti zaradi anestezije in 

kemoterapije. Zaradi neželjenih učinkov (omotičnost, 

hipotenzija,  in ekstrapiramidni učinki), ki so 

pogostejši pri starejših pacientih, ga redko 

uporabljamo. 

 

Olanzapin je atipični antipsihotik, ki deluje preko D2, 

5HT2, muskarinskih in histamisnkih receptorjev. Je 

edini od atipičnih antipsihotikov, ki ima antiemetični 

učinek. Podobno kot levomepromazin ima širok 

spekter antiemetičnega delovanja. Uporabljamo ga kot 

zdravilo druge izbire, če zdravljenje z 

metoklopramidom ali haloperidolom ni uspešno ali 

zaradi stranskih učinkov ni možno. Odmerjamo ga 

5mg PO ali SC v enkratnem odmerku zvečer. Lahko 

povzroči povečanje telesne teže in sedacijo (9, 11, 12). 
 

V določenih primerih za zdravljenje slabosti in/ali 

bruhanja uporabljamo še kortikosteroide (predvsem 

pri obstrukciji črevesa in intrakranialnih procesih) ter 

kanabinoide in benzodiazepine (pri anticipatorni 

slabosti, anksioznosti) (11). 

 

Zdravila ob bruhanju v začetku uporabljamo 

subkutano oziroma rektalno, ko je bruhanje 

kontrolirano lahko preidemo na peroralno jemanje 

zdravil (9). 

 

Driska 
 

O driski govorimo pri prepogostem odvajanju 

premehkega blata. Akutna driska traja manj kot 14 dni, 

perzistenta več kot 14 dni in kronična več kot 30 dni. 

Večina akutnih drisk je posledica virusnih okužb in 

samoomejujočih. Driske s težjim potekom (vodena 

driska z znaki hipovolemije, prisotnost krvi in sluzi v 

blatu, več kot šestkratno odvajanje neformiranega 

blata v 24h, huda abdominalna bolečina, nedavna 

hospitalizacija ali uporaba antibiotika) so pogosto 

bakterijske (6). Najpogostejši vzroki perzistentne in 

kronične driske pri pacientu v paliativni oskrbi so 

našteti v tabeli 2. 

 

Patofiziologija 

 

Poznamo različne patofiziološke mehanizme, ki 

privedejo do driske. Na tem mestu jih bomo zgolj 
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našteli, saj poglobljena predstavitev presega obseg 

prispevka. Eksudativna driska je posledica 

dejavnikov, ki privedejo do poškodbe črevesnega 

epitelija, zaradi česar pride do zmanjšane absorbcije 

črevesne vsebine. V blatu so prisotne primesi krvi in 

sluzi. Sekrecijska driska je posledica povečanega 

izločanja elektrolitov iz celic črevesne sluznice in s 

tem povečanega izločanja vode skozi črevo. Osmotska 

driska je posledica prisotnosti neprebavljive vsebine v 

črevesu, ki nase veže vodo. Dismotilitetna driska je 

posledica prehitrega prehoda črevesne vsebine. 

Steatoreja je posledica pomanjkanja encimov za 

prebavo maščob v črevesu. Pri sindromu kratkega 

črevesa, je driska posledica prekratkega stika črevesne 

vsebine s črevesnim epitelom, da bi prišlo do zadostne 

absorbcije le-te. Pogosto je driska posledica 

kombinacije zgoraj naštetih mehanizmov. 

 

Posledice driske so lahko dehidracija, malabsorbcija, 

hemoroidi, poškodba perianalne kože, elektrolitske 

motnje (6). 

 

Tabela 2: Vzroki perzistentne in kronične 

driske pri pacientu v paliativni oskrbi (6). 

Vzroki, 

povezani z 

rakom 

Karcinoidni sindrom 

Rak kolona 

Limfadenom 

Medularni rak ščitnice 

Rak pankreasa 

Feokromocitom 

Vzroki, 

povezani s 

kirurškimi 

posegi 

Blokada celiakalnega pleteža 

Holecistektomija, 

ezofagogastrektomija 

Whipplova operacija 

Resekcija črevesa 

Vagotomija 

Vzroki, 

povezani s 

kemoterapijo 

Kapecitabin, cisplatin, citozin 

arabinozid, metotreksat, irinotekan, 

docetaksel, doksirubicin, 

paklitaksel in drugi kemoterapevtiki 

Vzroki, 

povezani z 

radioterapijo 

Obsevanje v abdominalnem in 

pelvičnem področju pa tudi 

obsevanje v področju prsnega koša, 

glave in vratu. 

Transplantacija 

kostnega mozga 

Kemoterapija 

Obsevanje celega telesa, 

Bolezen presadka proti gostitelju 

Stranski učinki 

zdravil 

Antibiotiki, antacidi, ki vsebujejo 

magnezij, antihipertenzivi, kolhicin, 

digoksin, preparati železa, laksativi, 

metildopa, metoklopramid, 

mizoprostol, nadomestki kalija, 

propranolol, teofilin 

Pridružene 

bolezni 

Sladkorna bolezen, hipertiroidizem, 

črevesna vnetna bolezen, 

obstrukcija črevesa zaradi tumorja 

Okužba 

Clostridium difficile 

Clostridium perfringens 

Bacilus cereus 

Gardia lamblia 

Cryptosporidium 

Salmonella 

Shigella 

Campylobacter 

Rotavirus 

Fekalna 

impakcija 
Zaprtje, ki vodi do obstrukcije 

Dieta 

Alkohol 

Mleko in mlečni izdelki 

Živila, ki vsebujejo kofein 

Sadni sokovi 

Hrana, bogata z vlakninami 

Hrana, bogata z maščobami 

Alergija na hrano 

Pijače z mehurčki 

Živila, ki vsebujejo sorbitol 

Vroča in začinjena hrana 

Psihološki 

dejavniki 
Stres 

 

Zdravljenje 

 

Pacientom damo splošna navodila glede prehrane. 

Svetujemo izogibanje živilom, ki lahko povzročajo ali 

poslabšajo drisko in uživanje juhe, izotoničnih 

napitkov ter večji vnos tekočin. 

 

Ob znakih dehidracije nadomeščamo tekočino tudi s 

hipodermoklizo.  

 

Loperamid je periferno delujoč opioid, ki preko 

vezave na opioidne receptorje upočasni prehod 

črevesne vsebine. Zdravljenje začnemo z odmerkom 

4mg in nato dodajamo po 2mg po vsakem odvajanju 

neformiranega blata do maksimalnega dnevnega 

odmerka 16mg. Zdravilo je na voljo v obliki tablet. 

 

Dodatno lahko uporabljamo inhibitorje mukoznih 

prostaglandinov (acetilsalicilna kislina, oktreotid, 

kortikosteroidi), ki delujejo antisekretorno. 

 

Probiotike lahko svetujemo za preprečevanje z 

antibiotiki povzročene driske, pri okužbi z 

rotavirusom, pri vnetnih črevesnih boleznih in 

sindromu razdražljivega črevesa. 

 

Ob sumu na bakterijsko drisko zdravimo z 

antibiotikom. Pri sumu na drisko povzročeno s 

Clostridium difficile uporabimo metronidazol, pri 

ostalih bakterijskih povzročiteljih driske v domačem 

okolju empirično uporabimo ciprofloksacin. 

 

Pri pankreatični insuficienci je potrebno nadomeščati 

pankreatične encime. 

 

Kortikosterodi zmanjšajo edem zaradi zapore črevesa, 

fekalne impakcije ali ob radiacijskem kolitisu ter 

zmanjšajo hormonske vplive nekaterih endokrinih 

tumorjev. 
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Zaprtje 
 

Z zaprtjem se v paliativni oskrbi pogosto srečujemo. 

Najpogosteje je posledica uporabe opioidov. Zaprtje 

zdravimo stopenjsko. Svetujemo uživanje suhih sliv in 

dovolj tekočine. Zaprtje zaradi uporabe opioidnih 

zdravil zdravimo s stimulansi. Enega od preparatov 

senne (zdravilni čaj/tablete) bolniki uporabljajo redno. 

Po potrebi dodajo še mehčalec blata in bizakodil (v 

obliki svečke) (13). Kadar z omenjenimi ukrepi nismo 

uspešni, je potrebno čiščenje črevesa s klizmo. 

 

Za preprečevanje z opioidi povzročenega zaprtja lahko 

uporabljamo kombinacijo opioida in njegovega 

perifernega antagonista (oksikodon/nalokson), ki 

zmanjša učinek opioida na črevesne receptorje. 

 

Pri zaprtju, ki ni posledica uporabe opioidov, imajo 
mehčalci blata prednost pred stimulansi. 

 

Prehrana 
 

Prehrana v paliativni oskrbi je širok pojem. V 

prispevku se bomo omejili na vprašanja povezana s 

prehrano pri bolniku z boleznijo v terminalni fazi. 

Razprava o prehrani v obdobju zdravljenja osnovne 

bolezni z namenom ozdravitve presega okvir tega 

prispevka. 

 

Prehrana pri bolniku z boleznijo v terminalni fazi 

 

Ko so možnosti zdravljenja osnovne bolezni izčrpane, 

se prehranski cilji iz podpore aktivnemu zdravljenju, 

vzdrževanju pustne telesne mase in fizične 

zmogljivosti preselijo vse bolj v zagotavljanje čim 

boljše kvalitete življenja in udobja (14).  
 

Z rakom povezana kaheksija preko hormonsko in 

citokinsko uravnavanih mehanizmov in preko 

sistemskega vnetja vodi v katabolno metabolno stanje, 

ki ga s prehranskimi intervencijami, ko je zdravljenje 

osnovne bolezni izčrpano, ne moremo preprečiti. 

Zaradi tega  bo kaheksija v vsakem primeru nezadržno 

napredovala (15). V zadnjih dneh ali tednih življenja 

je praktično pri vseh bolnikih prisoten zmanjšan vnos 

hrane in tekočine zaradi manjših metabolnih potreb 

organizma. Svojci so pogosto zaskrbljeni zaradi 

anoreksije in napredujoče kaheksije pri bolniku, na 

drugi strani pa bolniki pogosto uživajo hrano zgolj 

zato, da ugodijo svojim bližnjim in ne, ker bi čutili 

lakoto (16). Zato je zelo pomembno v odprtem 

pogovoru pacientom in svojcem  preprosto razložiti, 

zakaj je prišlo do anoreksije in kaheksije (16), da sta 

obe posledica napredovanja osnovne bolezni in bosta 

privedli do smrti bolnika. V pogovoru  spodbudimo 

svojce, da nam zaupajo svoje strahove, predvsem pa 

bolnika, da, v kolikor zmore, pove, kakšne želje ima 

glede prehrane. Vprašamo, če želijo kakšno posebno 

vrsto hrane Kadar ne morejo več požirati tudi, če želijo 

hrano zgolj prežvečiti. Vprašamo, če želijo biti poleg 

svojcev pri obroku. 

 

V zadnjem obdobju življenja bolniki vse težje požirajo 

tudi tekočino. Običajno je manjša nevarnost aspiracije 

pri gostejših pripravkih (17). Žejo blažimo preko 

majhnih požirkov, z lizanjem trdih bonbonov in dobro 

ustno nego (18). 
 

Raziskav s področja uporabe enteralne in parenteralne 

prehrane pri bolnikih s terminalno boleznijo je malo. 

Uvajanje umetne prehrane zagotovo ni indicirano pri 

bolnikih s kratkim pričakovanim preživetjem (dnevi 

do tedni), nekontroliranimi simptomi napredovale 

bolezni (bolečina, bruhanje, dispneja, delirij), 

napredovalo odpovedjo organa in slabo oceno 

preostale telesne zmogljivosti (Karnofski indeks 

<50%) in nikoli, kadar bolnik tega ne želi (19). 
 

Dokazov, da bi parenteralna hidracija izboljšala 

kvaliteto življenja v zadnjem obdobju življenja 

nimamo (20) in tako nima vloge v simptomatski 

terapiji. Če se v posameznih primerih odločimo za 

nadomščanje izgub tekočine, apliciramo majhne 

volumne fiziološke raztopine subkutano (21). 
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Paliativna oskrba – zdravljenje delirija 
 

Asist. mag. Mateja Lopuh (1), dr. med., spec.; Ana Bogataj (2), dr. med. 

1) Služba za paliativno in negovalno dejavnost, SB Jesenice, Cesta Maršala Tita 112, 4270 Jesenice 

2) Urgentni center, Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor 

 

 

Uvod 
 

Delirij je pogost spremljevalec paliativnih bolnikov. 

Je akutno nastala motnja zavesti, pozornosti in 

kognitivnih funkcij. Ločimo tri različne oblike delirija, 

kar je pomembno za prepoznavo le-tega. Odraža se 

lahko kot hipoaktivna oblika s somnolentnim stanjem, 

kjer je bolnik lahko odsoten in slabše kontaktibilen, ta 

se pogosto pojavlja pri aktivnem umiranju. Druga 
oblika je hiperaktivna oblika z zmanjšanim stanjem 

zavesti, ki se kaže kot somnolenca z nemirom. Tretja 

je hiperaktivna oblika z agitacijo, kjer je bolnik 

agitiran, nemiren, lahko so prisotne halucinacije, 

neorientiranost, zamenjava dneva z nočjo, spremembe 

obnašanja, neprimerno komuniciranje, lahko tudi 

preobčutljivost na bolečino (1,2). 
 

Patofiziologija 
 

Patofiziologija delirija še ni povsem raziskana. Znano 

je, da glavno vlogo igra pomanjkanje nevro-

transmiterja acetilholina, prav tako lahko delirij 

povzročajo stanja, kjer je pomanjkanje acetilholina 

pridruženo (hipoksija, hipoglikemija, pomanjkanje 

tiamina). Svojo vlogo pri deliriju naj bi imeli tudi 

proinflamatorni citokini kot so interlevkini in tumor 

nekrozirajoči faktor alfa (1,2). 
 

Kako prepoznamo delirij? 
 

1. Nastane akutno (ure, dni), tekom dneva fluktuira 

(2); 
2. prisotne motnje zavesti  (pogosto prvi znak) (2);  

3. motnje pozornosti: fokusiranje, obdržati rdečo nit 

pogovora, prenesti pogovor na drugo temo/stvar 
(2); 

4. upad kognitivnih motenj (motnje spomina, 

dezorientiranost, inkoherenenten, neorganiziran 

ali tangentalni govor,…) (2); 

5. motenj ne opiše nobeno drugo, že obstoječe 

nevrokognitivno stanje in ne nastane v kontekstu 

stanja, kjer je zmanjšana budnost (koma) (2); 
6. razvidno je, da ima bolnik že znano bolezensko 

stanje, ki mu je delirij lahko pridružen (rakavo 

obolenje, kronična bolezen, uporaba psihogenih 

substanc, zdravila, katerih stanski učinek je lahko 

delirij,…) (2). 
 

 

 

Diagnoza 
 

1. (Hetero)anamneza: predvsem podatek o času 

nastanka in možnih spreminjanjih stanja tekom 

dneva (2); 

2. pregled pacienta: izključevanje infektov, 

nevroloških izpadov… (2); 
3. pregled zdravniške dokumentacije in zdravil, ki bi 

lahko povzročala simptomatiko (2); 
4. laboratorij: krvna slika, elektroliti, retenti, jetrni 

testi, kazalci vnetja, toksikologija,… (2,3); 

5. ocenitev kognitivne funkcije: kratek preizkus 

spoznavnih sposobnosti (KPSS) poleg časovne in 

krajevne orientacije zajema tudi oceno jezika, 

pozornosti in spomina (2,3); 

6. slikovna diagnostika: CT glave je indiciran pri 

primerih, ko ni znanega jasnega vzroka delirija. Ni 

potreben pri primerih, kjer je jasen vzrok bolezni, 

kjer ni znakov poškodbe glave, ni fokalnih 

nevroloških izpadov, ko je bolnik buden in jasno 

sledi navodilom. Potrebno pa je vseeno razmisliti 

o slikovni diagnostiki, če se kljub znanemu vzroku 

delirija stanje ne izboljša. MRI glave je smiselna 

preiskava pri bolnikih, kjer vzroka ne najdemo in 

nam CT glave ne pokaže patologije. Z njim lahko 

izključimo možgansko kap, lezije zadnje kotanje, 

demielinizacijske procese (akutni diseminirani 

encefalomielitis), ki lahko dajejo sliko delirija 

(1,2). 
 

Diferencialna diagnoza: 
 

Demenca: spremembe pri demenci nastanejo tekom 

daljšega časovnega obdobja, pri deliriju nastanejo 

akutno; pri demenci je stanje zavesti nespremenjeno, 

pri deliriju je spremenjeno (somnolenca, letargija,..) 

(1-4). 
 

Wernickova afazija: ne razumejo, ne ubogajo, delujejo 

zmedeni. Vendar je težava pri tem  le jezikovna, 

preostale kognitivne funkcije so nemotene (1-4). 

 

Lezije frontalnega režnja: pomanjkanje spontanosti, 

kritičnosti, izguba kratkotrajnega spomina, 

labilen/oslabljen emocionalni odziv. Slika lahko 

deluje zelo podobno kot delirij. Potrebna je slikovna 

diagnostika (1-4). 
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Nekonvulzivni epileptični status: pogosto 

neprepoznan, lahko daje sliko delirija, običajno so 

prisotni nevrološki izpadi. Potreben EEG (1-4). 
Neurejena bolečina: nemir, stokanje in grimase pri 

agitiranem diliriju lahko dajejo sliko neurejene 

bolečine. Pri deliriju oseba na vprašanje kje jo boli 

bolečine ne more prav locirati, povedala bo, da jo boli 

vse. Lahko apliciramo poskusni odmerek analgetika 

za prebijajočo bolečino in opazujemo učinek (1-4). 

 

Psihiatrična obolenja: depresija običajno manj 

flaktuira tekom dneva kot delirij, depresivni bolniki so 

orientirani in sledijo navodilom. Težje je razlikovati 

manijo od hiperaktivnega delirija. Pri maniji nam je v 

pomoč morebitna anamneza depresije v preteklosti. 

(1-4). 

 

Zdravljenje  
 

Pomembno je mirno, bolniku udobno okolje brez 

večjih zunanjih dražljajev. Pri psihomotorni agitaciji, 

halucinacijah, zamegljenosti je zdravilo izbora 

haloperidol. Nizki odmerki (0,5-1,0 mg) so običajno 

zadostni za umiritev agitiranosti, paranoje ali strahu. 

Odmerek lahko ponavljamo vsakih 20-30 minut do 

umiritve. Pri starejših bolnikih je potrebno odmerke 

prilagoditi (zmanjšati) zaradi stranskih učinkov 

(spremenjen metabolizem, ekstrapiramidalni stranski 

učinki, podaljševanje QT dobe,…). Haloperidol je v 

Sloveniji na voljo v obliki kapljic, tablet ali raztopine 

za injeciranje. Pri močni agitiranosti apliciramo 

haloperidol per os ali intramuskularno. Intravenozni 

obliki se zaradi možnih hudih zapletov izogibamo 

(2,4-8)  

 

Če je bolnik še vedno agitiran lahko v kombinaciji s 

haloperidolom uporabimo tudi benzodiazepine 

(lorazepam) v odmerku do 2mg. Benzodiazepini sami 

sicer pričnejo delovati nekoliko hitreje kot 

antipsihotiki, vendar lahko poslabšajo zmedenost in 

sedacijo. Antipsihotike je potrebno uvajati 

ambulantno ali v bolnišnici, če je bolnik nato odpuščen 

domov je potrebno premisliti o načinu jemanja (tablete 

ali kapljice peroralno). Pri paliativnih bolnikih, ki 

težko požirajo, so kapljice bolniku prijaznejše (2,4-8)  

Hipoaktivni delirij je pogost pri starejših, bolniki so 

pri njem praviloma mirni. Prav zaradi tega pogosto 

ostane nerazpoznan (2,4-8). 

 

Tips and tricks: 
 

- Delirij nastane v nekaj urah ali dneh, tekom 

dneva se stanje zavesti in agitiranost 

spreminja. 

- Demenca nastaja dolgo časa, stanje zavesti je 

nespremenjeno. 

- Zdravilo izbora ob agitiranosti, nemiru, 

halucinacijah, strahu je haloperidol v per os 

(tablete ali kapljice) ali i.m. obliki. Po potrebi 

lahko dodamo tudi lorazepam. 

- Pri aktivnem umiranju je lahko prisoten 

hipoaktivni delirij, kjer so bolniki mirni in 

pogosto ostane neprepoznan.  
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Zdravljenje simptomov ob koncu življenja 
 

Asist. mag. Mateja Lopuh (1), dr. med., spec. anest.; Miha Metelko (2), dr. med., specializant urg. med. 

1) Služba za paliativno in negovalno dejavnost, Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice 

2) Urgentni center, Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva 15, 8250 Brežice 

 

 

Uvod 
 

Paliativna oskrba je interdisciplinarna, aktivna, 

celostna oskrba, ki zagotavlja optimalno aktivnost, 

počutje in psihosocialno podporo bolniku ter njegovi 

družini, ko ozdravitev ni več možna. Z njo lajšamo 

težave zaradi same napredovale bolezni in posledic 

zdravljenja (1, 2, 3). 

 
Bolnike vključujemo v paliativno obravnavo pri 

približno 6-mesečnem preživetju (1). Skupaj s 

paliativno obravnavo lahko še vedno poteka 

zdravljenje osnovne bolezni (4). Zgolj en del celotne 

paliativne obravnave je oskrba ob koncu življenja, ko 

je smrt blizu, tj. nekaj dni do dveh tednov. V telesu 

takrat potekajo fiziološki procesi umiranja, kar 

pomeni, da odpovedujejo notranji organi. Življenja 

takrat ne skrajšujemo kakor tudi ne podaljšujemo. Cilj 

je spokojna, neboleča in človeka dostojna smrt brez 

neupravičenega, agresivnega in mučnega 

podaljševanja življenja (1). 
 

 

 

 

Napovedni dejavnik za oceno preživetja 
 

Pravilna ocena preživetja je odločilna za pravilne 

odločitve pri obravnavi bolnika. Predvsem je zelo 

težavno za urgentnega zdravnika na terenu, ko je 

potrebno sprejeti odločitev, ali ima napotitev v 

bolnišnico in tako dodatna diagnostika ter zdravljenje 

sploh smisel ali pa le po nepotrebnem dodatno 

obremenjuje pacienta, njegove svojce in nenazadnje 
zdravstveni sistem sam  ter je tako celo lahko neetična. 

Pri oceni so nam v pomoč napovedni dejavniki 

preživetja. Dobri napovedni dejavniki so merjenje 

funkcijske sposobnosti (indeks po Karnofskem in 

paliativna lestvica zmogljivosti – PPS, slednja je 

modifikacija Karnofski indeksa in je kot taka bolj 

uporabna v paliativni obravnavi, glej tabelo 1). 

Klinični znaki kratkega preživetja so smrtni nemir 

(smrt v nekaj urah ali dneh), splošna oslabelost, težko 

dihanje in požiranje, kaheksija in zožena zavest. V lab. 

izvidih so slabi napovedni dejavnik nizki serumski 

albumini,  limfociti, zvišani levkociti in vnetni 

parametri. Z uporabo več napovednih dejavnikov in 

klinično izkušnjo je ocena preživetja zanesljivejša (3, 

5). 

Tabela 1: Paliativna lestvica zmogljivosti – PPS. 

PPS Pokretnost 
Vsakodnevne aktivnosti in 

znaki popolnosti 
Samostojnost Vnos hrane Zavest 

100% popolna 

Opravlja vsakodnevne 

aktivnosti in dela  

brez znakov bolezni 

Popolna normalen polna 

90% popolna 

Opravlja vsakodnevne 

aktivnosti in dela  

Minimalni znaki bolezni 

Popolna normalen polna 

80% popolna 

Vsakodnevne aktivnosti 

opravlja z naporom 

Minimalni znaki bolezni 

Popolna 
Normalen ali 

zmanjšan  
polna 

70% Zmanjšana 
Nesposoben za delo/službo 

Izraziti znaki bolezni 
Popolna 

Normalen ali 

zmanjšan  
Polna 

60% Zmanjšana 

Nesposoben opravljati hišna 

opravila 

Izraziti znaki bolezni 

Občasno potrebuje 

pomoč 

Normalen ali 

zmanjšan  
Polna ali zmedenost 

50% 
Večinoma 

sedi/leži 

Nesposoben opravljati katero 

koli delo 

Znaki napredovale bolezni 

Občasno potrebuje 

pomoč 

Normalen ali 

zmanjšan  
Polna ali zmedenost 

40% 
Večinoma v 

postelji 

Nesposoben opravljati 

vsakodnevne aktivnosti 

Znaki napredovale bolezni 

Večinoma 

potrebuje pomoč 

Normalen ali 

zmanjšan  

Polna zavest ali 

zaspanost +/- 

zmedenost 

30% 
Vezan na 

posteljo 

Nesposoben opravljati 

vsakodnevne aktivnosti 

Znaki napredovale bolezni 

Potrebuje popolno 

oskrbo 

Normalen ali 

zmanjšan  

Polna zavest ali 

zaspanost +/- 

zmedenost 



 

 182 

20% 
Vezan na 

posteljo 

Nesposoben opravljati 

vsakodnevne aktivnosti 

Znaki napredovale bolezni 

Potrebuje popolno 

oskrbo 
Po žličkah 

Polna zavest ali 

zaspanost +/- 

zmedenost 

10% 
Vezan na 

posteljo 

Nesposoben opravljati 

vsakodnevne aktivnosti 

Znaki napredovale bolezni 

Potrebuje popolno 

oskrbo 
Le ustna nega 

Zaspanost ali koma 

+/- zmedenost 

0% smrt - - - - 

 

 

Z združitvijo PPS in kliničnih znakov ter simptomov 

dobimo paliativni prognostični indeks/točkovnik, ki 

pri seštevku 6 ali več napove <3 tedensko preživetje z 

80% občutljivostjo in 85% specifičnostjo (glej tabelo 

2) (5). 

 
Tabela 2: Paliativni prognostični indeks (5). 

PPS 

10-20 4,0 

30-50 2,5 

>60 0 

Vnos hrane 

Močno zmanjšan 2,5 

Zmerno zmanjšan 1,0 

Normalen 0 

Edemi 
Prisotni 1,0 

Odsotni 0 

Dispneja v 

mirovanju 

Prisotna 3,5 

Odsotna 0 

Delirij 
Prisoten 4,0 

Odsoten 0 

 

Poudariti je potrebno, da so večina dosedanjih študij 

prognoziranja pri bolnikih, vključeni v paliativno 

obravnavo, nanaša na napredovalo maligno obolenje. 

Bolezni s kroničnim odpovedovanjem organom, kot je 

na primer srčno popuščanje, KOPB, napredovala 

jetrna odpoved imajo bolj nepredvidljiv potek in je 

tako tudi težje napovedovati preživetje (5). 
 

Z neustrezno oceno preživetja sprejmemo napačne 

odločitve o preiskavah, zdravljenju, uporabi zdravil, 

nenazadnje pa tako bolnik kot svojci nimajo pravih 

informacij o stanju, zato jih smrt pogosto »prehiti«, 

kar ima za posledico tudi težje žalovanje. 

 

Bolniki po večini želijo umreti doma. Po svetu se ta 

odstotek giblje od 60-80% pri splošni populaciji in do 

90% pri bolnikih z malignim obolenjem. Podatki za 

Onkološki inštitut niso bistveno drugačni, medtem ko 

podatka na nivoju vse Slovenije nimamo (1). 
 

Umiranje 
 

Natančno napovedovanje preživetja in prepoznava 

umiranja je za klinika lahko zelo težko, še posebej v 

luči novih diagnostičnih metod in zdravljenja, ko je 

močna želja in upanje bolnika ter njegovih svojcev na 

ev. ozdravitev ali vsaj še podaljšanje življenja. Na 

drugi strani nepravočasna prepoznava bolnikovega 

umiranja rezultira v vztrajanju v standardni medicinski 

obravnavi, kar je za bolnika slabše. 

 

Zanesljivi znaki smrti znotraj nekaj dni so: 

• neredno dihanje/ Cheyne-Stokesovo dihanje, 

• pitje po požirkih, 

• motnje zavesti, 

• nezmožnost zaužitja tablet. 

 

Znaki bližajoče se (neizogibne) smrti: 

• dihalni gibi čeljustnice, 

• akrocianoza, 

• hropenje,  

• odsotnost radialnih pulzov. 

 

Ko bolnik umira, mora imeti predpisana ključna 

zdravila, t.j. analgetike, antiemetike, sedative, 
anksiolitike, antiholinergike (preprečevanje hropenja) 

in antipiretike. Nepotrebna zdravila, katerih opustitev 

bi imeli posledice šele čez dalj časa, ukinemo. Pri 

pričakovanem preživetju manj kot 30 dni tako 

ukinemo: bifosfonate, hipolipemike, antiartimike, 
antihipertenzive, antibiotike, antidepresive, vitamine, 

antikoagulantno terapijo, hormone (1). 
 

Umiranje poteka po dveh poteh: 

1) Mirna pot: stanje normale zavesti se prevesi v 

zaspanost, zatem se postopoma razvije 

somnolenca, stupor, koma in smrt. 

2) Težka pot: stanje normalne zavesti se prevesi v 

nemir, zmedenost. Razvije se delirij in ostali znaki 

čezmernega delovanja živčevja (epileptični napad 

ipd.), sledi stupor, koma, smrt. 

 

Slednja pot je neprijetna tako za bolnika kot svojce. 

Pomembno je, da jo pravočasno prepoznamo in 

pričnemo zdraviti. Najbolje je pričeti z 

benzodiazepini, npr. midazolam, 2,5-5 mg sc. na 15-

20 min do umiritve (1). V kolikor je bolnik doma in ne 

mora več požirati, se poslužimo drugih oblik 

aplikacije, npr. lorazepam 1-2,5 mg sl./6-8 ur. 
 

Zdravljenje najpogostejših simptomov 
 

Dispneja 

 

Dispneja, ki jo imenujemo tudi težka sapa ali dušenje, 

je subjektiven občutek težkega dihanja. Pojavi se ob 

neskladju med zaznano potrebo po dihanju in 

zmožnostjo dihanja. 
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Ocenjuje se, da se pojavi pri 20-70% vseh onkoloških 

bolnikov in kar 90% bolnikov s pljučnim rakom. 

Pojavnost dispneje je pogosta tudi pri drugih 

napredovalih kroničnih obolenjih, npr. KOPB (56%), 

srčno popuščanje (70%), po možganski kapi (35%) in 

napredovala faza demence (70%). 

 

Vzrok nastanka težkega dihanja je zaradi disociacije 

med osrednjo dihalno aktivnostjo in informacijami, ki 

prihajajo iz receptorjev v pljučih, prsni steni in 

dihalnih poteh. V grobem jih razdelimo na tiste, ki 

nastanjejo zaradi povečanega dihalnega dela, zaradi 

kemičnih vzrokov in zaradi nevromehanične 

disociacije.  

 

Povečano dihalno delo nastane zaradi obsturktivne ( 

npr. KOPB, zapora tumorja, gnojni izločki) ali 

restriktivne patologije (npr. pnevmotoraks, pljučnica, 

izliv). K vsem skupaj pa dodatno pripomore bolnikovo 

slabo splošno stanje ob napredovali osnovni bolezni in 

kaheksija. Kemični vzrok dispneje sta hipoksija in 

hiperkapnija. Pomanjkanje kisika preko perifernih 

kemoreceptorjev spodbuja dihanje, medtem ko 

hiperkapnija vpliva tako periferno kot centralno preko 

dihalnega centra v podaljšani hrbtenjači. Pri 

nevromehanski disociaciji pa možgani zaznajo 

diskrepanco med napetostjo v dihalnih mišicah in 

razširitvijo parenhima (npr. izliv), kar rezultira v 

občutku težkega dihanja. Pogosto pa se zgodi, da 

bolniki z napredovalim malignim obolenjem (cca. 

25%) nimajo nobenega objektivnega razloga za 

dispnejo, a imajo kljub temu občutek težkega dihanja 

(psihološki dejavnik) (6). 

 

Zdravljenje dispneje je podobno zdravljenju bolečine, 

kjer nimamo na voljo objektivnih meritev, ampak se 

zanašamo na bolnikov opis ali na različne vizualne ali 

linearno analogne lestvice za oceno težkega dihanja. 

Poslužimo se tako nefarmakoloških kot farmakoloških 

ukrepov.  

 

Od nefarmakoloških ukrepov uporabimo kisik, ki ga 
apliciramo zgolj preko nosnega katetra s pretokom 

maksimalno 5 litrov/minuto, pa še to zgolj pri tistih, 

kjer vidimo olajšanje po aplikaciji. Pacienta 

namestimo v udoben sedeč položaj, s čimer dosežemo 

optimalen položaj prsnega koša, dihalnih in pomožnih 

dihalnih mišic. Poslužimo se lahko tudi ventilatorja z 

blagim pretokom zraka proti glavi, s čimer 

stimuliramo drugo vejo trigeminalnega živca, s čimer 

olajšamo dispnejo.  

 

Izmed farmakoloških ukrepov so najpogosteje 

uporabljeni opiati, dodatno pa se lahko poslužimo še 

anksiolitikov in v izbranih primerih še 

kortikosteroidov. Od opiatov se najpogosteje 

uporablja morfij. Pri tistih, ki ga še niso prejemali (to 

so opiatno naivni) je odmerek 2,5-5 mg iv. ali sc. Do 

izboljšanje ga dajemo na 5 min (iv.) ali 15 min (sc). 

Nadaljevalni odmerki so glede na stopnjo dispneje, 

npr. 2,5 mg/h do 2,5-5 mg/4h sc. Če bolnik še lahko 

požira, se lahko poslužimo per os oblik, in sicer morfin 

2,5-10 mg/4h in 2,5 mg/h ob prebijajoči dispneji. V 

Sloveniji je registriran Sevredol v 10 in 20 mg 

tabletah, če so pa tablete težje za zaužit, pa morfinske 

kapljice, kjer je 1 kapljica 1 mg (6). Magistralni recept 

za morfinske kapljice je: morphini chloridum plv. 0,4 

g, sirupus simplex 2,0 g in aqua ad iniectabilia 17,6 g 
(7). Od drugih opiatov lahko še uporabimo 

hidromorfon 2 mg/3-4 h po., kodein 30 mg/4h po. ali 

oksikodon 5 mg/4h po. Pri bolnikih, ki že prejemajo 

opiate, za zdravljenje dispneje uporabimo isti opiat, le 

da ga titriramo. Če ga je zaradi dispneje potrebno 

povečati, povišujemo za 25-50% na 12-14 ur (6).  

 

Opiodom lahko dodamo anksiolitike, ko presodimo, 

da je vsaj deloma vzrok dispneje tudi anksioznost. 

Zdravilo izbora so benzodiazepini (6). Lorazepam 

predpišemo 1-2,5 mg sl., lahko ga ponovimo na 30 

min, maksimalni dnevni odmerek pa je 6 mg. 

Midazolam pa lahko apliciramo tudi subkutano, in 

sicer 2,5-10 mg/4h + pp ali pa titriramo do učinka. 

Ponavljamo lahko na 30 min; če smo pri zdravljenju 

neuspešni, nadaljujemo s kontinuirano subkutano 

infuzijo 30 mg/24 h (maksimalni odmerek 80 mg 

dnevno) (8).  

 

Kortikosteroide uporabljamo pri bronhospazmu, 

sindromu zgornje vene kave, tumorjih, ki zapirajo 

trahejo in povzročajo stridor, ter difuzni pljučnih 

metastazah in karcinomski limfangiozi - 

metilprednisolon 16-32 mg po/d ali pa deksametazon 

8mg/d iv/sc/im (6). 
 

Pri umirajočem bolniku z dispnejo zaradi obsežne 

krvavitve iz dihalnih poti pa moramo pred uporabo 

opiatov najprej poskrbeti za dovolj dobro sedacijo. 

Uporabimo midazolam 5 mg iv ali 5-10 mg sc. in 

titriramo do popolne sedacije. 

 

Hropenje ob koncu življenja 

 

Hropenje je hropeč zvok, ki nastane zaradi zastajanja 

sline in traheobronhialnih izločkov v žrelu in sapniku 

pri oslabelih bolnikih z zoženo zavestjo. V procesu 

umiranja pričnejo odpovedovat refleksi, zaradi česar 

se sekret kopiči (4, 6). Za samega bolnika to ni moteče, 

je pa precej obremenjujoč za svojce, zato jim je  

potrebno obrazložiti. Razvije se pri približno polovici 

bolnikov in nastopi 16-21 ur pred smrtjo. 

 

Orofaringealna sukcija ni priporočljiva. Hropenje 

lahko zmanjšamo nefarmakološko s spremembo 

bolnikovega položaja ali pa farmakološko z aplikacijo 

antiholinergikov, ki zmanjšujejo sekrecijo v dihalih in 

prebavilih. V Sloveniji za zdravljenje hropenja ob 
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koncu življenja uporabljamo butilskopolamin 

(Buscopan) v odmerku 10-20 mg/4-6h oziroma 

titriramo na 1 uro do maksimalnega dnevnega 

odmerka 120 mg. Lahko se poslužimo tudi 

kontinuirane subkutane infuzije 40-120 mg/dan (6, 7). 
 

Obsmrtni nemir/delirij 

 

Delirij opredelimo kot etiološko nespecifično 

globalno disfunkcijo možganov. Patofiziološko gre za 

porušenje ravnotežje v osrednjih holinergičnih in 

dopaminergičnih receptorjih zaradi več vzrokov (9). V 

osnovi ločimo tri klinične podtipe: hiperaktivni, 

mešani in hipoaktivni. Slednji je najtežji za 

prepoznavo. V študijah ugotavljajo, da se pri bolnikih 

z rakom delirij pojavlja v 85%, pri bolnikih v ob koncu 

življenja pa do 90%.  

 

Pri vsakem deliriju moramo poiskati vzrok – npr. 

okužba, retenca urina, hipoglikemija, ostale metabolne 

motnje. Pri umirajočih bolnikih je zelo pogost vzrok, 

na katerega se redko posumi, prevelik odmerek 

opioida. Osnova farmakološkega zdravljenja je 

haloperidol 0,5-2 mg 2-3x/dan po/sc/im (10). Lahko 

ga tudi titriramo na 1 uro do umiritve simptomatike 

(4). V primeru neodzivnosti na večje odmerke (npr 5 

mg 3x/dan) lahko dodamo še benzodiazepine s kratko 

razpolovno dobo, npr lorazepam 0,5-2 mg do 3x/dan 

sl (4, 9). 

 

Bolečina 

 

Bolečina je pri umirajočem navadno manj izražena. Za 

lajšanje bolečine izberemo primeren dolgodelujoč 

preparat in ustrezno pot vnosa (po., transdermalni 

obliž, elastomerna črpalka). Bolnikom ne 

zmanjšujemo odmerkov, ki so jih imeli do takrat, 

kakor tudi ne odstranjujemo obližev. V kolikor 

dolgodelujočega preparata bolnik doslej še ni imel, 

moramo poskrbeti, da so odmerki predpisani dovolj 

pogosto, tj. na 4-6 ur (1). Glavno zdravilo je morfin. V 

kolikor je bolnik opiatno naiven, mu predpišemo 
morfin 2,5-5 mg/4h sc. + pp. Če je že prejemal močne 

opioide in ne more več zaužiti tablet, namestimo 

subkutano trajno infuzijo z eno tretjino 

ekvianalgetičnega odmerka morfina/dan (7). Primer: 

bolnik je prejemal 60 mg oksikodona/12 ur, kar 

ustreza 240 mg morfina/dan, zato mu predpišemo 80 

mg morfina v trajni infuziji sc. dnevno. Za prebijajočo 

bolečino dodamo šestino subkutanega dnevnega 

odmerka morfina (7). Primer: bolnik uporablja 125 

mcg fentanilski obliž, kar je ekvianalgetični odmerek 

300 mg po. morfina, tj. 100 mg sc. morfina, zato 

prejme bolnik šestino slednjega, ki je približno 16 mg 

morfina sc. 

 

 

Slabost in bruhanje 

 

Slabost in bruhanje sta zelo neprijetna simptoma, ki 

zahtevata takojšnjo obravnavo. Slabost je opredeljena 

kot neprijetna senzorična ali čustvena izkušnja z ali 

brez nagona na bruhanje. V nastanku bruhanja so 

udeleženi različni mehanizmi in receptorski sistemi, 

zato eno sredstvo za preprečevanje slabosti pogosto ni 

optimalno učinkovito in moramo uporabiti več zdravil 

hkrati. Zdravljenje slabosti in bruhanja, povzročeno s 

kemoterapijo in obsevanjem, je dobro raziskano in 

relativno tudi dobro zdravljeno, medtem ko raziskav 

na področju slabosti z bruhanjem ob koncu življenja ni 

veliko.  

 

Pri bolnikih, kjer je vzrok slabosti zdravljenje z opiati, 

pride v poštev menjava opiata, pri čemer je novi 

odmerek približno 30% nižji od ekvianalgetičnega 

odmerka (4, 10). Pri bolnikih z gastroparezo je 

zdravilo izbora metoklopramid v odmerku 10 mg/6 ur 

po. do maksimalnega odmerka 100 mg/dan; v primeru 

nezmožnosti zaužitja tablet kont. subkutana infuzija 

30-100 mg/dan.  

 

Kortikosteroidi učinkujejo pri slabosti, povzročeni s 

povišanim intrakranialnim tlakom, maligno 

obstrukcijo prebavil in tudi nespecifično slabostjo ob 

umiranju (4). Najboljši kortikosterod je deksametazon, 

saj ima dolgo razpolovno dobo; odmerja se 8-16 

mg/dan po/sc/iv/im.  

 

Pri nespecifični slabosti z bruhanjem se lahko 

poslužimo antipsihotika; tietilperazin (Torecan) 6,5 

mg/8 ur po/iv/rect. ali haloperidol v 1-1,5 mg po./12 

ur (maks. 3-5 mg/dan) ali 0,5 mg/6 ur sc. (4, 7). 

 

Dodajanje serotoninskih antagonistov (ondansetron 8 

mg/8ur po/iv.), antiholinergikov (Buscopan 10-20 mg 
3-5x/dan po) in benzodiazepinov (lorazepam 1-2,5 mg 

pp) ima lahko dodaten antiemetičen učinek ob 

neopredeljeni centralni stimulaciji ali ob čustveni 

agitiranosti (4,7).  

 

Umetno hranjenje in hidracija 
  

Vnos hrane in pijače je ob koncu življenja močno 

okrnjen, ker odpovedujejo centri za žejo, lakoto in 

sitost. Ugotovilo se je, da ima stradanje v fazi umiranja 

dobrodelen učinek (povzroči ketozo, povečano 

sproščanje endorfinov). Umetna prehrana in hidracija 

v času umiranja nista koristni, zdravnikova težka 

naloga pa je, da ne podleže stiskam in omogoči 

optimalno lajšanje bolnikovih težav ves čas umiranja 

(1, 11). 
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Paliativna  sedacija je nadzorovana uporaba zdravil, ki 

zmanjšujejo stopnjo zavesti. Uporabljajo se za 

blaženje neobvladljivih simptomov pri bolniku blizu 

smrti; to so tisti simptomi, ki jih z vsemi možnostmi 

paliativne oskrbe ne obvladamo, ali simptomih, 

katerih obvladanje povzroča nesprejemljive stranske 

učinke. Najpogosteje je vzrok za paliativno sedacijo 

nemir, dispneja, bolečina in pa simptomi 

eksistencialne stiske. Obstaja mit, da je paliativna 

sedacija isto kot evtanazija. V novejši nomenklaturi je 

izraz terminalna sedacija opuščen zaradi možne 

napačne razlage, da je namen končanje življenja. 

Zanjo se odloči zgolj izkušen strokovnjak ob posvetu 

s člani paliativnega tima, za dokončno odločitev pa je 

potreben pristanek bolnika in/ali svojcev (12). 

 

Za paliativno sedacijo se najpogosteje uporabi 

midazolam v odmerku 20-60 mg/dan (lahko tudi do 

160 mg), dodajo pa se lahko še nevroleptiki, 

barbiturati in anestetitki. Primerjalne raziskave so 

pokazale, da je paliativna sedacija pri 87% bolnikov 

trajala dva dni do smrti (12). 
 

Organiziranost v Sloveniji 
 

Paliativna obravnava je po slovenskih zdravstvenih 

zavodih različno organizirana. Največkrat je to del 

ambulante za zdravljenje bolečine, v redkih primerih 

pa so organizirane posebne paliativne ambulantne s 

celotnim t.i. paliativnim timom, ki ga sestavljajo 

zdravnik specialist, medicinska sestra, psiholog, 

koordinator paliativne oskrbe, socialni delavec. 

Primer dobre prakse pa je na Gorenjskem, kjer imajo 

edini v Sloveniji t.i. mobilni paliativni tim, ki je 

dosegljiv 24 ur/dan, možna pa je tudi konzultacija z 

zdravnikom koordinatorjem na telefonsko številko 

031-379-861 (13). 
 

Zaključek 
 

Postaviti diagnozo umiranja ni lahko, še posebej v luči 

visokih pričakovanj tako bolnika, njegovih svojcev in 

medicine same, ki omogoča veliko različnih 

diagnostičnih in potencialnih terapevtskih metod, ki 

lahko življenje podaljšajo. Prepoznava umirajočega 

bolnika je zelo pomembna, saj od takrat naprej ne 

postopamo več po "standardizirani" medicinski 

obravnavi, ampak zožimo diagnostiko in zdravljenje 

na minimum, pri čemer je v ospredju bolnik in njegovo 

dobro počutje. Neprepoznavanje umiranja vodi v 
nepotrebno obravnavo in je bolniku celo v škodo, že 

tako obremenjen zdravstveni sistem pa po 

nepotrebnem še dodatno bremeni. Ker trenutno v 

Sloveniji še ni takšne paliativne obravnave, kot bi si 

želeli, pade veliko breme nezadostne paliativne 

obravnave prav na dežurne službe, zato je dobro 

znanje iz paliative še toliko bolj pomembno za vse 

zdravnike, ki delajo na urgenci. Za v bodoče lahko 

upamo, da bo dobra paliativna obravnava pravilo in ne 

izjema. 

 

Povezave 
 

http://www.paliativnaoskrba.si  
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Ketamin 
 

Ketamin je učinkovina, ki je v urgentni medicini 

pogosto uporabljena, saj omogoča analgezijo, 

amnezijo in anestezijo. Prav tako lahko omili kronično 

in nevropatsko bolečino. Uporaba v analgetičnih 

odmerkih lahko nadomesti uporabo opioidov. Zaradi 
stranskih učinkov, ki se lahko pojavijo ob uporabi 

bolusa intravenozno (IV)  (izguba stika z realnostjo, 

slabost in omotica), se ketamin uporablja manj, kot bi 

se lahko. 

 

Kaj je novega? 

 

Motov in sod. so opravili randomizirano študijo na 

dveh skupinah bolnikov z akutno bolečino, ocenjeno  

≥ 5 po vizualni analogni lestvici (VAS, ang. Visual 
Analogue Scale). Prva skupina je prejemala bolus 

ketamina (0,3mg/kg v 5-ih min), druga pa krajšo 

infuzijo v 15-ih  min (enaka koncentracija v 100 ml 

0,9% NaCl). Študija je bila placebo dvojno slepa. 

 

Merili so stranske učinke (občutek izgube stika z 

realnostjo) po Side Effects Rating Scale of 
Dissociative Anesthetics (SERSDA), sedacijo oz. 

agitacijo po Richmond Agitation-Sedation (RASS) 

točkovniku (primerna sedacija od -2 do 0), bolečino po 

VAS, spremembe v vitalnih znakih ter  potrebo po 

dodatni analgeziji (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Primerjava učinkov med dvema 

načinoma aplikacije Ketamina. 
Cilj IV bolus počasna infuzija 

SERSDA točke 92% 54% 

VAS 5.2 +/- 3.53 5.75 +/- 3.48 

RASS -2 0 

 

Skupina, ki je prejela kratko infuzijo, je imela manj 

stranskih učinkov po SERSDA točkovniku. V obeh 

skupinah so bolniki bili primerno sedirani (-2= blaga 

sedacija, 0= buden in miren), vendar manj v skupini, 

ki je prejela počasno infuzijo. Prav tako so bolečino po 

VAS ocenili primerljivo, kar pomeni, da aplikacija v 

počasni infuziji enako dobro omili bolečino kot IV 

bolus (1).  
 

 

 

Pomen za prakso 

 

Ketamin v krajši infuziji v primerjavi z bolusom 

povzroča statistično značilno manj izgube stika z 

realnostjo, primerljivo stopnjo analgezije ter manj 

sedacije. Zato je priporočljivo, da se ga za analgezijo  

 
aplicira v odmerku 0,3mg/kg v 100mL 0,9% NaCl, 

infuzija naj teče 15 min. Na ta način se v največji 

meri zmanjšajo neželeni učinki ob doseganju ustreznih 

želenih učinkov (1). 

 

Obposteljni ultrazvok (PoCUS) 
 

Učinkoviti stisi prsnega koša z minimalnimi 

prekinitvami in defibrilacija sta primarna cilja 

obravnave pacienta v srčnem zastoju. Pred kratkim je 

obposteljni ultrazvok (PoCUS, ang. Point-of- Care- 

Ultrasound) dobil večji pomen v algoritmu srčnega 

zastoja, in sicer kot pripomoček za odkrivanje vzrokov 

le-tega. Zaradi težke izvedbe med stisi prsnega koša se 

POCUS  po navadi izvaja med preverjanjem ritma. To 

pa lahko privede do podaljšanja časa, ko se masaža 

srca ne izvaja.  

 

Kaj je novega? 

 

Huis,’t Veld in sod. so zastavili vprašanje, ali uporaba 

PoCUS-a dejansko podaljša prekinitve med stisi 

prsnega koša. Prospektivna študija s 23 srčnimi zastoji 

in vse skupaj 123 preverjanji ritma je beležila čas 

pavze med stisi. Čas med stisi se je podaljšal za 8,4 

sekunde. Vse reanimacije so bile posnete in 2-krat 

pregledane.  

 

Ni pa bilo dorečeno, kako vešč je bil posameznik v 

izvedbi PoCUS-u ter kaj točno je iskal. Majhno število 

primerov v študiji najverjetneje podcenjuje koristi 

POCUS-a med oživljanjem (2). 
 

Pomen za prakso 

 

Dokazi o oskrbi pacientov v srčnem zastoju jasno 

kažejo, da daljši premori med stisi srca vodijo v slabši 

izid. Uporaba PoCUS-a  med oživljanjem ne sme 

podaljšati dovoljenih odmorov za preizkus ritma in 

pulza. Zato se je potrebno strogo držati algoritma 

uporabe PoCUS med srčnim zastojem in odštevati 
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sekunde do odmora za preverbo pulza in odštevati 

sekunde do ponovnega začetka stisov prsnega koša! 

Velik potencial za oceno kvalitete stisov in določitev 

reverzibilnih vzrokov zastoja ima transezofagealni UZ 

srca (TEE). 

 

Neprimerna uporaba PoCUS-a med oživljanjem lahko 

podaljša čas, ki ga uporabimo za preverjanje ritma, kar 

je nedvomno slabo za bolnika (2). 

 

Submasivna PE in tromboliza 
 

Submasivna pljučna embolija (smPE) je akutna PE z 

disfunkcijo desnega ventrikla ali/in miokardno 

nekrozo brez sistemske hipotenzije.  Nimamo veliko 

dokazov o dolgoročnih posledicah sistemske 

trombolize pri akutni submasivni PE. Veliko 

strokovnjakov zagovarja trombolizo, ker zmanjšuje 
morbiditeto (preprečuje komplikacije zaradi kronične 

pljučne hipertenzije) in smrtnost. PEITHO študija iz 

leta 2014 je pri 1000 bolnikih z dokazano PE, 

disfunkcijo desnega ventrikla in pozitivnim  

troponinom pokazala, da je pri tistih, ki so prejeli 

trombolizo (tenekteplaza) v primerjavi s placebom, 

bilo manj smrti in hemodinamske dekompenzacije v 7 

dneh spremljanja. Vsi bolniki so prejeli standardno 

antikoagulacijo. Statistična značilnost je bila prisotna 

samo pri hemodinamski dekompenzaciji, kar pa ni na 

bolnika orientiran izzid raziskave (3).  

 

Kaj je novega? 

 

Konstatinides in sod. so spremljali te iste bolnike 2 leti 

in primerjali dolgoročno mortaliteto, klinične ter 

ehokardiografske parametre med bolniki, ki so prejeli 

trombolizo ali placebo. Statistično značilnih razlik ni 

bilo. 

 

Pomen za prakso 

 

Multicentrična, randomizirana, dvojno slepa, 

prospektivna študija je pokazala, da na dolgoročno 

mortaliteto in morbiditeto uporaba sistemske 

trombolize pri bolnikih s submasivno PE nima vpliva. 

O trombolizi naj bi v primeru submasivne PE 

razmišljali samo ob visokem tveganju za ponovno 

embolijo (prisotna proksimalna globoka venska 

tromboza ali na PoCUS-u viden strdek v prehodu) (4). 
 

Amiodaron v izvenbolnišničnem srčnem 

zastoju 
 

Antiaritmike pri srčnem zastoju dajemo pri poskusu 

izboljšanja verjetnosti uspešne defibrilacije in 

vrnitvne spontanega krvnega obtoka (ROSC, ang. 

Return of Spontaneous Circulation). Študije so 

pokazale, da aplikacija amiodarona poveča verjetnost 

ROSC-a in preživetja do sprejema v bolnišnico.  

Kaj je novega? 

 

Kudenchuk in sod. so primerjali vpliv amiodarona, 

lidokaina in placeba na preživetje do odpusta iz 

bolnice po zastoju izven bolnišnice. Sekundarni izid je 

bila zadovoljiva nevrološka funkcija ob odpustu po 

Rankin točkovniku (>3).  

 

Pomen za prakso 

 

Avtorji so strnili, da niti amiodaron niti lidokain v 

primerjavi s placebom, ne omogočata večjega 

preživetja ali ugodnega nevrološkega izida pri 

bolnikih z izvenbolnišničnim srčnim zastojem z 

ventrikularno fibrilacijo ali ventrikularno tahikardijo 

brez utripa (5).  

 

Preveč O2 
 

Kritično bolani v enotah intenzivne terapije preživijo 

veliko časa v hiperoksemičnem stanju. Kot vsako 

zdravilo,  ima tudi kisik neželene učinke, na primer: 

direktna toksičnost za pljuča, periferna 

vazokonstrikcija in povečano proizvajanje prostih 

kisikovih radikalov (ROS, ang.  (reactive oxygen 
species). Raziskava AVOID (Air Versus Oxygen in 

Myocardial Infarction) je pokazala, da je dodatek 

kisika pri bolnikih z STEMI brez hipoksije povezan z 

obsežnejšim infarktom srca po šestih mesecih 

(ocenjeno z magnetno resonanco srca) (6).  
 

Kaj je novega?  

 

Giardis in sod. so primerjali konzervativno terapijo s 

kisikom (PaO2 med 9-13 kPa ali SpO2 med 94 – 98%) 

s konvencionalno prakso (PaO2 do 20kPa ali SpO2 

med 97 – 100%) po 72-ih urah hospitalizacije v enotah 

intenzivne terapije. Izidi so bili primarno mortaliteta 

in sekundarno odpoved novega organskega sistema ali 

infekcija. Tabela št. 2 prikazuje rezultate.  

 

Pomen za prakso 

 

Med kritično bolnimi v enotah intenzivne terapije bi 

dodatek kisika (FiO2) moral biti titriran za vzdrževanje 

normoksije, saj previsoke koncentracije kisika 

povečujejo mortaliteto. Za natančnejše smernice glede 

terapije s kisikom je potrebna večja multicentrična 

študija (7). 

 

Tabela 2: Primerjava izzidov dveh načinov 

dodajanja O2 (statistično značilne razlike so 

poševno). 
 Konzervativen Konvencionalen 

Mortaliteta 11,6% 20,2% 

Šok 3,7% 10,6% 

Odpoved 

novega organa 
19,0% 25,7% 
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Odpoved jeter 1,9% 6,4% 

Nova infekcija 18,1% 22,9% 

Bakteriemija 5,1% 10,1% 

 

Apneična oksigenacija 
 

Pri hitrosekvenčni intubaciji (RSI, ang. Rapid 

Sequence Intubation) želimo preprečiti hipoksemijo, 

ki lahko povzroči srčni zastoj ali hemodinamsko 

deterioracijo. 

 

Kaj je novega? 

 

ENDAO študija (Emergency Department use of 
Apneic Oxygenation Versus Usual Care During Rapid 

Sequence Intubation: A Randomized Controlled Trial) 
je primerjala RSI z apnoično oksigenacijo s 15 litri (L) 

O2 in RSI izpeljano brez apnoične oksigenacije. Merili 

so najnižjo povprečno saturacijo med apnejo. 

Sekundarni izidi so bili mortaliteta in povprečni čas 

desaturacije pod 90% in pod 80% (8). Pavlov, 

Medrano in Weingart so letos objavili meta-analizo o 

apneični oksegenaciji pri urgentni intubaciji. 

Vključenih je bilo 8 študij in 1953 bolnikov. Merili so 

vpliv apneične oksigenacije na kritično hipoksijo 

(SaO2 90-93%) med RSI (9).  
 

Pomen za prakso 

 

Avtorji ENDAO študije so zaključili, da apneična 

oksigenacija nima koristi, saj ni prišlo do statističnih 

razlik med skupinama (8). Ob tem je treba poudariti, 

da metodologija raziskave ni bila oblikovana tako, da 

bi lahko zajela redke primere kjer bi apnoična 

oksigenacija dejansko lahko pomenila pomembno 

razliko – pri težavnih intubacijah! V tej študiji so 

namreč končno lahko intubirali vse paciente, v 

povprečju v eni minuti, torej v času v katerem ni 

pričakovati pomembnejše desaturacije. Poleg tega so 

skoraj vsi pacienti bili preoksigenirani vsaj 3 minute, 

nekateri celo 13 minut, kar dokazuje predvsem 

vrednost in pomeni zadostne preoksigenacije pred 

poiskusom intubacije po RSI! 

 

Zaradi vsega omenjenega, predvsem pa zaradi 

relativne preprostosti ukrepa, avtorja še vedno 

priporočata uporabo nosne cevke (15 L/min) med 

preoksigenacijo (poleg maske z nepovratnim 

ventilom; 15L/min) in aplikacijo kisika (15 L/min) po 

istem nosni cevki med laringoskopijo (apneična 

oksigenacija). 

 

Kljub tej študiji je  meta-analiza pokazala, da apneična 
oksigenacija zmanjša hipoksijo za 30% pri 

endotrahealni urgentni intubaciji, vendar brez vpliva 

na mortaliteto (9).  
 

 

Septični šok 
 

Čeprav se je smrtnost pri sepsi v zadnjem desetletju 

nekoliko zmanjšala, to ne velja za septični šok, kjer je 

le-ta še vedno 50%.  

 

Kaj je novega? 

 

Merik in sod. so standardnemu protokolu obravnave 

septičnega šoka dodali vitamin C, tiamin in 

hidrokortizon v visokih odmerkih. Za tem so 

retrospektivno primerjali dva protokola obravnave. 

Kot primarni izid so merili preživetje, kot sekundarne 

izide pa čas trajanja terapije z vazoaktivnimi zdravili, 

potrebo po dializi, čas bivanja na oddelku za 

intenzivno terapijo, spremembo v nivoju 

prokalcitonina in spremembo v SOFA točkovniku v 

72ih urah. Rezutati so pokazali, da je zgodnja 
aplikacija kombinacije vitamina C, tiamina in 

hidrokortizona učinkovita v preprečevanju 

progresivne odpovedi organskih sistemov in 

zmanjšuje mortaliteto bolnikov s hudo sepso in 

septičnim šokom. Potrebne so dodatne študije z 

namenom ocene teh zaključkov, saj ni šlo za 

randomizirano prospektivno dvojno slepo 

multicentrično študijo (10). Prav tako leto dni prej 

opravljena študija uporabe hidrokortizona pri hudi 

sepsi ni pokazala zmanjšanega tveganja za nastanek 

septičnega šoka v primerjavi s placebom (11).  

 

Pomen za prakso 

 

Statistično zelo obetavna študija  temelji na hipotezi, 

da te tri učinkovine znižajo potrebo po uporabi terapije 

z vazoaktivnimi zdravili ter s tem ishemično poškodbo 

organov. Potrebne so dodatne študije in če bo hipoteza 

dokazana, bo vpeljava terapije hitra in dostopna v 

odmerkih: vitamin C 1,5g/6 h za 4 dni, Hidrokortizon 

60 mg IV/6h (nato postopno zniževanje v naslednjih 3 

dneh) ter Tiamin 200mg IV / 12 ur za 4 dni (10). 
 

Hipotenzija 
 

Obravnava bolnika z refraktornim vazodilatatornim 

šokom na visokih odmerkih vazopresorjev je zelo 

zahtevna in povzroča visoko stopnjo smrtnosti. Prva 

linija zdravil so kateholaminski vazopresorji. Problem 

z dodajanjem drugega ali tretjega vasopresorja je v 

tem, da imajo omejene učinke in življenje ogrožajoče 

neželene učinke, kot so: disaritmije, miokardna 

ishemija in splanhnična vazokonstrikcija, ki vodi v 

ishemijo črevesja. Dodatek vazopresina 

kateholaminom ni pokazal razlike v mortaliteti (12). 
Zgodnja uporaba vazopresina v monoterapiji poveča 

število dni brez akutne ledvične odpovedi (13).   
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Kaj je novega?  

 

Khanna in sod. so raziskovali, če je angiotenzin II 

učinkovit pri dvigu srednjega arterijskega tlaka (MAP, 

ang. Mean Arterial Pressure) pri pacientih z 

refraktornim vazodilatacijskim šokom, ki že 

potrebujejo visoke odmerke norepinefrina (>0,2 

mcg/kg/min). Primarni izzid je bil MAP 3 ure po 

prejeti infuziji angiotenzina II. Sekundarnih je bilo 

več: 7-dnevna mortaliteta, 28-dnevna mortaliteta, 

sprememba SOFA točkovnika, sprememba v odmerku 

norepinefrina v  treh urah od začetka infuzije 

angiotenzina II. Statistično značilno se je zvišal MAP 

ter zmanjšal odmerek norepinefrina.  

Pomen za prakso 

 

Angiotenzin II bi lahko bil novi vazopresor, ki je 

povezan z izboljšanjem MAP pri refraktornem 

vazodilatatornem šoku. Ostaja veliko odprtih 

vprašanj: Kateri je najboljši režim dajanja? Kot 

monoterapija? V kombinaciji? Pri specifičnih 

šokovnih stanjih? Prav tako je pomembno dodatno 

raziskati, ali je upad v mortaliteti statistično značilen v 

primerjavi s sedaj (14). 
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