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Dobre lastnosti NSAID so:
a. nizka cena (Aspirin)
b. dolgotrajna zgodovina varne uporabe (Aspirin)
c. nizka toksičnost: derivati propionske kisline (ibuprofen, fenoprofen, naproksen, ketoprofen)
d. dolga razpolovna doba (zaužitje samo eno do dvakrat dnevno): etorikoksib, derivati ocetne kisline

(indometacin)
e. zmanjšana nevarnost za GI trakt: etorikoksib, celekoksib

Tveganja oz. slabe lastnosti pa so:
a. težave z zgornjim prebavnim traktom, zlasti krvavitve in razjede: Aspirin, indometacin
b. povečana možnost ishemične možganske ali srčne kapi: COX-2 inhiobitorji (celekoksib, etorikoksib)
c. toksičnost: indometacin (zlasti za ledvica)
d. motena agregacija trombocitov (Aspirin)
e. vpliv oz. zaviranje celjenja kosti (zlasti pri kadilcih)

KLINIČNA UPORABA
Za razliko od ZDA, v Sloveniji ni kombinacij med NSAID in opioidnimi analgetiki. Obstajajo pa

kombinacije z drugimi analgetiki ali protivnetnimi zdravili (kombinacji s paracetamolom), zlasti za
zdravljenje prehlada (v kombinaciji z vitaminom C in kofeinom) ali preprečevanje trombotičnih
zapletov (v kombinaciji z dipiridamolom). NSAID lahko kombiniramo z drugimi vrstami analgetikov:
opioidnimi in/ali drugimi neopioidnimi anlangetiki (metamizol, paracetamol). V takšnih kombinacijah
dosežemo analgezijo lokalno in centralno, analgetični učinki se seštevajo, stranski pa ne. Ni pa smiselno
kombinirati različnih vrsta NSAID med sabo, saj se kompetitivno inhibirajo, z višjimi oz. previsokimi
dozami pa ne dosežemo povečanja analgetičnega učinka temveč močno povečamo tveganje
neželenih stranskih učinkov!

Večina NSAID se lahko uporablja v peroralni, intramuskularni in intravenski obliki. Za akutne bolečine
(poškodbe fulminantno vnetje) je primerna zlasti intravenska oblika. Učinek je hiter in nadzorovan,
stranskih učinki so celo redkejši kot ob peroralni uporabi (krvavitve v prebavilih). Na splošno so NSAID
varna zdravila, kljub temu pa se jim zaradi stranskih učinkov velja izogniti v primeru bolnikov z ledvično
odpovedjo, anamnezo želodčne razjede ali razjede dvanajstnika ali motnjami strjevanja krvi.
Odsvetujejo se tudi pri bolnikih s pseudartrozami, korektivnimi osteotomijami in stanji z moteno
osteogenezo.

Če ima bolnik težave v smislu peptične razjede in želimo kljub temu uporabiti NSAID, potem je
potrebna zaščita želodčne sluznice v obliki blokatorjev ionske črpalke (npr. omeprazol ali pantoprazol).

ZAKLJUČEK
Nesteroidna protivnetna zdravila so relativno varni analgetiki, ki imajo poleg analgetičnega tudi

antipiretični in protivnetni učinek. primerni so za blažje do srednje močne bolečine. Zaradi možnosti
intravenske uporabe, so primerni za uporabo pri urgentnih stanjih, potrebna pa je previdnost pri
bolnikih z boleznimi zgornjih prebavil, ledvično odpovedjo in motnjami strjevanja krvi.

LITERATURA
1. Finkel R, Clark MA, Cubeddu LX. Pharmacology. WaltersKluver. Baltimore; 2009.
2. Giannoudis PV, MacDonald DA, Matthews SJ, Smith RM, Furlong AJ, de Boer P. Nonunion of the femoral

diaphysis. The influence of reaming and non-steroidal anti-inflammatory drugs. Journal of Bone and Joint
Surgery. 2000;82(5):655–658.

3. Burd TA, Hughes MS, Anglen JO. Heterotopic ossification prophylaxis with indomethacin increases the risk of
long-bone nonunion. Journal of Bone and Joint Surgery. 2003;85(5):700–705.

25

URGENTNA MEDICINA - IZBRANA POGLAVJA 2014

NEOPIOIDNI ANALGETIKI – 
NESTEROIDNA PROTIVNETNA ZDRAVILA

NON-OPIOID ANALGESICS: NSAID

Simon Herman

Klinični oddelek za travmatologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana

Izvleček
Nesteroidna protivnetna zdravila delujejo analgetično, antipiretično in protivnetno z zaviranjem

tvorbe prostaglandinov in ostalih eikozanoidov. So relativno varni in učinkoviti analgetiki, stranski
učinki se odražajo predvsem na zgornjem prebavnem traktu, ledvicah in zaustavljanju krvavitev.

Abstract
Non-Steroid Anti Inflammatory Drugs (NSAID) have analgetic, antipyretic and antiinflammatory

effects due to inhibition of the synthesis of the prostaglandins and other eicosanoids. They are
relatively safe and potent analgetics adequate for minor to intermediate pain. However due to their
adverse effects on gastrointestinal tract, kidneys and coagulation, prudent use is recommended.

UVOD
Za blažje, do srednje močne bolečine, se kot analgetiki najpogosteje uporabljajo zdravila, ki jih

uradno imenujemo nesteroidna protvnetan zdravila, pogosta je tudi uporaba angleške tujke (Non-
Steroid Anti Inflammatory Drugs), v slovenščini pa žargonsko - zlasti pogovorno - kot nesteroidne
antiflogistike.

DELOVANJE
Vsa omenjena zdravila delujejo zavirajo encim ciklooksigenazo (oznaka COX), ki je ključen encim pri

sintezi prostaglandinov, tromboksanov, prostaciklinov in levkotrienov. Omenjene učinkovine pogosto
označujemo s skupnim imenom eikozanoidi. Potrjeno obstajata dve vrsti ciklooksigenaze COX-1 in
COX-2. COX-1 se nahaja v vseh tkivih in njeni produkti imajo lokalni regulatorni učinek, COX-2 pa je
redno izražena v možganih, ledvicah in kosteh. V drugih tkivih se COX-2 izrazi samo če je prisoten vnetni
proces!

Vsa zdravila skupine NSAID imajo tri poglavitne učinke: protivnetni, analgetski in antipiretični.
Omenjeni učinki so med posameznimi NSAID zdravili lahko precej različni oz. imajo zdravila učinek bolj
na vnetje (npr. indomethacin, nabumeton), bolečino (ketoprofen, diklofenak) ali vročino (salicilati).

ZDRAVILA
1. Acetilsalicilna kislina (Aspirin®) in drugi salicilati; Aspirin ireverzibilno inhibir COX. Je najstarejše in

najbolj razširjeno NSAID zdravilo. 
2. Derivati propionske kisline: ibuprofen, ketoprofen, naproksen.
3. Derivati ocetne kisline in heteroaryl-ocetne kisline: indometacin, diklofenak, etodolac.
4. Derivati oxicama: piroxicam, lornoxicam
5. Fenamati: meklofenamat, mefenamska kislina.
6. Nabumeton
7. COX-2 inhibitorji: celecoxib, etorikoksib.
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a. Sedacija/anestezija in analgezija pri šokiranih bolnikih/poškodovancih
b. Analgezija in sedacija pri posegih (angl. “procedural sedation and analgesia”)
c. Zmanjševanje porabe opiatov ali alternativa opiatom (toleranca, hiperalgezija)
d. paliativna oskrba

a) Sedacija/anestezija in analgezija pri šokiranih bolnikih/poškodovancih
Uporaba skoraj vseh sedativov/anestetikov in opiatov (po večih mehanizmih) povzroči večjo ali

manjšo stopnjo vazodilatacije ter posledično padec sistemskega tlaka. Ta (stranski) učinek pri
hemodinamsko stabilnih načeloma ni problematičen, se pa lahko demaskira pri šokiranih
bolnikih/poškodovancih, ali tudi tistih, ki so v prešokovnem stanju. Pri tej skupini bolnikov, ki so za
ohranjanje/kompenzacijo sistemskega tlaka odvisni od visokih nivojev kateholaminov, lahko pri
aplikaciji sedativov in/ali analgetikov pride do kritičnega padca tlaka, poglobitve šoka in tudi srčnega
zastoja. Takšen scenarij je klasično intubacija šokiranega bolnika/poškodovanca, ki pred indukcijo še
vzdržuje sistemski tlak in perfuzijo, po intubaciji pa se hemodinamsko “zruši” v srčni zastoj.

Zaradi tega je blaga simpatikomimetična aktivnost ketamina izredno dobrodošla. Tako se ketamin
priporoča kot anestetik prvega izbora pri vseh sedacijah/anesteziji šokiranih bolnikov (predvsem RSI!). 

Ker so novejše študije pokazale, da ketamin tudi ni več kontraindiciran pri poškodbah glave (5-8), ker
ne povzroča klinično pomembnega zvišanja intraktranialnega pritiska, je ketamin postal prva izbira
anestetika pri vseh RSI, ne samo pri šokiranih!

b) Analgezija in sedacija pri posegih in bolečih manevrih
V urgentni medicini je velikokrat potrebno opraviti boleč in čustveno neprijeten poseg, tako v

urgentnem centru (redukcije sklepov, zlomov, elektrokonverzije, zunanja elektro-stimulacija srca [angl.
“pacing”], itn.) kot specifične posege v prehospitalnem okolju (poleg prej naštetih tudi izvlačenja iz
razbitin oz. z drugih krajev nesreč/poškodb). V skladu z standardi dobre anesteziološke prakse, privzetih
tudi v razvitih sistemih urgentne medicine po svetu in ponekod tudi pri nas, je boleče/neprijetne
posege možno opraviti z različnimi stopnjami sedacije in/ali analgezije (anksioliza, zmerna sedacija,
globoka sedacija, splošna anestezija)(9). Posegi opravljeni pod primerno sedacijo in analgezijo so za
pacienta seveda neprimerno bolj humani, velikokrat pa tudi lažji in uspešnejši za tistega, ki sam poseg
opravi. 

Za varno in kvalitetno sedacijo pri posegih je potrebno dovolj dobro poznavanje kritičnih temeljnih
aspektov anestezije oz. oskrbe dihalne poti in vseh ostalih možni zapletov. Zato je to večinoma domena
anesteziologov ter tistih specialnosti oz. zdravnikov, ki se tega dovolj dobro priučijo (predvsem
urgentna medicina, intenzivna medicina). Standardni nabor zdravil za uspešno sedacijo in analgezijo
pri posegih je relativno širok in izbira odvisna od indikacij, kontraindikacij ter osebnih preferenc
zdravnika, ki sedacijo opravlja. Nasplošno imamo na voljo močne, hitro delujoče opiate (fentanil,
sufentanil, remifentanil, piritramid) ter sedative/anestetike (midazolam, propofol, ketamin, etomidat).

Sedacije in analgezije pri posegih nikoli ni možno opravljati po nekem splošnem, generičnem,
“kuharskem” receptu, ampak jo je potrebno prilagoditi klinčnemu stanju bolnika, njegovemu
pričakovanemu kliničnemu trajektoriju, sposobnostim in preferencam zdravnika ter nenazadnje
kontekstu sedacije in analgezije.

Zavedajoč se lastnih omejitev moramo v urgentni medicini (pri vsem, tudi pri sedaciji in analgeziji)
izbirati med zdravili, ki so najprej varna za bolnika! Specifične kvalitete in prednosti posameznih zdravil
so v tem kontekstu drugotnega pomena.

S tega stališča se ketamin ponuja kot skoraj idealno zdravilo za sedacijo in analgezijo pri posegih, še
posebno v prehospitalnem okolju, izven reanimobila (10). 

Osnovna prednost in neprecenljiva lastnost ketamina je, da ob močni analgeziji in trdni sedaciji
ohranja žrelne reflekse, načeloma ne povzroča zavore dihanja in ohranja hemodinamsko stabilnost
bolnika! To za urgentnega zdravnika na terenu pomeni izredno prednost, za bolnika pa varnost; s
ketaminom je na terenu namreč možno bolnika sedirati, ga varno in neboleče izvleči iz avtomobila,
izpod hloda, ruševin; ali bolnika z zlomom ali dislokacijo preprosto in neboleče prenesti na nosila - in
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UVOD
Uporaba ketamina se v urgentni medicini v zadnjih letih širi: poleg dejstva, da je varen anestetik in

analgetik, ketamin dobiva uporabno vrednost pri sedaciji agitiranih bolnikov, pri intubaciji s hitrim
zaporedjem dogodkov (RSI), predvsem pri šokiranih ter z novimi spoznanji tudi pri poškodbah glave,
uporaben je kot anestetik pri hudi bronhoobsktrukciji, kot dodaten analgetik v paliativni oskrbi ter celo
kot antidepresiv!

V pričujočem sestavku se bosta avtorja dotaknila uporabne vrednosti ketamina kot analgetika.

OSNOVNA FARMAKOLOGIJA (1)
Ketamin je nekompetitivni antagonist NMDA (N-metil D-aspartat) receptorjev, ki zavira izločanje

ekscitatornega nevrotransmiterja, glutamata. Tako povzroča “disociativno” anestezijo, amnezijo in
analgezijo. Disociativna anestezija je poseben fenomem, značilen za ketamin (in njegov analog
fenciklidin [PCP]), delno tudi morfij, kjer pride do farmakološke “disociacije” telesa in uma. Bolnik zapade
v transu podobno stanje, obenem pa ne čuti telesa, zato je ketamin uporaben za mnoge boleče posege.

Ketamin je topen tako v maščobi kot v vodi, zato zelo hitro prehaja krvno-možgansko bariero, kar
pomeni, da učinek po IV aplikaciji nastopi že po dobre pol minute, po IM aplikaciji pa po 2-3 minutah.
Trajanje anestezije je odvisno od odmerka in poti aplikacije; v anestetičnem odmerku 1mg/kg IV učinek
traja približno 15-20min. 

Za urgentno medicino, predvsem prehospitalno, je izrednega pomena dejstvo, da ketamin ne
povzroča zavore dihanja (razen ob hitrem bolusu (pre)velikih odmerkov intravenozno) in ker je blag
simpatikomimetik, ohranja tudi kardiocirkulatorno stabilnost (2-4). Slednje je kritičnega pomena pri
oskrbi šokiranih bolnikov (RSI, sedacija, analgezija).

Na našem trgu poznamo obe izomeri ketamina: R-ketamin [Ketalar®] in L-ketamin [Ketanest®].
Literatura večinoma omenja R-ketamin, katerega standardni odmerki so 1mg/kg IV za
anestezijo/globoko sedacijo in 0,15-0,5mg/kg IV kot analgetik. Odmerki S-ketamina so načeloma pol
manjši, čeprav avtorja po izkušnjah pristajata na višje odmerke, podobne tistim za desnosučno izomero.

Odmerek ketamina za analgezijo, t.i. “sub-disociativni odmerek” je približno 0,15 - 0,5 mg/kg IV bolus.
Z višanjem odmerka se seveda zvišuje pojavnost stranskih učinkov, predvsem disforije, neprijetnih
zaznav (predvsem halucinacij) in slabosti/bruhanja. Za starejše so primerni odmerki iz nižjega spektra
(10-15mg IV).

KETAMIN KOT ANALGETIK
Zaradi primarno sedativnih in psihotropnih učinkov ketamin ni primeren kot primarni analgetik, kot

so to opiati (v urgentni medicini najuporabnejša fentanil in piritramid [Dipidolor®]). Navkljub temu pa
ima ketamin kot analgetik v urgentni medicini veliko uporabno vrednost v specifičnih kliničnih
situacijah, predvsem prehospitalno. Avtorja uporabo ketamina kot analgetika v urgentni medicini vidita
predvsem v štirih skupinah kliničnih situacij:
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ob tem bolnik ne neha dihati in mu ne “zbijemo” krvnega tlaka. Trajanje IV apliciranega ketamina (10-
20min) je večinoma dovolj za vse prej omenjene manevre in premike.

Seveda je s ketaminom možno opraviti tudi vse ostale boleče posege, ki niso vezani na teren;
redukcije izpahov sklepov, zlomov, incizije, elektrokonverzije, itn. (11-13).

Zaradi svoje relativne hemodinamske stabilnosti je ketamin idealen za sedacijo šokiranih bolnikov, ki
sedacijo in/ali analgezijo potrebujejo zaradi katerega koli vzroka šoka ali posega; pri RSI šokiranega
bolnika, elektrokonverziji, pacing-u in ostalo (1,6).

V zadnjem desetletju se je pričela promocija koktejla Ketofol-a, ki ima teoretični patofiziološki smisel
in teoretično ohranja koristi obeh, z minimizacijo stranskih učinkov! Ketofol je mešanica enakih
odmerkov (mg:mg) ketamina in propofola, večinoma v isti brizgi in si jo lahko zmešamo sami. Lastnosti
ketamina v tej mešanici so analgezija, načeloma bi naj bil Ketofol bolj hemodinamsko stabilen in z manj
zavore dihanja. Zaradi učinkovanja propofola v mešanici pa so opisovali krajši celokupni čas trajanja in
hitrejše prebujanje ter manj slabosti, ker propofol deluje tudi antiemetično (13-15). Zadnja, največja
študija (16), ki je primerjala Ketofol in propofol, pa je te teoretične prednosti izničila, zaznali so enako
zavoro dihanja kot ob propofolu, a ob bolj gladki sedaciji in večjem zadovoljstvu bolnikov in osebja pri
uporabi Ketofola. Tako koncept Ketofola ostane sprejemljiva možnost, še posebej na način, ko se
začetna anestezija prične s ketaminom, nato pa se morebitna potreba po podaljšanju sedacije oskrbuje
z dodatnimi bolusi propofola.

c) Štedenje opiatov ali alternativa opiatom
Uporaba opiatov ima lahko tudi stranske učinke, npr. toleranco, odvisnost ali hiperalgezijo. Ob

enkratni uporabi pri opiatno-naivnih bolnikih to načeloma ni problem, lahko pa postane pomembna
ovira pri kroničnih uporabnikih. Bolniki lahko razvijejo toleranco in potrebni so vedno višji odmerki
opiatov, razvije se lahko celo obraten fenomen - da bolniki začenjajo močneje čutiti bolečino
(hiperalgezija!).

Zaradi drugega prijemališča (NMDA receptorji) je ketamin zelo uporaben kot dodaten analgetik in
posledično zahteva manjše odmerke opiatov (17-19). To dejstvo lahko s pridom uporabljamo pri
kroničnih uporabnikih opiatov, kjer bi povečanje odmerka opiatov doseglo samo zvišane stranskih
učinkov, ali pa kjer želimo preprečiti grozečo odvisnost. Ketamin v tem kontekstu lahko uporabljamo v
standardnem razponu analgetičnega odmerka.

Zaradi možnosti dajanja intranazalno (20), ob katerem do nastopa analgezije prav tako pride že v
nekaj minutah, je ketamin uporaben v posebnih okoliščinah in populacijah, npr. pri majhnih otrocih
(21), kjer se želimo izogniti zbadanju, ali v primeru masovnih nesreč oz. taktičnih (vojnih) kontekstih.

d) Paliativna oskrba
podobno kot pod točko c) lahko pri zdravljenju kronične bolečine paliativnega bolnika izrabljamo

analgetične lastnosti ketamina kot dodatek primarnemu opiatu. Tako lahko učinkovito zmanjšamo
pojavnost neželenih stranskih učinkov opiatov (zaprtje, slabost, prekomerna sedacija). V kontekstu
paliativne oskrbe je ketamin zelo uporaben kot dodatek mešanici, ki jo bolnik podkožno prejema po
elastomerni črpalki. Tako je učinkovanje bolj stabilno in predvidljivo. Poleg samega analgetičnega
delovanja, pa v tem kontekstu najbrž deluje tudi antidepresivno (22). Pri takšni kronični paliativni
uporabi z elastomerno črpalko je potrebno prisluhniti bolnikom glede možnih neprijetnih stranskih
učinkov, jih pomiriti, saj ji veliko navaja vsaj manjše zaznavne motnje oz. žive sanje.
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Desetletja je bil metamizol v prosti prodaji, nato pa so zaradi nekaterih stranskih učinkov močno
omejili dostop do zdravila, ki je sedaj večinoma mogoč preko predpisa zdravila, v nekaterih državah pa
so njegovo uporabo celo prepovedali. Ob njegovi uporabi lahko namreč pride do hude agranulocitoze,
aplastične anemije in preobčutljivostnih reakcij, ki se kažejo kot anafilaksija in bronhospazem. Prav tako
lahko pride do toksične epidermalne nekrolize. Z metamizolom lahko izzovemo porfirijo, saj je po
kemični sestavi povezan s sulfonamidi.

Eden izmed blažjih stranskih učinkov je hipotenzija, zato morajo bolniki med prejemanjem zdravila
vedno ležati. Sicer metamizol povzroča bistveno manj težav s krvavitvami iz prebavil v primerjavi z
NSAID.

Kontraindikacije za uporabo metamizola so preobčutljivost na zdravilo samo ali njegove dodatne
sestavile, aktivna porfirija, okrnjena hematopoeza (kemoterapije), anamneza predhodne z aspirinom
sprožene astme ali alergijske reakcije na analgetično terapijo. 

Pomembne so interakcije z drugimi zdravili: ob hkratni uporabi s ciklosporini ali metotreksatom
zveča njuno koncentracijo v krvi in lahko povzroči toksične učinke, ob hkrani uporabi s peroralnimi
antikoagulantnimi zdravili in NMH je povečano tveganje za nastanek krvavitev iz GIT, sočasna uporaba
NSAID zveča možnost nastanka ran in krvavitev iz peptičnih razjed, s sulfonilureo je večja možnost
hipoglikemij, saj metamizol še dodatno zniža sladkor v krvi, s klorpromazinom in sočasnim jemanjem
metamizola lahko povzročimo hudo hipotermijo.
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V skupino neopioidnih in neNSAID analgetikov spadata paracetamol (acetaminofen) in metamizol,
dve izmed pogosteje uporabljanih zdravil za lajšanje bolečin v urgentni medicini.

Paracetamol je najbolj prodajano in uporabljano zdravilo v prosti prodaji. Sodi med blage analgetike
in antipiretike. Pogosto ga uporabljamo za blaženje glavobolov in drugih manjših bolečin, za zniževanje
povišane telesne temperature, je tudi pogosta sestavina kombiniranih zdravil za lajšanje simptomov pri
prehladu in gripi. V kombinaciji z opioidnimi analgetiki je primeren tudi za lajšanje bolečin pri
napredovalih bolnikih z rakom. 

Paracetamol ne sodi v skupino NSAID, saj ima minimalen protivnetni učinek. Mehanizem delovanja
ni do potankosti poznan, vendar vemo, da deluje kot inhibitor ciklooksigenaze, zadnje raziskave kažejo,
da je zaviralec predvsem COX-2. Sicer ima poleg analgetičnih tudi potentne antipiretične učinke.
Metabolizira se preko jeter in je hepatotoksičen.

Stranski učinki paracetamola so vezani predvsem na prekomerno zaužitje. Akutna zastrupitev lahko
povzroči smrtonosno okvaro jeter in prekomerno zaužitje paracetamola je vodilni vzrok akutnih jetrnih
odpovedi v zahodnem svetu. Tveganje za jetrno okvaro se še poveča ob sočasnem pitju alkohola.

Paracetamol lahko povzroči tudi kožne stranske učinke, FDA je avgusta 2013 opozorila, da je
paracetamol lahko vzrok usodnim kožnim reakcijam in bolezenskim stanjem kot naprimer toksični
epidermalni nekrolizi.

Paracetamol nima antitrombotičnega učinka, zato se ga z mirno vestjo lahko predpisuje tudi
bolnikom, ki imajo težave s ponavljajočimi krvavitvami.

Predoziranje s paracetamolom se sprva kaže z zelo nespecifičnimi znaki, ki se ponavadi razvijejo šele
nekaj ur po zaužitju. Pojavi se slabost, bruhanje, oslabelost, potenje in bolečine, ki so posledica akutne
jetrne odpovedi. Zdravljenje je usmerjeno k odstranitvi paracetamola iz telesa in nadomeščaje
glutationa.

V nosečnosti je uporaba paracetamola za nosečnico varna, je pa povezan z nekoliko večjo možnostjo
za razvoj otroške astme pri plodu.

Metamizol je zdravilo z analgetičnim, spazmolitičnim in antipiretičnim delovanjem, ki je podobno
paracetamolu v tem, da ima minimalno protivnetno delovanje. Natančen mehanizem delovanja ni
poznan, morda je metamizol vpleten v inhibicijo sinteze prostaglandinov v centralnem živčevju. Učinki
metamizola so posledica njegovega centralnega in perifernega delovanja. Centralno deluje tako, da
zmanjšuje občutek za bolečine v osrednjem živčevju in tudi tako, da zavira možgansko ciklooksigenazo.
Periferno deluje tako, da zavira nastajanje prostaglandinov, ki spodbujajo nociceptorje in povzročajo
bolečine. Dokazano je, da prostaglandini znižujejo prag draženja in občutljivost nociceptorjev za druge
mediatorje, npr. bradikinin in histamin. Metamizol deluje antipiretično tako, da vpliva na center za
termoregulacijo in da zvečuje sproščanje toplote iz telesa. Protivnetno delovanje je predvsem
posledica zaviranja nastajanja prostaglandinov.
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IZBRANE TEME IZ URGENTNE NEVROLOGIJE 

SELECTED TOPICS FROM EMERGENCY NEUROLOGY



Stroke care (TEMPiS) was established in order to provide a 24/7 teleconsultation service by stroke
experts as well as intensive medical education and quality assurance to all regional network hospitals.
Registry data of the TeleStroke network TEMPiS suggest sustainability of the telemedical consultation
service within an 11-years period and relevant improvement in the delivery of thrombolysis.

This example motivated and influenced the development of horizontal organization of the network
TeleKap also in our country, which will be rolled out immediately after successful completion of a pilot
period between April and September 2014.

UVOD
Možganska kap (MK) je tisti srčnožilni dogodek, ki povzroča med ljudmi največ strahu. Kljub obetom,

da se bo zbolevanje prilagojeno glede na starost zaradi možganske kapi zmanjšalo, se bo njena
prevalenca, zaradi staranja prebivalstva in novih metod zdravljenja, povečevala. Žal se pojavnost MK
tudi pri mladih, starih med 20 do 54 let, pomembno povečuje (1). To je opozorilo družbi, da je treba čim
prej razviti strategijo za čim boljšo preventive in zdravljenje akutne MK. Onesposobljenost pri osebah,
ki so zbolele mlajše, traja namreč dlje časa, stroški zaradi oviranosti in izgube delovnih dni pa so zato še
večji (1). Slovenski podatki za obdobje 2007–2011 kažejo (2), da bi bilo mogoče umrljivost zaradi MK
zmanjšati za okoli 35 %, če bi jo v vseh slovenskih regijah zmanjšali na stopnjo umrljivosti ljubljanske. 

Bolniki z akutno ishemično možgansko kapjo (IMK), ki jih zdravimo s trombolzo, pridobijo 30 % več
možnosti za preživetje in življenje brez funkcionalne oviranosti (3, 4). Žal je tromboliza učinkovita le, če
bolnike zdravimo v 4,5 urah od začetka simptomov možganske kapi. Poleg trombolize se za določene
bolnike uveljavlja tudi endovaskularno zdravljenje. Bolniki z možgansko kajo, ki živijo daleč od večjih
mest, v katerih je nevrolog prisoten 24-ur dnevno, so verjetno deležni manj učinkovite akutne oskrbe,
kot tisti, ki imajo nevrologa blizu. V sestavku je prikazan klinični primer, kako lahko s pomočjo
telemedicinske obravnave vaskularni nevrolog, ob sodelovanju urgentnega zdravnika v regionalni
bolnišnici, opravi celotno nevrološko obravnavo bolnika z akutno ishemično možgansko kapjo v
najkrajšem možnem času v že tako ozkem terapevtskem oknu. S pomočjo mreže TeleKap bomo po
pilotnem testiranju v Sloveniji več bolnikov ustrezno zdravili blizu doma in v najkrajšem možnem času
ter s tem izboljšali izid bolezni in zmanjšali stroške zdravstvenega varstva (4).

ZDRAVLJENJE AKUTNE ISHEMIČNE MOŽGANSKE KAPI S TROMBOLIZO V SLOVENIJI
Boljše razumevanje patofiziologije MK je pripeljalo do tega, da je kap prepoznana kot medicinsko

urgentno stanje, trombolitično zdravljenje pa ima pri tem velik vpliv na njen izid. Trombolitično
zdravljenje je treba izvajati ne glede na resnost in vrsto MK in ga seveda uporabiti čim bolj zgodaj po
začetku njenih simptomov in znakov ter vedno v skladu s strogimi indikacijami. Čim hitrejše bomo
izvedli trombolitično zdravljenje, tem manjša bosta smrtnost in pojavnost krvavitev (3). 

Slovenija je bila pionir trombolitičnega zdravljenja v Evropi, saj tako zdravljenje poteka že vse od leta
1997 dalje. Kljub že bogatim izkušnjam pa podatki registra kažejo, da je začetni entuziastični obravnavi
ostala obravnava na prehospitalnem nivoju enaka, medtem, ko se je obravnava v nekaterih bolnišnicah
celo podaljšala, v večini pa ni videti napredka. Vendar pa iz registra, ki ga imamo na razpolago ni
razvidne celotne obravnave v vseh bolnišnicah, saj večina bolnišnic niti ne vključuje bolnikov v register
ali pa po začetnem dobrem delu na tem področju, le tega ne izvaja več (5).

Slovenija je pretežno ruralno področje, ki pokriva 720.273 km² veliko področje z 2 milijonsko
populacijo in približno 4.400 možganskih kapi na leto. Trenutno imamo samo 4 bolnišnice, kjer lahko
izvajamo trombolizo 7 dni na teden, 24 ur na dan ob prisotnosti nevrologa. Zato dostopnost akutne
obravnave za bolnike s svežo IMK ni zadovoljiva, temu pa botruje, poleg prevelikih razdalj in
premajhnega števila specialistov s področja vaskularne nevrologije, tudi slaba ozaveščenost strokovne
in laične javnosti. Poleg trombolize se za zdravljenje akutne IMK zadnja leta uveljavlja tudi zdravljenje z
znotrajžilno mehansko rekanalizacijo, ki je učinkovitejše predvsem pri proksimalnih zaporah velikih
možganskih arterij, kjer je tromboliza zelo verjetno manj uspešna kot pri zapori manjših arterij (6). Ta
metoda je v Sloveniji dostopna 7 dni v tednu in 24-ur dnevno le v UKC Ljubljana, zato imajo bolniki z
akutno IMK iz drugih regij manj možnosti za hitro uporabo polnega nabora zdravstvenih ukrepov. 

MREŽA TELEKAP
Centralizirani sistem v obravnavi akutne MK vodi v prehospitalne časovne zamude zaradi dolgih

transportnih razdalj, medtem ko se decentralizirani sistemi borijo z razpoložljivostjo izkušenih
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SLOVENSKA MREŽA TeleKap PO STOPNICAH TEMPIS
NA BAVARSKEM

SLOVENIAN NETWORK TeleStroke WALK UP THE STAIRS OF
TEMPIS IN BAVARIA

Bojana Žvan

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika, 
Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, Zaloška 2, 1000 Ljubljana

Izvleček
Mreža TeleKap je učinkovita pot za razširitev kakovostne obravnave akutne možganske kapi v

oddaljene bolnišnice v luči izboljšanja izida bolezni. Podobne mreže so se v zadnji dekadi vidno
razvijale in se vključevale v tok obravnave bolnikov z akutno možgansko kapjo. Da bi opogumili razvoj
telemedicine v obravnavi možganske kapi v svetu, sta Evropska organizacija za možgansko kap (The
European Stroke Organization – ESO) in Ameriško združenje za srce in možgansko kap (American Heart
Association/American Stroke Association – AHA/ASA) v svojih smernicah izdali priporočila za razvoj
mrež TeleKap. TeleKap omogoča bolnikom, ki utrpijo akutno možgansko kap diagnozo na daljavo, kar
omogoča optimalno zdravljenje in optimalno obravnavo bolnikom v klinično slabše razvitih področjih.
Mreža namreč omogoča geografsko oddaljenim bolnišnicam dostop do konzultacije z ekspertom za
možganskožilne bolezni.  

Centralizirani sistem v obravnavi akutne možganske kapi vodi v prehospitalne časovne zamude
zaradi dolgih transportnih razdalj, medtem ko se decentralizirani sistemi borijo z razpoložljivostjo
izkušenih vaskularnih nevrologov 24 ur 7 dni v tednu (24/7) na kraju samem. Da bi rešili to vprašanje,
so na južnem Bavarskem v Nemčiji leta 2003 implementirali telemedicinski projekt za integrativno
oskrbo bolnikov z možgansko kapjo (TEMPiS) z namenom, da bi zagotovili 24/7 teleposvetovanje
vaskularnih nevrologov in hkrati omogočili intenzivno izobraževanje na področju medicine ter
zagotovili kakovostno oskrbo bolnikov v vseh regionalnih bolnišnicah povezanih v mrežo. Podatki
registra mreže TEMPiS kažejo uspešno delovanje posvetovalne službe na daljavo v 11-letnem obdobju
in pomembne izboljšanje zdravljenja s trombolizo.   

Vzgled je motiviral in vplival na razvoj horizontalne organizacije mreže TeleKap tudi v naši državi, ki
bo pričela delovati takoj po zaključenem pilotnem obdobju med aprilom in septembrom 2014.

Abstract
A telestroke network is an effective way to extend quality acute stroke care to remote hospitals and

to improve patient outcomes. Such networks have remarkably grown in the past decade and have
entered mainstream care for patients with acute stroke worldwide. The European Stroke Organization
and the American Heart Association/American Stroke Association have both issued guidelines
encouraging the formation of telestroke networks and development of teleconsultation services.
Telestroke enables patients suffering acute stroke to be remotely evaluated, thereby allowing optimal
treatment and management even in clinically underserved areas and removing geographical
disparities in access to stroke expert care. 

In Southeast Bavaria/Germany centralized systems suffer from prehospital time delays due to long
transportation distances, while decentralized systems struggle with the 24/7 availability of experienced
on-site vascular neurologists. To overcome these issues in 2003, the Telemedical Project for integrative
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3 ure in 17 minut po začetku dogodka. Že takoj po posegu je nevrološka simptomatika praktično
izzvenela (NIHSS = 2 točki) naslednje jutro pa v nevrološkem statusu ni bilo več žarišče simptomatike
(NIHSS = 0). Kontrolna CT glave po 24 urah ni pokazala infarkta v povirju leve SMA, znakov hemoragične
transformacije no bilo. V rehabilitacijsko ustanovo bolnika ni bilo potrebno premestiti. Svetovali smo
mu nadzor in zdravljenje dejavnikov tveganja: ACE inhibitor, indapamid, statin v večjem odmerku, 3.
dan smo mu uvedli antikoagulacijsko (AK) terapijo z novim antikoagulansom zaradi paroksizmalne
atrijske fibrilacije. Odsvetovali smo mu kajenje ter ga zaradi paroksizmalne atrijske fibrilacije naročili na
pregled h kardiologu. Na nevrološki kontrolni pregled smo ga naročili čez 3 mesece.

RAZPRAVLJANJE
Prikazan klinični primer predstavlja bolnika umeščeno v zdravljenje s pomočjo mreže TeleKap. Primer

prikazuje vse tri prednosti, ki jih prinaša ta sistem. 
Prva prednost je podpora internistu, ki je pogosto nezaupljiv v svoje znanje, ko se sooča z bolnikom

z akutno MK. Ko ima bolnik tipične znake za možgansko kap (hemiplegija, afazija), večinoma ni večjih
težav z diagnozo. V mnogih drugih primerih, ko klinična slika odstopa od običajnih predstav večine
zdravnikov o možganski kapi (npr. Wallenbergov sindrom, izolirana monopareza spodnjega uda pri
sindromu arterije cerebri anterior, delirantno stanje in senzorična disfazija pri temporo-parieto-
okcipitalni kapi,…), pa je pomoč nevrologa nujna. Druga prednost je hitrost ukrepanja. Bolniki z akutno
IMK morajo prejeti trombolitik čim prej, najkasneje pa v 4,5 urah. Z vsako zamujeno sekundo zmanjšuje
možnost za uspešno zdravljenje (3). Če bi našega bolnika morali peljati v UKC Ljubljana, bi zamudili
najmanj 1 uro, kar bi razmerje obetov za ugoden izhod zmanjšalo iz približno 2,5 na 2,0, pri čemer
razmerje obetov 1 pomeni, da je terapija popolnoma neučinkovita. Ker sistem TeleKap omogoča v vsaki
regionalni bolnišnici 24-urni video-dostop vaskularnega nevrologa, ki se globoko zaveda urgence
hitrega ukrepanja, s tem verjetno pomembno zmanjšamo čas od nastopa do zdravljenja akutne IMK in
izboljšamo možnost ugodnega razpleta za bolnika. Tretja prednost sistema TeleKap pa je možnost, da
nevrolog neposredno na podlagi videnega kliničnega statusa in radioloških preiskav izbere bolnike, ki
so kandidati za znotrajžilno zdravljenje. Naš bolnik je bil kandidat za mehansko rekanalizacijo, saj so mu
ugotovili zaporo proksimalnega segmenta M1 leve SMA. Pri njem smo izvedli kombinirano zdravljenje,
ko je že v zgodnjem obdobju po IMK prejel  trombolitik, nato pa je nadaljeval z znotrajžilni
zdravljenjem, saj se SMA po sistemski trombolizi ni rekanalizirala. Slednje je bilo uspešno zaključeno
celo znotraj 4 ur. S tem smo hitrost in možnosti zdravljenja, ki jo imajo bolniki ljubljanske regije,
približali bolnikom povsod po Sloveniji.

Komentarji in dileme pri obravnavi prikazanega kliničnega primera
Ker je čas od dogodka do zdravljenja s trombolizo najpomembnejša spremenljivka, ki določa končno

prizadetost, smrtnost in možnost za zaplete, morajo vsi, ki so udeleženi pri zdravljenju bolnika z akutno
IMK delovati kar se da hitro in učinkovito. Dogodke moramo predvidevati v naprej in zato telefonske
klice izvesti še preden imamo na voljo vse podatke. Ukrepanje je bilo pri prikazanem primeru hitro.
Bolnika z akutno hemiplegijo in afazijo lahko ocenimo hitro, v nekaj minutah, sestra mu nastavi
intravensko pot, vzame kri in že se nadaljuje pot proti CT laboratoriju. Naš bolnik je imel dokazano
zaporo velike možganske arterije, ki je dostopna endovaskularnemu zdravljenju. Lahko se postavi
vprašanje, zakaj nismo opravili takojšnje endovaskularno zdravljenje? Kljub temu, da se
endovaskularno zdravljenje počasi uveljavlja kot ena od oblik zdravljenja akutne IMK, je do danes
zdravljenje z rtPa še vedno edina z dokazi podprta terapija akutne IMK (10). Endovaskularno zdravljenje
pride v poštev le v dveh primerih. Bodisi ko so jasne kontraindikacije za trombolizo, ki pa jih naš bolnik
ni imel (INR je bil 1,28), ali ko je zdravljenje s trombolizo neuspešno, kar smo opazovali pri našem
bolniku. Takojšen transport v UKC Ljubljana smo odredili, ker se nekaj minut po bolusu rtPa nevrološko
stanje ni izboljšalo. Zato je bolnik preostanek rtPa dobil v reševalnem vozilu, ki je z modrimi lučmi
krenilo proti UKCL, vaskularni nevrolog pa je takoj sklical ekipo za znotrajžilno zdravljenje, ki je bolnika
že čakala. Zato je bila revaskularizacija opravljena hitro in učinkovito.

Najboljši čas za uvedbo in izbira antitrombotične zaščite bolnikov z atrijsko fibrilacijo po IMK je
zapleteno in še ne povsem raziskano področje, zato se praksa uvajanja AK terapije med posameznimi
zdravniki in ustanovami razlikuje. Vprašanje, ali pri našem bolniku dolgoročno uvesti AK terapijo ne
potrebuje dodatne razprave, saj je po CHA2DS2-VASc lestvici dosegel 5 točk, kar ga uvršča v skupino z
visokim - 6,7% letnim tveganjem za ponovitev IMK. V tej skupini imajo nova AK zdravila prednost pred
varfarinom, saj so raziskave jasno pokazale večjo učinkovitost in varnost novih AK zdravil (11). V našem

37

URGENTNA MEDICINA - IZBRANA POGLAVJA 2014

vaskularnih nevrologov 24 ur 7 dni v tednu (24/7) na kraju samem. Da bi rešili to vprašanje, so na
južnem Bavarskem v Nemčiji leta 2003 implementirali telemedicinski projekt za integrativno oskrbo
bolnikov z možgansko kapjo (TEMPiS) z namenom, da bi zagotovili 24/7 teleposvetovanje vaskularnih
nevrologov in hkrati omogočili intenzivno izobraževanje na področju medicine ter zagotovili
kakovostno oskrbo bolnikov v vseh regionalnih bolnišnicah povezanih v mrežo (7). Podatki registra
mreže TEMPiS kažejo uspešno delovanje posvetovalne službe na daljavo v 11-letnem obdobju in
pomembno izboljšanje zdravljenja s trombolizo.   

Po svetu so se v zadnji dekadi vidno razvijale mreže za telekap in se vključevale v tok obravnave
bolnikov z akutno možgansko kapjo. Da bi opogumili razvoj telemedicine v obravnavi MK v svetu, sta
Evropska organizacija za možgansko kap (The European Stroke Organization – ESO) (8) in Ameriško
združenje za srce in možgansko kap (American Heart Association/American Stroke Association –
AHA/ASA) (9) v svojih smernicah izdali priporočila za razvoj mrež s telekonzultacijskimi centri. TeleKap
omogoča bolnikom, ki utrpijo akutno MK diagnozo na daljavo, kar omogoča optimalno zdravljenje in
optimalno obravnavo bolnikom v medicinsko slabše razvitih področjih. Mreža namreč omogoča
geografsko oddaljenim bolnišnicam neprekinjen dostop do konzultacije z ekspertom za
možganskožilne bolezni.  

Za izboljšanje teh razmer in po vzorcu mreže TEMPiS smo tudi v Sloveniji pričeli implementirati
zdravljene bolnikov z akutno IMK s pomočjo telemedicine. Z mrežo TeleKap bomo 7 dni v tednu in 24
ur na dan zagotavljali konzultacije vaskularnega nevrologa ter s tem izboljšali kakovost obravnave
bolnikov z MK, povečali število bolnikov zdravljenih s trombolizo, izbranim bolnikom pa bomo v
primeru neuspešne trombolize omogočili tudi možnost znotrajžilnega zdravljenja. 

KLINIČNI PRIMER OBRAVNAVE BOLNIKA V MREŽI TELEKAP
V regionalno bolnišnico, ki je povezana v mrežo TeleKap so z modrimi lučmi pripeljali 68-letnega

bolnika, ki se je zdravil zaradi arterijske hipertenzije, dislipidemije, bil je kadilec. Od zdravil je jemal le
ACE inhibitor. Žena je poročala, da se je mož med igranjem tenisa nenadoma zgrabil za srce, se zgrudil
in prenehal govoriti. Soigralec je takoj poklical številko 112, reševalci pa so prišli k bolniku 15 minut od
pričetka dogodka. Urgentni zdravnik na terenu je posumil na akutno MK, saj bolnik ni govoril in ni gibal
z desnima udoma. Na Internistično prvo pomoč regionalne bolnišnice je nemudoma javil, da bo
pripeljal bolnika s sumom na MK. Med prevozom z modrimi lučmi je bil bolnikov krvni tlak 176/95
mmHg ob neredni srčni akciji 80 na minuto, na EKG je bila vidna atrijska fibrilacija, krvni sladkor je
znašal 6,3 mmo/l.

Ob prihodu v bolnišnico, 30 minut po začetku dogodka, je bolnika pričakal dežurni internist, poklical
vaskularnega nevrologa v Center TeleKap, ki se je takoj vključil v videokonferenco ter skupaj z dežurnim
internistom pregledal bolnika. Nevrološko okvaro je ocenil po lestvici NIHSS (National Institutes of
Health Stroke Scale) na 15 točk, funkcionalno onesposobljenost pa po modificirani Rankinovi lestvici
(mRS) na 4 točke. Pred dogodkom je bil bolnik povsem zdrav (mRS 0 točk). Dogovorili so se za
računalniško tomografijo (CT) možganov ter bolnika 10 minut od prihoda v bolnišnico odpeljali na
preiskavo (40 minut od začetka dogodka). CT je pokazala zgodnje znake infarkta levo
temporoparietalno (edem možganovine v manj kot 1/3 povirja leve srednje možganske arterije (SMA)
in znake hiperdenznosti leve SMA. CTA je potrdila proksimalno zaporo M1 segmenta leve SMA.
Radiološke preiskave so zaključili v desetih minutah (50 minut po začetku dogodka). INR je znašal 1,28,
drugih preiskav krvi še niso prejeli. Konzultant v Centru TeleKap se je odločil, da preiskav krvi ne bodo
čakali in odredil takojšnje zdravljenje s trombolizo. Bolnikova telesna teža je znašala 90 kg, zato je prejel
Actylise 0,9 mg v bolusu, preostanek zdravila - 81 mg pa v 1-urni infuziji. Čas do trombolize od začetka
dogodka je znašal 55 minut, od prihoda v bolnišnico do trombolize pa je preteklo 25 minut. Zdravniku
v regionalni bolnišnici je vaskularni nevrolog svetoval, naj bolnika urgentno pripeljejo v Univerzitetni
klinični center Ljubljana (UKCL) zaradi morebitnega znotrajžilnega zdravljenja proksimalne zapore leve
SMA. Prevoz so organizirali 12 minut od klica v reševalno postajo, nakar so bolnika z modrimi lučmi
odpeljali v Center. Bolniku je tekla infuzija preostanka trombolitika v rešilnem avtomobilu. V 1 uri (2 uri
in 27 minut od začetka dogodka) je pacient prispel v UKCL, kjer ga je že čakala ekipa: nevrolog,
intervencijski radiolog in anesteziolog. Nevrolog v Centru je ugotovil, da se je nevrološka simptomatika
med prevozom izboljšala (NIHSS = 8 točk), bolnik je bil v sinusnem ritmu, krvne preiskave, ki so jih
izvedli v regionalni bolnišnici, vključno z ledvično in jetrno funkcijo, so bile v mejah normale (za pregled
je porabil 5 minut). Bolnika so odpeljali v laboratorij za intervencijsko radiologijo in v 35 minutah
opravili mehansko revaskularizacijo leve ACM. Revaskularizacija je bila uspešna, poseg pa se je končal
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OCENA PO NIHSS PRI AKUTNI ISHEMIČNI 
MOŽGANSKI KAPI 

NIHSS SCORE IN ACUTE ISCHEMIC STROKE

Senta Frol

Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, Nevrološka klinika, Univerzitetni
klinični center Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana

Izvleček
Akutna ishemična možganska kap je urgentno stanje v nevrologiji. Hitra in zanesljiva ocena

prizadetosti bolnika z akutno ishemično možgansko kapjo je izrednega pomena, saj je zdravljenje
bolnika s trombolizo potrebno izvesti čim prej. Lestvica NIHSS (National Instituites of Health Stroke
Scale) je najpogosteje uporabljana lestvica ocenjevanja bolnika z akutno ishemično možgansko kapjo.
Pri tej lestvici gre za poenostavljen nevrološki pregled, pridobimo pa dovolj informacij o oceni velikosti
možganske kapi ter se glede na to odločamo o najustreznejšem načinu zdravljenja. Bolnika
preiskujemo vedno na enak način. V prispevku je prikazan primer ocene bolnika z akutno ishemično
možgansko kapjo po NIHSS lestvici. 

Abstract
Acute ischemic stroke is a neurological emergency. Quick and promt examination of patient with

acute ischemic stroke is mandatory. NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) is the most
frequently used. It is modified and quick neurological examination yielding a critical amount of
knowledge about the patient’s stroke severity. The examiner should stick to each strictly each time. The
author will sum up the NIHSS examination in patient with acute ischemic stroke. 

UVOD
Akutna ishemična možganska kap je urgentno stanje, ki zahteva takojšnjo prepoznavo klinične slike,

oceno bolnika in zdravljenje. V namen hitre klinične ocene nevrološke prizadetosti takšnega bolnika je
bila izdelana t.im. lestvica NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale). Gre za standardiziran,
poenostavljen nevrološki pregled, katerega se je potrebno dobro naučiti, ga vedno izvajati na enak
način. 

Z oceno po lestvici NIHSS na kliničen način opredelimo velikost ishemične možganske kapi ter
podamo prognozo izida možganske kapi. 60 do 70 % bolnikov z možgansko kapjo in vrednostjo pod 10
po NIHSS ima dobro prognozo po prvem letu, medtem ko ima dobro prognozo le 4 do 16 % bolnikov
z vrednostjo nad 20 po NIHSS (1, 2). Poleg tega nam ocena po NIHSS služi tudi kot merilo tveganja za
nastanek hemoragične transformacije po trombolitičnem zdravljenju akutne ishemične možganske
kapi, in sicer se verjetnost močno poveča pri vrednosti nad 20 po lestvici NIHSS (1, 2).

Lestvica NIHSS
Preiskovanje bolnika po lestvici NIHSS se je potrebno priučiti ter ga dosledno upoštevati. Glede na

bolnikovo stanje so občasno potrebne določene prilagoditve, katere so predvidene pri samem
ocenjevanju in so prav tako standardizirane (1). Ocenjevanje bolnika po tej lestvici običajno končamo v
10 minutah ali še hitreje. 
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primeru dileme, kdaj uvesti AK zaščito, ni bilo, ker je bil bolnik že dan po kombinirani terapiji akutne IMK
povsem brez nevroloških simptomov, kontrolna CT glave pa ni pokazala demarkirane lezije. Zato smo
se odločili za uvedbo AK terapije 3. dan. 

SKLEP
Iz kliničnega primera lahko jasno prepoznamo prednost telemedicinske obravnave, ki pomeni

pomoč zdravnikom v regionalnih bolnišnicah s preskromno nevrološko službo ali brez, saj preko nje
omogoča video posvetovanje v živo z vaskularnim nevrologom v centru TeleKap. Poleg tega, da izboljša
kakovost obravnave bolnikov z znaki akutne IMK, ta sistem poveča tudi uporabo trombolize, zmanjša
stroške zaradi nepotrebnih prevozov bolnikov v oddaljeni center, poveča informiranost strokovne in
laične javnosti o MK in izboljša učinkovitost vključevanja rehabilitacijskih služb (4).

Mreža bo v prihodnje vplivala na razvoj telemedicinske tehnologije tudi na drugih področjih
medicine.
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2 – delna pareza, enostranska centralna pareza obraznih mišic
3 – plegija obraznih mišic

5. Motorična funkcija zgornjih okončin (leve in desne) 
Preiskujemo vsako roko posebej. Bolniku ukažemo: »Dvignite zdravo roko z dlanjo navzdol.« Ko

zgornjo okončino iztegne, ukažemo: »Držite roko iztegnjeno 10 sekund.«
0 – brez povešanja zadrži iztegnjeno roko 10 sekund.
1 – povešanje, proniranje ali nihanje roke do srednje lege v 10 sekundah.
2 – bolnik še lahko premaguje težnost, vendar ne zmore držati roke 10 sekund iztegnjene.
3 – bolnik ne more premagovati težnosti, ni zmožen dvigniti roke od podlage.
4 – ni gibov, bolnik ne more premikati roke niti se ne more upirati težnosti.

6. Motorična funkcija spodnjih okončin (leve in desne) 
Ležečega bolnika prosimo: »Dvignite iztegnjeno zdravo nogo.« Potem ko bolnik dvigne iztegnjeno

nogo, ukažemo: »Skušajte nogo zadržati v tem položaju 5 sekund«.
0 – brez povešanja zadrži iztegnjene noge 5 sekund.
1 – povešanje noge, nihanje, vendar zadrži iztegnjeno 5 sekund.
2 – upiranje težnosti, vendar noge ne zadrži iztegnjene 5 sekund.
3 – ne upira se težnosti, bolnik ne more vzdigniti noge od podlage.
4 – ni gibov, bolnik ne more premikati noge in se ne more upirati težnosti.

7. Ataksija okončin 
Testiramo s poskusom prst-nos in peta-koleno pri odprtih očeh. Ukažemo: »Dotikajte se s kazalcem

zdrave roke izmenično konice svojega nosu in konice mojega kazalca.« Svoj kazalec postavljamo
na različna mesta v zrak pred bolnikom dovolj blizu, da ga doseže, in dovolj daleč, da ga lahko jasno vidi.
Enako ponovimo za nasprotno okončino. Nato ukažemo: »S peto zdrave noge se dotaknite kolena
nasprotne noge in nato podrsajte s peto po nogi navzdol do gležnja in nazaj do kolena. To trikrat
ponovite.« Enako storimo s prizadeto okončino. Sprva testiramo neprizadete okončine.

0 – brez ataksije, bolnik dobro opravi test prst-nos in peta-koleno.
1 – enostranska ataksija v zgornji ali spodnji okončini. Bolnik lahko v redu opravi eno od dveh

zahtevanih nalog.
2 – enostranska ataksija v obeh rokah in eni nogi ali obojestransko. Bolnik ne zmore dobro opraviti

nobene naloge.

8. Senzorika 
Preiskujemo z iglo na proksimalnih delih vseh štirih okončin in bolnika sprašujemo, kako čuti. Ni

treba, da zapre oči. Vprašamo: »Ali je razlika v zbodljaju med levo in desno stranjo? Kje čutite bolj
ostro?«

0 – normalno stanje; brez senzorične motnje na zbodljaj.
1 – delni izpad; ugotovimo blago ali zmerno zmanjšan občutek za bolečino, lahko v več kot eni

okončini.
2 – popoln izpad; hud senzibilitetni izpad je, če bolnik ne čuti dotika. Bolnik se na prizadeti strani ne

odziva na bolečinski dražljaj.

9. Afazija 
Bolniku pokažemo sliko, standardizirano skupino predmetov in besedilo. Bolnika prosimo: »Opišite,

kaj se dogaja na tej sliki. Ne pozabite opisati obeh strani slike.« Potem bolnika prosimo: »Povejte,
katere predmete vidite na sliki.« Nato naročimo: »Preberite naslednje stavke na glas.«

0 – brez afazije; bolnik dobro bere stavke in je zmožen pravilno poimenovati predmete na listu
papirja.
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Kako se lotimo preiskovanja po NIHSS lestvici? (1, 2, 3, 4)
1. a) Stanje zavesti
Pri tej točki vrednotimo bolnikovo odzivanje na zunanje dražljaje, kar ocenjujemo med pogovorom z

bolnikom. Bolnika vprašamo: »Kako se počutite?«
0 – budnost; bolnik je buden in odgovarja na vprašanja.
1 – somnolenca; bolnik je zaspan, a ga lahko zbudimo z blagim dražljajem, vendar nato uboga ukaze

in odgovarja na vprašanja.
2 – sopor; bolnik potrebuje močan dražljaj za odziv ali sledenje ukazom.
3 – koma; bolnik se odziva le z refleksnimi ali avtomatičnimi odzivi, sicer ni odziven.

1.  b) Stanje zavesti – vprašanja
Bolniku zastavimo dve vprašanji: »Katerega meseca smo?« »Koliko ste stari?«
0 – na obe vprašanji odgovori pravilno.
1 – na eno vprašanje odgovori pravilno.
2 – na obe vprašanji odgovori napačno.

1. c) Stanje zavesti – ukazi
Bolniku naročimo: »Zaprite oči.« Ko to stori, rečemo: »Odprite oči.« Nato nadaljujemo: »Naredite

pest.« Ko to stori, nadaljujemo: »Odprite pest.«
0 – oba ukaza izvede pravilno.
1 – pravilno izvede le en ukaz.
2 – oba ukaza izvede napačno.

2. Najboljši pogled
Testiramo položaj oči med mirovanjem in gibanjem na ukaz. Sprva opazujemo mesto mirujočih zrkel

pri gledanju v daljavo. Bolniku rečemo: »Poglejte v daljavo.« Nato bolniku naročimo: »Sledite mojemu
prstu. Ne obračajte glave«

0 – bolnik ima normalne lateralne očesne gibe.
1 – delna pareza pogleda; bolnik ne more popolno gibati zrkel v eno ali obe smeri.
2 – forsirana deviacija zrkel v levo ali desno, ki vztraja tudi pri refleksnih gibih. 

3. Vidno polje 
Bolniku ukažemo: »Pokrijte svoje desno oko (ali mu ga pokrijemo mi) in glejte v moj nos. Pokazal

vam bom svoje prste pred vašim levim očesom, vi pa jih boste vsakokrat prešteli in povedali,
koliko jih je.« Enako storimo za levo oko.

0 – ni izgube vida.
1 – delna hemianopsija; na obe očeh je delna izguba vidnega polja vključno s kvadrantnim ali

sektorskim izpadom vidnega polja.
2 – popolna hemianopsija; na obeh očesih je gost izpad vidnega polja, vključno s homonimno

hemianopsijo.
3 – obojestranska hemianopsija; na obeh očeh je obojestranski izpad vidnega polja, vključno s

kortikalno slepoto.

4. Obrazni gibi
Bolniku ukažemo: »Pokažite zobe.« Nato sledi: »Močno zaprite oči, kot bi vanje padel tujek.« In še

nato: »Nagubajte čelo.«
0 – normalni simetrični obrazni gibi.
1 – blaga pareza, nesimetrični obrazni gibi ali nesimetrija obraza v mirovanju.
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ALI JE TO EPILEPTIČNI STATUS? 

IS THIS AN EPILEPTIC STATUS?

Viktor Švigelj

Oddelek intenzivne nevrološke terapije, Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko
terapijo, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 2, 1525 Ljubljana

Izvleček  
Epileptični status je klinično stanje, s katerim opišemo prolongirano in samovzdržujoče stanje

napada, ki ima lahko očitne, subtilne, ali skoraj odsotne vedenjske manifestacije. Pomeni najbolj skrajno
obliko epilepsije ali pa kot izraz akutne in pogosto življenje ogrožajoče možganske bolezni, kot je
možganska kap, encefalitis ali poškodba možganov. Opisuje podaljšani napad, ki se lahko pojavi pri
bolnikih s predhodno epilepsijo ali pri akutni motnji v osrednjem živčnem sistemu in je eno
najpogostejših urgentni stanj v nevrologiji. Po predlagani novi definiciji epileptični status predstavlja
neuspešnost mehanizmov, ki so odgovorni za prenehanje epileptičnega napada, kar vodi v stalno
epileptično dejavnost, ki lahko privede do dolgoročnih posledic, vključno do smrti nevronov, poškodbe
nevronov in spreminjanja nevronske mreže, glede na vrsto in trajanje statusa. Vendar pa nenormalne
motorične gibe in spremenjeno obnašanje pogosto napačno razlagamo kot epileptični napad ali
epileptični status. Sinkopa ali zastoj srca lahko povzročita občasne mioklonične zgibke po obrazu, trupu
ali okončinah. Prav tako lahko zmedenost bolnika po hipoglikemiji posnemaj postiktično zamračenost
ali pa ocenimo zaplet nevroleptične terapije, kot so npr. orofacialne diskinezije, kot epileptični žariščni
status. Neepileptične krče oz. “pseudoepileptični napadi” ali “psihogeni napadi”, so pogosto težko
razlikujejo od pravih epileptičnih napadov ali statusa. To je še posebej pomembno pri odločanju v
predbolnišničnme okolju, kjer osebje nima potrebne diagnostične opreme. Še posebej je to
pomembno, ker imajo mnogi  bolniki z pravimi epileptičnimi napadi oz. statusom tudi neepileptične
manifestacije in bi zato odločitev, da se ne nadaljuje obravnavanje bolnika, kot da ima epileptični
status, bila lahko nevarna in neprimerna.

Abstract  
Status epilepticus is a term used to describe a prolonged and self-sustaining seizure that may have

overt, subtle, or almost no behavioural manifestations. It may be regarded as the most extreme form of
epilepsy, or as an expression of an acute and often life-threatening brain disorder, such as stroke,
encephalitis, or trauma. It describes a prolonged seizure that may occur in patients with previous
epilepsy or in acute disorders of the central nervous system and is one of the most common neurologic
emergencies. According to a proposed new definition status epilepticus represents the failure of the
mechanisms responsible for seizure termination, leading to continuous seizure activity that might lead
to long-term consequence, including neuronal death, neuronal injury, and alteration of neuronal
networks, depending on the type and duration of the status. However, abnormal motor movements
and altered mentation are often misinterpreted as seizures or status epilepticus. Syncope or cardiac
arrest can cause occasional myoclonic jerks, where the patient’s arms or legs will twitch or jerk. At times,
the confused state of a patient with hypoglycaemia can mimic the post-ictal period or complications of
the neuroleptic treatment, such as oro-facial dyskinesia, can be interpreted as a focal status epilepticus.
A non-epileptic convulsion, which is the proper term for “pseudoseizures” or “psychogenic seizures,” is
difficult to distinguish from true epileptic seizures or status. This is especially true in the prehospital
setting, where providers don’t have the necessary diagnostic equipment. To complicate matters, many
patients with true seizures or status will also have non-epileptic spells. In the field, a decision to
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1 – blaga do zmerna afazija; bolnik dela blage do zmerne napake pri poimenovanju in iskanju besed,
parafazije ali blago motnjo razumevanja in izražanja.

2 – huda afazija; bolnik ima težave pri branju in imenovanju predmetov 
3 – mutacizem.

10. Dizartrija
Bolnik naj bere in izgovarja standardne besede, napisane na listu papirja. Bolniku naročimo:

»Preberite besede na listu.« Ob nezmožnosti branja zaradi motenj vida bolniku povemo besedo in
naročimo, da jo ponovi. Bolniku damo navodilo: »Ponovite za menoj – gospodarstvo«.

0 – normalna artikulacija.
1 – blaga do zmerna dizartrija; blago do zmerno nerazumljivo izgovarjanje besed, bolnika razumemo,

a stežka.
2 – nerazumljiva govorica, ki je tako nejasna, da ni razumljiva.

11. Zanemarjanje
Testiramo zmožnost prepoznave hkratnih senzoričnih in vidnih dražljajev levo in desno. Vidni dražljaj

je standardizirana slika, ki jo pokažemo bolniku in mu naročimo, da jo opiše. Slednje smo že izvedli pri
oceni afazije. Bolniku naročimo: »Opišite, kaj se dogaja na tej sliki. Ne pozabite opisati obeh strani
slike.« Nato ocenjujemo zmožnost za sočasno prepoznavo dotika na zgornjih in spodnjih okončinah.
Bolniku naročimo; »Zaprite oči. Dotikal-a se vas bom izmenično po desni in levi roki, (nogi) ter po
obeh. Povedali boste, na kateri strani sem se vas dotaknil-a; desno, levo obe.«

0 – brez zanemarjanja; bolnik prepozna obojestranski senzorični dražljaj na levi in desni in je zmožen
opisati sliko na levi in desni strani.

1 – delno zanemarjanje; bolnik lahko prepozna samo vidni ali samo senzorični dražljaj na obeh
straneh, ne more pa uspešno zaznati obeh 

2 – popolno zanemarjanje; bolnik ni sposoben prepoznati obojestranskega senzoričnega in vidnega
dražljaja.

RAZPRAVLJANJE
V prispevku je v videu na primeru bolnika prikazano ocenjevanje po lestvici NIHSS. 

ZAKLJUČEK
Ocena bolnika po lestvici NIHSS je hitra, dovolj natančna ocena prizadetosti bolnika z akutno

ishemično možgansko kapjo, ki ne podaljšuje časa do ustreznega zdravljenja. Potrebno se jo je priučiti,
jo izvajati vedno na enak način (z določenimi prilagoditvami, če je potrebno, vendar so le-te prav tako
standardizirane). Z njo pridobimo podatke o napovedi izida bolezni ter verjetnosti nastanka
hemoragične transformacije ob trombolitičnem zdravljenju. Priporočamo jo vsem zdravnikom, ki se v
svoji praksi srečujejo z bolniki z možgansko kapjo.  
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4. 030_NIHSS Stroke Scale Training – Part 2 – Basic Instruction.
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zdravljenje, medtem ko druga determinantna opredeljuje časovno operativno razsežnost o
agresivnosti izvajanja zdravljenja, da preprečimo dolgoročne posledice.

Pomembno je tudi dejstvo, da se lahko časi obravnave razlikujejo med različnimi oblikami ES.
Eksperimentalno je dokazano, da  ES, ki traja več kot 30 minut, povzroči nepopravljive okvare nevronov
poškodbe, medtem, ko je trajanje napadov, ki vodi do okvare veliko manj jasno pri žariščnih
diskognitivnih ES in absenčnem ES (tabela 1), ker sama patofiziologija ni jasna.

Predlagan je tudi nov diagnostični klasifikacijski sistem ES, ki bo pripomogel k diagnozi,
diagnostičnim postopkom in terapevtskem pristopu za posameznega bolnika, vendar natančnejši opis
tega presega okvir tega prispevka, ki je namenjen pravzaprav opredelitvi stanj, ki so lahko podobna ES,
vendar bi potrebovala drugačen diagnostični in/ali terapevtski pristop. Gornji opis pa je zaenkrat še
tudi predlog sprememb, ki pa so glede novih dognanj in terapevtskih možnosti nujne, in čaka na
objavo v reviji Epilepsia (3). 

PAROKSIZMALNE MOTNJE, KI LAHKO SPOMINJAJO NA EPILEPSIJO
Diagnostični problem, ki se dokaj pogosto pojavi v epileptologiji je razlikovanje EN od npr.  sinkope

ali pa psihogenega napada ali pa, sicer redkeje, razlikovanje od drugih paroksizmalnih motenj, s
katerimi se lahko EN ali ES prekriva. Izboljšano razumevanje motenj na nivoju ionskih kanal je
opredelitev epilepsije tudi zakompliciralo (4). Diagnoza občasno spremenjene zavesti temelji
predvsem na anamnestičnih (heteroanamnestičnih) podatkih o prejšnjih boleznih ter izjemnem
napredku tehnologije multimodalnih nevroradioloških in nevrofizioloških tehnik. Vzroki za pogosto
napačne diagnoze so tako zaradi:

• neustrezne ali manjkajoče anamneze ali npr. heteroanamneze, 
• kloničnih zgibkov ali inkontinence, ki spremljajo sinkopo ali psihogene napade, 
• nepopolne družinske anamneze epilepsije ali anamneze vročinskih krčev,
• napačne ali napačno poudarjene interpretacije EEG sprememb ali pričakovanih običajnih starosti

primernih različic EEG.

Sinkopa
Sinkopa je najpogostejši neepileptični vzrok motnje zavesti. Ločimo dve glavni vrsti sinkope in sicer

refleksno (vazovagalna sinkopa) in ortostatsko. Manj pogosti, vendar bolj resni vzroki sta sinkopi
kardialnega izvora ali izvora iz osrednjega živčevja. Refleksna sinkopa je posledica pretiranih, vendar
sicer normalnih kardiovaskularnih refleksov in se pojavlja pri sicer zdravih posameznikih, predvsem
otrocih in mlajših odraslih. Klinično jo običajno lahko ločimo od EN, vendar pa je heteroanamnestičen
podatek  zelo pomemben, predvsem o načinih ukrepanja po nenadnem dogodku. Sprožilci refleksne
sinkope vključujejo dolgotrajna stoja na mestu, vstajanje iz postelje (npr. ponoči zaradi odhoda na
stranišče), vroče okolje in gneča (npr. v restavraciji), čustvena travma in bolečina, itd. Prodromalni
simptomi oz. presinkopa nastajajo 1-5 minut in vključujejo omotičnost, slabost, potenje, palpitacije,
motnjo vida, pridušen sluh in občutek oddaljenosti. Priče opisujejo bledico, potenje in hladno kožo.
Mišični tonus je mlahav, včasih se pojavijo po padcu klonični zgibki.  Pogosta napaka je, da označimo
sinkopo kot EN, ker priče opisujejo tresenje (konvulzivna sinkopa), še posebno, če so poskušali tako
osebo postaviti pokonci. Oseba se običajno leže hitro ove in ni zmedena, urinska inkontinenca in ugriz
v jezik sta redka pojava. Mehanizem pojava refleksne sinkope je kompleksen in zapleten (5). Pri osebah
z ortostatsko sinkopo pa imajo avtonomno disfunkcijo in sicer izgubijo normalen vazokonstrikcijski
odziv na posturalno znižanja krvnega tlaka. Sinkopa se pojavi v nekaj sekundah ali minutah po
vertikalizaciji, še posebno po obroku. Za razliko od refleksne sinkope je koža topla, pulz ostane
nespremenjen kljub padcu krvnega tlaka in znojenje

je odsotno. Običlajno so še komorbidna stanja avtonomne nevropatije (starost, sladkorna bolezen,
alkohol, amiloidoza) ali pa v okviru npr. parkinson plus sindroma (multisistemska atrofija) ali pri jemanju
nekaterih zdravil (proti visokemu krvnemu tlaku, diuretiki, fenotiazini, triciklični antidepresivi,
antiparkinsoniki) (6,7). Kardialna sinkopa je posledica bodisi motnje ritma (električni vzrok) ali
strukturnih sprememb (žilni vzrok) in so potencialno življenjsko nevarne, vendar pa so nekatere
nenadne nepojasnjene smrti pri osebi z epilepsijo tudi lahko napačno diagnosticirane kot kardialna
sinkopa. Kardialna sinkopa se pojavi ne glede na položaj telesa, med naporom ali emocionalnim
dogodkom in sinkopo, ki se pojavi med naporom,  je potrebno takoj obravnavati in izključiti kardialni
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withhold treatment on the assumption that the exhibited activity is non-epileptic can be dangerous
and is not appropriate.

UVOD 
Ena izmed ovir pri razumevanju patofiziologije epileptičnega statusa (ES) in izboljšanja njegove

obravnave je tudi dejstvo, da ES mnogi pogosto obravnavajo kot en sam dogodek z enim samim
terapevtskim pristopom. Prav zato po dolgoletnih klasičnih definicijah ES, ki so ga opredeljevale
časovno ali pa ločile na konvulzivni in nekonvulzivni ES, je bil sedaj z predlogom nove definicije ES
storjen pomemben korak k opredelitvi različnih vrst ES. Hkrati pa se je tako lahko tudi pričelo
približevanje k boljšemu pristopu zdravljenja ES. S tem ciljem je Mednarodna liga za boj poroti epilepsiji
(angl. ILAE - International League Against Epilepsy) oblikovala delovno skupino za razvoj sistema
razvrščanja ES. Epileptični status pomeni najbolj skrajna obliko epileptičnih napadov (EN) in lahko
življenjsko ogrožajoče stanje. Definicije ES so se z leti spreminjale glede na patofiziološke ugotovitve in
povsem odražale definicije epilepsije oz. EN (1). Ker običajno tonično-klonični EN ne traja več kot 2-3
minute, je nedavna definicija ES slonela na časovni opredelitvi, kjer je ES pomenil trajanje napada > 5
min ali dva ali več napadov, mrd katerimi se zavest ne povrne (2), prav tako pa je bila tudi delitev na ES
z motoričnim simptomi (konvulzivni ES) in na ES brez prominentnih motoričnih simptomov
(nekonvulzivni ES) in na potem tudi tretjo kategorijo ES, kjer so vključena mejna stanja kot je
epileptična encefalopatija in akutne oblike kome z znaki, podobnimi ES v elektroencefalogramu (EEG)
(1). Problem pa nastopi tudi, ko poskušamo razlikovati ES med žariščnim, generalizirani in npr.
epilepsijo partialis continua. Zaradi tega je predlagana nova definicija ES, po kateri ES predstavlja
neuspešnost mehanizmov, ki so odgovorni za prenehanje epileptičnega napada, ki zato vodijo v stalno
epileptično dejavnost, ki lahko privede do dolgoročnih posledic, vključno do smrti nevronov, poškodbe
nevronov in spreminjanja nevronske mreže, glede na vrsto in trajanje ES (3). Ta definicija pomeni nov
koncept in dva operativna vidika: prvi pomeni dolžino napada oz. časovni vidik, ki opredeljuje
kontinuirano epileptično aktivnost, drugi pa časovno opredeljuje neprekinjenost delovanja, ki vodi do
dolgoročnih posledice. Ta delitev na dve časovni determinantni ES ima jasne klinične posledice - prva
časovna determinanta opredeljuje terapevtsko časovno razsežnost, v kateri je treba razmisliti ali začeti

Vrsta epileptičnega statusa

Operativna časovna dimenzija 1 Operativna časovna dimenzija 2

Verjetnost, da se napad podaljša
in vodi v neprekinjeno
epileptično aktivnost

Napad povzroči dolgoročne
posledice (okvara nevronov,
smrt nevronov, sprememba
nevronske mreže in funkcionalni
primanjkljaj)

Prominentni
motorični simptomi 

- konvulzivni (tonično – klonični)
- mioklonični 
- žariščni motorični (tudi epilspia partialis

continua)
- tonični
- hiperkinetični 

5 minut 30 minut

Žariščni
diskognitivni 

- epileptična encefalopatija
- akutna koma z elektroencefalografskimi

znaki podobnimi epileptičnemu statusu
- motnje obnašanja zaradi epilepsije in

psihoza
- stanje zmedenosti ali delirija z

epileptiformnimi spremembami v
elektroencefalogramu

10 minut (?) > 60 minut

Absence oz.
nekonvulzivni
epileptični status: 

- z  komo 
- brez kome
• generalizirani 
• žariščni

10 – 15 minut neznano

Tabela 1. Predlagana časovna opredelitev epileptičnega statusa  (prirejeno po ref. 1 in 3).



(več ur trajajoča) anterogradna izguba spomina, kjer oseba stalno ponavlja ista vropašanja, včasih
ima migreni podoben glavo bol. Običajno se ne ponovi. Ponavljajoče ali nenavadno kratke epizode pa
lahko pomenijo EN v temporalnem režnju (še posebno t.i. prehodna epileptična amnezija)(14).

Motnje spanja in spanju podobne motnje
Obstruktivna apneja v spanju je pogosto bolezensko stanje, ki ga sicer znamo zdraviti, vendar je

pogosto spregledana bolezen in zaradi dnevne prekomerne zaspanosti lahko stanje zamenjamo za EN
ali pa se obstoječa epilepsija zaradi tega poslabša. Podobno tudi narkolepsijo, nenadno spanje med
pogovorom ali obrokom, lahko zamenjamo za EN, kot tudi hipnagogne halucinacije, paralize v spanju
ali pa katapleksijo. Tudi smeh ali emocije lahko sprožijo prehodno aksialno in obrazno atonijo z motnjo
govorice ali celo mutizmom, kjer je prisotno tudi trzanje obraznih mišic, vendar pa ni NIKOLI motrene
zavesti, kar tudi lahko zamenjamo za EN.  Parasomnije, vključujoč zmedenost ob prebujanju,
periodični gibi okončin, ritmični gibi okončin, nočne more in somnambulizem tudi lahko zamenjamo
za EN (15).  

Paroksizmalne motnje gibanja in ataksije ter elektrolitske in endokrine motnje ter toksični vzroki, ki
spominjajo na epilepsijo

Paroksizmalne distonične motnje se pogosto prekrivajo z EN in običajno se tudi dobro odzivajo na
protiepileptična zdravila. Paroksizmalna kinezigenična distonija jefamiliarna oblika distonije, ko
nenaden gib izzove nehoten enostranski distonični položaj, ki traja minuto ali tudi več. Tonični spazem
pri multipli sklerozi je tudi nehoten gib, ki je običajno zelo boleč, in tudi lahko spominja na EN.
Periodična ataksija  je avtosomno dominantna motnja na področju ionskih kanalčkov, pri otrocih ali
mlajših odraslih, ki tudi spominja na EN, podobno tudi epizode ataksije/miokimije, kjer pa pogosto
najdemo EEG znake ostrih in počasnih valov in lahko tudi pojav EN (16).  

Hipoglikemija je lahko tudi vzrok za EN, ES ali pa tako izgleda. Diagnoza je neostavna, če vemo, da je
bolnik sladkorni bolnik ali si je oseba aplicirala v namen samomora inzluin. Težje je v primeru
inzulinoma, ki ponavadi povzroča ponavljajoče napade zmedenosti v zgodnjih jutranjih urah.
Hipokalciemija (ob npr. hipoparatiroidizmu) se lahko kaže kot ponavljajoča se epizoda mravljinčenja,
karpopedalnih spazmov in sinkop, napade zmedenosti pa lahko ugotovimo in jih zamenjamo za EN
tudi pri bolnikih s feokromocitomom in karcionidom, enako tudi pri akutni porfiriji. Tudi prekomerno
zaužitje alkohola ali pa npr. absint lahko povzroči sinkopo, ki jo zamenjamo za EN ali celo ES. Tudi
nekatere prepovedane droge lahko povzroče EN ali ES podobna stanja (17, 18). 

Obstajajo še številna druga stanja, ki bi jih lahko poimenovali psevdonevrološki sindromi in, ki tudi
lahko spominjajo na EN ali celo ES. To so redkejša stanja, ki jih posebej ne bomo opredeljevali, jim je pa
skupno to, da so to izjemno diagnostično draga stanja, bolniki se pogosto obračajo po pomoč, vendar
v preiskavah ne zaznamo patologije (19). 

EPILEPTIČNI NAPAD(I) IN AKUTNA MOŽGANSKA KAP
Pravilna diagnoza akutne možganske kapi (AMK) je bistvena, da bolniku lahko omogočimo ustrezno

in hitro zdravljenje in preprečimo tudi akutne zaplete, kot tudi ponovitev kapi. Vendar pa je včasih
pravočasna diagnoza lahko tudi otežena, saj se lahko bolnik z AMK v nekaterih primerih predstavi z
netipičnimi ali neobičajnimi simptomi ali znaki, ki kažejo tudi na drugi možen razlog za nastalo klinično
sliko. Prvotni protokol zdravljenja ishemične AMK s trombolizo je izključeval bolnike, ki so ob nastopu
AMK imeli EN (20). Vendar pa sedanja priporočila (21) uvršajo tudi take bolnike na seznam možnih
kandidatov za trombolitično zdravljenje, v kolikor je vzrok za rezidualni nevrološki primanjkljaj ob
akutnem dogodku ishemična AMK in ne EN (22, 23). Tudi naše smernice (24) tako predvidevajo, kar
pomeni, da je ne glede na to, da imamo heteroanamnestičen podatek ob verjetni AMK tudi o EN ali celo
morda ES, bolnik lahko kandidat za bodisi fibrinolitično zdravljenje ali druge načine zdravljenja AMK
(npr. trombektomija). Tak bolnik mora nemudoma biti pripeljan v najbližjo ustanovo, kjer je tako
zdravljenje (fibrinoliza) možno in narejene morajo biti preiskave v smislu multimodalnih
nevroradioloških preiskav (poleg nekontrastne računalniške tomografije še preiskave za dokaz zapore
žile in ocena penumbre (računalniško tomografska angiografija oz. perfuzija). 

Včasih pa je kljub jasnim začetkom, težko opredeliti stanje kot AMK. Možganska kap se v nekaterih
primerih lahko kaže kot nenormalni gibi, epileptični napad, sindrom tuje roke, lokaliziani asteriksi,
izolirani hemifacialni spazem ali pa npr. celo kot izginotje prejšnjega esencialnega tremorja ali pa
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vzrok zanjo. Električni vzroki so: tahiaritmije - npr. Wolff-Parkinson-White sindrom, Lown-Ganong-
Levine sindrom, sindrom prirojene podaljšane QT dobe,  Romano-Ward in Jervell ter Lange-Neilsen
sindrom oz. bradiaritmije – kompleten atrio-ventrikularni blok, preobčutljivost karotidnega sinusa, ob
Valsalvinem manevru ali požiranju in mikcijah. Strukturne spremembe pa vključujejo aortno stenozo,
hipertrofično, obstruktivno kardiomiopatijo, mitralno stenozo, miksom atrija, srčno popuščanje
(kariomiopatija, ishemična bolezen srca, aritmogena desnostranska ventrikularna displazija) (8).
Sinkopa, kot posledica okvare osrednjega živčevja, je lahko zaradi obstruktivnega hidrocefalusa,
Chiari malformacije (običajno glavobol oz. občutek pritiska v glavi predno oseba pade na tla), lahko tudi
nastopi nenadna smrt. Tudi neposredno po npr. udarcu v glavo lahko nastopi EN podobno stanje, brez
EEG sprememb, zaradi avtonomne disrefleksije po kompletni spinalni leziji, ki lahko vodi zaradi naglega
porasta krvnega tlaka tudi v ES podobno stanje motene zavesti. Tudi okvara diencefalona po npr.
možganski kapi, poškodbi glave, hipoksični okvari (encefalopatiji), kar se manifestira kot intermitetna
hipertenzija, znojenje, tahikardija in lahko izguba zavesti in spominja na ES (9). 

Psihogeni napadi 
Psihogeni ne-epileptični napadi, kot del panične ali disociativne motnje pogosto napačno označimo

kot epilepsija, EN ali celo ES. Razlikovanje panične motnje od epilepsije je težko pogosto iz več
razlogov. Prvič, panična motnja lahko spominja na EN saj oseba navede »zastrašujoče« želodčne
občutke, palpitacije in simptome hiperventilacije. Nadalje, panična motnja je lahko posledica EN, saj je
tak bolnik zaskrbljeni zaradi tveganja ponovnega EN, poškodbe ob tem ali ima socialno zadrego, kar pa
vodi v začaran krog in se povečuje lahko pogostost napadov. Panična motnja lahko sproži EN zaradi npr.
hiperventilacije, pomanjkanja spanja in povečane zlorabe alkohola. Disociativni ne-epileptični
napadi posnemajo tonično-klonične EN napade zaradi česar imamo velike težave pri diagnostični
obravnavi in zahtevajo velik strošek za takšno obravnavo, ker moramo izključiti potencialne druge
vzroke, zakasnitev v diagnozi pa ima potencialne posledice v obolevnosti (psihoorganske bolezni). Kar
v 50 % se te motnje kažejo kot ES. Za to stanje so značilni napadi, ki so sprovocirani s stresno motnjo,
ponavadi so napadi vpričo prič, vsaj 8 – pogosteje pri ženskah (pogosto številne hospitalizacije, zloraba
v otroštvu, itd.). Značilna je še rezistenca na zdravljenje, pogosto ponavljanje, še posebno kot ES. Na
»psevdostatus« moramo pomisliti, kadar se pojavijo na terapijo rezistentne oblike ponavljajočih se
napadov, brez jasnih žariščnih ali lateraliziorajočih znakov in sprememb v EEG ali na nevroradioloških
slikovnih preiskavah. Tudi jeza lahko pogosto kaže znake iktičnega ali postiktičnega obnašanja, za
razliko od prave epileptično povzročene jeze, ki je tipično neizzvana, kratka in ji sledi zaspanost
(10,11,12). 

Migrena in prehoden ishemičen napad
Migrenski ekvivalenti, kot je npr. migrenska aura brez glavobola lahko predstavlja diagnostične

izziv (npr. vidna migrenska aura v obliki cikcak senzacij, svetlobe ali enobarvnih doživljanj). Pri EN pa so
nasprotno te motnje neoblikovane ali okrogle, večbarvne, in pogosto omejene na eno polovico
vidnega področja. Podobno tudi somatosenzorična migrena običajno povzroča enostransko
mravljinčenje, ki pa se širi iz enega dela telesa na drugega v 15-30 minutah, kjer najprej v enem
področju izgine, predno doseže naslednje področje, medtem ko se epileptični senzorični simptomi
običajno hitro širijo in vključijo celotno ipsilateralno stran, včasih so prisotni tudi krči. Več oblik migrene
lahko zamenjamo z EN. Bazilarna migrena, ponavadi pri otrocih, se pogosto zamenja z benigno
okcipitalno epilepsijo (vizualni aura , glavobol, bruhanje ) in se 

manifestira kot podaljšana izguba vida, vrtoglavica, dvojni vid, izguba zavesti, glavobol in bruhanje.
Migrenska sinkopa (postopen nastop !) in celo koma zaradi migrenskega napada lahko zaplete
družinsko obliko hemiplegične migrene. Koma se lahko ponovi, vendar imajo posamezni napadi izgube
zavesti odlično prognozo (13).

Prehodni ishemični napad (TIA) na ločimo od EN in napada migrene glede na “negativne”
simptome (otrplost, mišična šibkost ali prehodna slepota) in ohranjene zavesti. Vnedra pa se pojavijo
pri TIA tudi lahko tresljaji in žariščni zgibki, ki lahko spremljajo hudo moten možganski pretok krvi pri
npr. obojestranski razsežni stenozi karotidih arterij. Motnja zavesti se pojavi pri TIA ob ishemiji
možganskega debla ali celotni možganski skorji (npr. pri ventrikularni fibrilaciji).  Prehodna izguba
spomina (TGA) se manifestira kot prehodna
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nelokalizirajoči simptomi kot so nevropsihiatrični simptomi, akutna zmedenost ali nejasna motnja
zavesti. Napadi, ki se pojavljajo pri AMK niso niti tako redki (od 1,5% do 5,7%), pogosteje pri mlajših
bolnikih in tistih z hemoragično AMK, kortikalnih infarktih in infarktih  v t.i. poslednjih poljanah in
mejnih  področjih notranje karotidne arterije (25, 26, 27). Pomembno je torej, da zdravniki že na terenu
poskuša ločiti postiktične spremembe, kot je npr. Toddova pareza od primanjkljaja, ki je posledica AMK,
čeprav je to ponavadi težko in je možno šele z naprednimi nevoradiološkimi preiskavami (23, 28). S temi
lahko ločimo tudi AMK v področju arterijske oskrbe, kot tudi znake venske tromboze ali tromboze
venskih sinusov (29). Zdravljenje, ki sledi, je seveda različno, primarna oskrba in hitrost prevoza bolnika
do bolnišnice pa enaka (24). 

NEDIAGNOSTICIRANA EPILEPSIJA, EPILEPTIČNI NAPAD ALI STATUS
Nekatere epilepsije, EN ali tudi ES so pogosto sprva napačno diagnosticirajo kot neepileptična stanja.

Generalizirane napade npr. v otroštvu (absence) se lahko oceni kot slabo koncentracijo s katastrofalno
posledico v izobraževanju. Lahko se spregleda diagnostični pomen miokloničnih zgibkov. Še posebno
povzročajo začetne težave pri opredeljevanju stanja napadi, ki izvirajo iz frontalne suplementarne
motorične regije, ki lahko spominjajo na parasomnije ali disociativne neepileptične napade zaradi
hiperkinetičnega obnašanja, ohranjene zavesti in hiperventilacije med napadom. Napadi, ki izvirajo iz
medialnega temporalnega režnja z začetnim metuljastim občutkom želodčnih težav lahko spominjajo
na panične motnje in spremljajoči znaki tahikardije ali bradikardije ter palpitacije pa spominjajo na
sinkopo, kardialnega izvora. Napadi, ki izvirajo iz parietalnega režnja se lahko pokažejo kot epizode
lateralizirajočih občutkov ali bolečine brez motorične komponente, ali pa se manifestira okcipitalni
napad kot iktalna slepota ali vidna halucinacija in jo ocenimo kot migrena ali pa kot psihogeni napad. 

OCENA, DA GRE ZA EPILEPTIČNI NAPAD IN EPILEPTIČNI STATUS IN NEPRIMERNA
OBRAVNAVA

Etiološka napačna razlaga paroksizmalnega nevrološkega stanja pogosto lahko povzroči zapoznelo
zdravljenje (npr, v primeru ishemične AMK) ali pa zaradi prehitre uproabe sedativnih zdravil, analgezije
in celo relaksacije, nepotreben sprejem v enoto intenzivne medicine. V študiji Boesebeck F in sod. (30)
so retrospektivno analizirali podatke 208 bolnikov, ki so bili sprejeti v enoto intenzivne medicine
nevroloških ved zaradi akutnega prehodnega nevrološkega primanjkljaja, izgube zavesti ali nejasne
motorične motnje. Primerjali so diagnoze, ki so privedli do takih ukrepov, v urgentni ambulanti in jih
primerjali s končnimi diagnozami v intenzivni enoti in primerjali stopnjo napačne diagnoze glede na
podatke o bolnikovih prejšnjih boleznih  in diagnostične podatke. V skoraj 14 % je bila diagnoza EN ali
ES v urgentni ambulanti napačna, v skoraj 16 % pa je bila diagnoza EN ali ES tudi spregledana, kar so
pripisovali pomanjkanju podatkov o prejšnji epilepsiji, starost bolnika, komorbidnem stanju, oceni
računalniške tomografija, ki je kazala možganskožilno bolezen, opis napada(ov), ki jih je dal laik,
predominantno negativnim fenomenom napadov (afazija, izguba zavesti, pareza) in odsotnost ugriza v
jezik. Prehodni nevrološki, vedenjski in kognitivni primanjkljaji, povezani z/brez konvulzivnih znakov
sodijo med najbolj pogoste razloge za sprejem v urgentni službi in enoti nevrološke intenzivno
medicine. Kot v opisani študiji (30), so podobne ugotovitve pokazale tudi druge, prav tako
retrospektivne študije (31,32,33,34), podobna pa so tudi naša opazovanja, le v prospektivni študiji v
pediatrični populaciji ni bilo lažno pozitivnih diagnoz (35). 

ZAKLJUČEK
Pomembno je, da bolnika z dvomljivimi simptomi in znaki, ki kažejo na možnost tudi možganske

kapi, pravilno in urgentno usmerimo v ustanovo, kjer je možno zdravljenje AMK. Kljub temu pa na račun
hitrosti vseeno ne smemo pozabiti na anamnezo, heteroanamnezo in včasih, v bolnišnici, tudi na čas,
potem ko opravimo nujne diagnostične postopke, za pravilno diagnozo, ki ji sledi tudi ustrezno,
neakutno zdravljenje. V takih primerih je seveda smiselno, da se izognemo zdravljenju s
protiepileptičnimi zdravili. 
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Za SAK je značilen nenaden, hud glavobol, ki pa pri nekaterih bolnikih ne povzroči nevroloških
motenj, bruhanja ali meningizma. Takrat je ključna natančna in neizprosna anamneza. Od bolnika
moramo dobiti natančne podatke, v kakšnih okoliščinah je glavobol nastal, kakšna je bila njegova
dinamika in kakšne glavobole, če sploh kakšne, je imel v preteklosti. Pri jemanju anamneze skrbno
iščemo elemente, ki bi nakazovali na nenaden, hud glavobol.

Če se glavobol razvije v nekaj desetih minutah, potem zelo verjetno ne gre za SAK, saj razpok
anevrizme ne more zaboleti postopno. Bolniki s SAK pogosto znajo natančno opisati, kaj so počeli oz. v
kakšnih okoliščinah se je pojavil glavobol. Tipični opisi za SAK iz klinične prakse so sledeči:

• »Gledal sem televizijo, pritisnil sem gumb na daljinskem upravljavcu, ko me je nenadoma zabolelo
v glavi.« 

• »Odpravil sem se na stranišče na veliko potrebo, napel in začutil hudo bolečino v zatilju.« 
• »Sklonila sem se, da bi se zavezala vezalke, nato me je pa tako usekalo v glavi, da sem padla po tleh.« 
• »Tuširal sem se, padlo mi je milo, pobral sem ga, nato sem vstal, segel po tušu, ko me je tako zabolelo

v glavi, da sem se prenehal tuširati.«
• »Potapljala sem se in izravnala tlak v bobniču. Takrat me je močno zabolela glava. Komaj sem prišla

na površje. Takrat sem začela neustavljivo bruhati.«
Takšni opisi ne glede na prizadetost bolnika, nevrološke izpade in meningealne znake zahtevajo

nujni CT glave. Če ta ne prikaže znakov SAK, je potrebno upoštevati možnost, da preiskava krvavitve ni
pokazala, kar je pogosto predvsem takrat, ko je od glavobola pa do CT slikanja minilo več dni in se je
kri v možganih že resorbirala ali premaknila na drugo mesto. Takrat je potrebno glede na celotno
klinično sliko oceniti potrebo po lumbalni punkciji, ki pri SAK pokaže obarvanost cerebrospinalnega
tekočine vsaj 14 dni po krvavitvi. Če katerakoli preiskava pokaže znake krvavitve, je nujna CT
angiografija (CTA) možganskih arterij za opredelitev anevrizme ali druge možganske žilne patologije.

Ocenjuje se, da ima približno 30% bolnikov s SAK pred hujšim razpokom anevrizme t.i. opozorilni
glavobol (6), ko se anevrizma le delno razpoči oz. zelo malo zakrvavi. Takrat ima bolnik podoben
glavobol kot ob večji SAK, le da je bolečina manj izrazita in je ob tem manj prizadet. Prepoznava
takšnega bolnika s pomočjo natančne anamneze lahko reši življenje.

ZDRAVLJENJE ANEVRIZMATSKE SAK
Obravnava bolnika z anevrizmatsko SAK v sekundarni bolnišnici, ob poznavanju osnovnih pravil

zdravljenja akutne možganske poškodbe, ni zapletena. Za primerno oskrbo bolnika je najbolje, da
sodelujeta nevrolog in specialist intenzivne medicine. V primeru, da nevrologa takrat ni v bolnišnici, pa
sta najbolj primerna anesteziolog ali internist z znanjem intenzivne medicine.

Klinična slika vsakega posameznega bolnika je zelo različna. Odvisna je od starosti, nevrološke
prizadetosti, pridruženih kroničnih bolezni, zapletov, zdravil, ki jih je prejemal, ter lokacije anevrizme in
krvavitve. Zaradi tega priporočam, da se izogibamo poenostavljenim algoritmom, ki so pogosto
neživljenjski in ne uspejo zajeti specifičnega stanja našega bolnika. Obravnava mora biti individualna,
a obenem podkrepljena z veščinami in znanjem medicinske stroke.

Pri obravnavi bolnika je smiselno upoštevati naslednje usmeritve:
1. Da bi zmanjšali možnost ponovne krvavitve iz anevrizme, se izogibajmo vsem manevrom, ki

zvišujejo ali hitro spreminjajo krvni in znotrajlobanjski tlak. Bolnik naj leži na postelji z vzglavjem
dvignjenim za 30o. Iz enega na drug položaj naj ga prestavljajo zdravstveni delavci.

2. Intubiramo vsakega bolnika, ki ima zaradi SAK kvantitativno motnjo zavesti, ogroženo dihalno pot
ali pa poslabšanje stanja zavesti pričakujemo med transportom, ko je intubacija zaradi tresenja,
prostorske stiske in manjšega števila osebja otežena. Pri odločitvi o intubaciji se pogosto uporablja
ocena po Glasgow koma skali (GCS). Če je ta manjša od 8, je intubacija večinoma indicirana.

3. Izogibamo se previsokih in prenizkih vrednosti krvnega tlaka, saj previsoke vrednost ogrožajo
bolnike za ponovno krvavitev, prenizke pa ob povečanem znotrajlobanjskem tlaku povzročijo znižanje
možganskega perfuzijskega tlaka. Če imamo pri intubiranem bolniku vstavljeno elektrodo za merjenje
znotrajlobanjskega tlaka, potem skrbimo, da izračunana vrednost možganskega perfuzijskega tlaka ne
pade pod 70 mmHg. Hkrati stremimo k čim nižjim oz. normalnim vrednostim arterijskega krvnega tlaka,
od 120 do 140 mmHg sistoličnega in od 70 do 80 mmHg diastoličnega. Za zniževanje krvnega tlaka se
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OBRAVNAVA BOLNIKOV S SUBARAHNOIDNO
KRVAVITVIJO V PERIFERNI BOLNIŠNICI

MANAGEMENT OF PATIENTS WITH SUBARACHNOID
HAEMORRHAGE IN A GENERAL HOSPITAL 

Igor Rigler

Internistični oddelek, nevrološka dejavnost, Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola

Izvleček
Subarahnoidna krvavitev (SAK) je v 85% posledica razpoka jagodičaste anevrizme na možganskih

arterijah. Povezana je z visoko stopnjo invalidnosti in umrljivosti. V nekaterih primerih jo je težko
pravilno prepoznati, saj bolniki ob manjših razpokih anevrizme niso nevrološko prizadeti, kar lahko
zdravnika odvrne od te diagnoze. Za SAK je značilen nenaden, hud glavobol, ki pogosto izvira iz zatilja
in nastane v nekaj sekundah. Za pravilno diagnozo je bistvena natančna anamneza s podrobnim
opisom nastanka glavobola. Obravnava bolnikov je podobna kot pri drugih stanjih akutne možganske
poškodbe.

Abstract
In 85 % of cases subarachnoid haemorrhage (SAH) is consequence of a ruptured cherry aneurysm. It

has a high mortality and morbidity rate. In some cases it is hard to make a straightforward diagnosis, as
patients may not be severely neurologically disabled, especially when the amount of bleeding is small.
This can be a cause of misdiagnosis. SAH is typically heralded by a sudden and severe headache that
often originates at the back of the head. It usually develops in a few seconds. A detailed and through
history is crucial for the right diagnosis. Management of these patients is similar as in the case of acute
brain trauma.

UVOD
Subarahnoidna krvavitev (SAK) je v 85 % posledica razpoka jagodičaste možganske anevrizme. V

približno 15 % je SAK posledica ne-anevrizmatske krvavitve (1). Povprečna starost ob nastopu SAK je 55
let, se pa pojavlja tako pri starih kot pri zelo mladih (2). Glavni dejavniki tveganja za SAK so podobni kot
za jagodičaste anevrizme. Najpomembnejši so družinska obremenjenost, kajenje in arterijska
hipertenzija (3). Približno 10 % bolnikov s SAK umre že pred prihodom v bolnišnico, 25 % umre v prvih
24 urah, 45 % pa v prvih 30 dneh. Le 30 % bolnikov s SAK ima dober končni izhod (4). Smrtnost zaradi
SAK se v zahodnem svetu postopno zmanjšuje, kar bi lahko bilo posledica zmanjševanja kajenja,
boljšega vodenja arterijske hipertenzije in boljšega zdravljenja (5).

Zapiranje anevrizme in zdravljenje zapletov anevrizmatske SAK v Sloveniji poteka v Univerzitetnih
kliničnih centrih Ljubljana in Maribor, kjer imajo stalno dostopnost do nevrokirurga in interventnega
nevroradiologa. Glavna naloga zdravnikov na primarni ravni in v sekundarnih bolnišnicah je postavitev
pravilne diagnoze in priprava bolnika na pravilen transport.

DIAGNOZA SAK
Ob nastopu SAK so mnogi bolniki prizadeti, imajo hud glavobol z bruhanjem, moteno zavest in

nevrološke izpade, zaradi česar večina zdravnikov pravilno prepozna akutnega nevrološkega bolnika, ki
ga napoti v bolnišnico za nadaljnjo diagnostiko. V tem primeru pravilna obravnava bolnika pogosto ni
težavna.
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ZDRAVLJENJE EPILEPTIČNEGA STATUSA - 
NOČNA MORA V URGENCI

TREATMENT OF STATUS EPILEPTICUS - NIGHTMARE IN ER

Nataša Milivojevič

Izvleček
Epileptični status je skrajna oblika epilepsije in eno najpogostejših nujnih stanj v nevrologiji. Najbolj

prepoznavna oblika je epileptični status z generaliziranimi tonično kloničnimi krči (GTKK), ki je življenje
ogrožajoče stanje, ki zahteva takojšnje zdravljenje.  

Letna incidenca v Evropi je 5 do 10 na 100.000 prebivalcev, kar projicirano v Slovenijo pomeni 100 do
200 bolnikov na leto (1). Te številke pomenijo, da se posamezen zdravnik v urgentni medicini z
bolnikom v epileptičnem statusu ne srečuje vsakodnevno, ko pa se, mora biti vešč pristopa in
ukrepanja, saj je klinična slika bolnika z generaliziranimi tonično kloničnimi krči vedno dramatična in
običajno ne dopušča veliko časa za razmišljanje. Zato je toliko bolj pomembno, da imajo ekipe, ki se s
takimi bolniki srečujejo na terenu ali v urgentni ambulantni vnaprej izdelane algoritme in strategije
ukrepnja.

UVOD
Epileptični status je po veljavni definiciji kontinuirana epileptična aktivnost, ki traja več kot 30 minut

ali dva ali več napadov, ki si sledijo tako, da med njimi ni popolne povrnitve zavesti (2). 
Ta definicija temelji na izsledkih kliničnih študij, da po 30 minutah kontinuirane epileptične aktivnosti

pride do nepopravljive okvare možganskih živčnih celic (1). Novejša spoznanja kažejo, da se okvare
živčnih celic lahko pričnejo že po petih minutah kontinuirane epileptične aktivnosti, zato se v
znanstvenih objavah pojavlja vse več pozivov k spremembi definicije epileptičnega statusa pri odraslih,
kot kontinuirane epileptične aktivnosti, ki traja dlje kot pet minut (3). V prid takšni definiciji govorijo
tudi izsledki študij, ki kažejo, da se epileptična aktivnost, ki traja dlje kot 5 minut le redko sama zaustavi
(4). 

Čeprav splošnega strinjanja glede časovne definicije še ni, danes v svetu med kliniki velja mnenje, da
je potrebno pričeti z zdravljenjem že po 5 minutah kontinuirane epileptične aktivnosti in v skladu s tem
mnenjem so tudi priporočila EFNS (European Federation of Neurological Societies) iz leta 2010 (5,6).

Pri odraslih so najpogostejši vzrok za epileptični status strukturne spremembe v možganih, na prvem
mestu možganska kap, nato tumorji in poškodba glave. Med pogostimi povzročitelji so še okužbe
možganov, vpliv zdravil ali toksičnih snovi (alkohol, kokain), elektrolitne in metabolne motnje in
hipoksična poškodba možganov.

FIZIOLOGIJA GENERALIZIRANEGA KONVULZIVNEGA EPILEPTIČNGA STATUSA
Akutni sistemski učinki GTKK statusa potekajo v dveh fazah. V zgodnjem poteku prevladujejo učinki

hipertonusa simpatičnega živčevja, zato se pojavi hipertenzija in tahikardija. V tem obdobju kljub
občasnim dihalnim pavzam, ventilacija ni bistveno motena.

V fazi dekompenzacije lahko nastopi hipotenzija in maligne motnje ritma (ki so vzrok smrti pri
epileptičnem statusu v 60%). Hipertermija dodatno poškoduje živčne celice v možganih in še
pospešuje epileptične napade. Pojavi se metabolna laktatna acidoza, zaradi anarobnega metabolizma
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raje izogibajmo nitroglicerinu, ki zaradi zviševanja znotrajlobanjskega tlaka znižuje možganski
perfuzijski tlak (7).

4. Pred operacijo anevrizme bolniku ne dajemo antikoagulantnih ali antiagregacijskih zdravil.
5. Bolnika primerno hidriramo, najbolje s fiziološko raztopino, saj intravenozna glukoza znižuje

koncentracijo natrija v krvi, s čemer se lahko poveča možganski celični edem in z njim znotrajlobanjski
tlak. 

6. Ob diagnozi SAK, za preprečevanje vazospazma možganskih arterij, bolniku uvedemo terapijo z
nimodipinom v odmerku 1mg/h. Zdravilo tudi znižuje krvni tlak. Če je le-ta po dveh urah v okviru
normalnih vrednosti, odmerek povečamo na 2 mg/h.

ZDRAVLJENJE NEANEVRIZMATSKE SAK
Če s CTA možganskih arterij, ki ima ustrezno ločljivost, ne najdemo anvrizme in je SAK na CT slikanju

glave omejena na perimezencefalni prostor, potem gre najverjetneje za t.i. perimezencefalno krvavitev,
ki ni posledica razpoka anevrizme, ampak najverjetneje  krvavitve iz manjše vene v bližini
mezencefalona. Takrat se lahko bolnik zdravi v regionalni bolnišnici, saj poseg na možganskih žilah ni
potreben.

Pri takemu bolniku veljajo prve dni po dogodku enaka priporočila kot pri anevrizmatski SAK. Potrebni
sta predvsem zadostna hidracija in analgezija, pri ležečih bolnikih pa kasneje tudi antitrombotična
zaščita. Za preprečevanje vazospazma mora tri tedne prejemati nimodipin. Intubacija skoraj nikoli ni
potrebna.

Kljub temu, da prva CTA glave ni pokazala anevrizme, je potrebno preiskavo ponoviti vsaj po enem
in po šestih mesecih, saj obstaja možnost, da se je anevrizma ob prvi preiskavi zaradi tromboze, delnega
razpoka ali vazospazma zakrila. Glede pogostosti ponavljanja CTA glave nam svetuje radiolog.

ZAKLJUČEK
SAK je huda bolezen z visokim deležem invalidnosti in smrti. Za najboljši možen izhod bolnikov je

najpomembnejša pravilna diagnoza oz. prepoznava glavobola kot možne SAK. Ostala obravnava do
prihoda v Univerzitetni klinični center Ljubljana ali Maribor je relativno utečena, logična in večinoma
nedvoumna. SAK je tipičen primer, kako v urgentni medicini niso pomembne zgolj veščine, protokoli in
odmerki zdravil, ampak občutljiva klinična presoja, pri kateri je odločilen natančen in usmerjen pogovor
z bolnikom.
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ZAKLJUČEK
Splošna stopnja smrtnosti epileptičnega statusa pri odraslih je približno 20% (1,5). Smrtnost in

obolevnost pri posameznih skupinah sta povezani s klinično obliko epileptičnega statusa, starostjo
bolnikov in etiologijo bolezni. Glede na podatke v študijah, je kar okrog 40 do 50% statusov refraktarnih
(ne ponehajo po aplikaciji zdravil prvega in drugega reda). Umrljivost se bistveno poveča pri trajanju
statusa nad 60 minut, zato je bistveno hitro in pravilno ukrepanje že na terenu, saj dlje ko epileptični
status traja, slabše je odziven na zdravljenje in hujše so posledice.
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v mišicah ob tonično kloničnih krčih. Zaradi izplavljanja kateholaminov pride do hiperglikemije. V
nadaljnjem poteku statusa, pride do centralnega zastoja dihanja in pljučnega edema zaradi
povečanega upora v pljučnem žilju. O pospešeni kontinuirani mišični aktivnosti se pojavi rabdomioliza,
kar lahko vodi v odpoved ledvic. 

V možganih zaradi ekscitotoksične poškodbe in v poznem poteku hipoksije in zmanjšane perfuzije
ob odpovedi avtoregulacije prihaja do postopnega odmiranja živčnih celic.

OSKRBA IN ZDRAVLJENJE
Takojšnje zdravljenje zahtevajo vse konvulzivne generalizirane oblike in od nekonvulzivnih subtilni in

kompleksni parcialni epileptični status.
V začetno splošno obravnavo bolnika s konvulzijami ali v komi, sodi zagotovitev proste dihalne poti

in ustrezna ventilacija ter preskrba s kisikom. Zagotovimo merjenje krvnega tlaka in spremljanje
srčnega ritma. Odvzamemo laboratorijske preiskave in popravimo morebitne elektrolitne in metabolne
motnje (hipoglikemija, koncentracija Na, K in Mg). Izogibamo se popravljanju metabolne acidoze z Na
bikarbonatom, saj alkaloza deluje epileptogeno.

V okviru usmerjenega antiepileptičnega zdravljenja uporabljamo antiepileptike, v skladu z
evropskimi priporočili iz leta 2010 in 2012 (slika 2)(6).

Slika 2 Antiepileptična zdravila
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30 min 
ZGODNJI STATUS
- Benzodiazepini

- Lorazepam 4 mg iv (lahko
ponovimo po 10 min)

- Diazepam 10 mg iv
- Midazolam  2mg iv ali 10 mg im

30 do 120 min
UTIRJENI STATUS
- Fosfenitoin 20 mg/kg  iv 
- Levetiractam  1000  do 2000 mg iv
- lakozamid 200 do 400 mg iv

> 120min
REFRAKTARNI STATUS
- Anestetiki v infuziji

- Propofol
- Midazolam
- Tiopental

IZBRANE TEME IZ URGENTNE MEDICINE 

SELECTED TOPICS IN EMERGENCY MEDICINE



Slika 1. Normalni kapnogram. Pikčasta črta označuje vrednost pCO24,2 kPa (30 mmHg). Razlaga je v besedilu.

Krivuljo - kapnogram razdelimo v 4 obdobja:
• Obdobje I (med točko A in B – izhodiščna vrednost ob pred izdihom). Predstavlja vrednost pCO2 v

vdihanem zraku, ki je v normalnih okoliščinah 0. 
• Obdobje II (med B in C, začetek izdiha) predstavlja izdih anatomskega mrtvega prostora (zrak, ki ne

sodeluje pri izmenjavi plinov) in začetni del izdiha iz bronhiolov in alveolov.
• Obdobje III je alveolarni plato (med C in D). Vrednost pCO2 ob koncu platoja tradicionalno

imenujemo z angleškim izrazom endtidal CO2 (EtCO2) in v normalnih okoliščinah predstavlja
vrednost alveolarnega pCO2 (le v primerih, ko je alveolarni plato relativno raven). Normalna
vrednost EtCO2 je 4,9 kPa– 6,3 kPa (35-45 mmHg).

• Obdobje 0 (med D in E, obdobje izdiha) prikazuje zmanjševanje vrednosti pCO2 med izdihom, vse
do izhodiščne vrednosti.

• Kot α je kot med obdobjem I in alveolarnim platojem, kot β je kot med alveolarnim platojem in
obdobjem 0.

VPLIVI NA EtCO2
Vrednost EtCO2je odvisna od nastajanjaCO2, pljučnega predihavanja, pretoka krvi skozi pljuča in od

delovanja sistema za predihavanje (tubus, cevi, ventilator). Tako se bo EtCO2 (alveolarni plato)
povečal/zmanjšal pri povečanju/ zmanjšanju metabolizma (npr. hipertermija/hipotermija), povečal se
bo po infuziji bikarbonata in če popustimo zažem uda. EtCO2 se bo povečal/zmanjšal pri povečanju/
zmanjšanju ventilacije (hipoventilacija/ hiperventilacija – lahko zaradi nastavitev ali okvare ventilatorja),
povečal se bo pridelni obstrukciji dihalnih poti, ponovnem vdihavanju izdihanega zraka, intubaciji v
bronh. Zmanjšal se bo pri zmanjšanem pretoku skozi pljuča zaradi pljučne embolije, zaradi
zmanjšanega minutnega volumna srca (šok). Kapnograf bo prikazal vrednost pCO2 0 v primeru apnoe,
srčnega zastoja (brez masaže srca), pri ekstubaciji, popolni obstrukciji dihalne poti ali pri obstrukciji
cevke kapnografa.

UPORABA KAPNOGRAFIJE PRI OŽIVLJANJU
Za ta namen je kapnografija v urgentni medicini najpogosteje uporabljana. Smernice evropskega

sveta za oživljanje iz leta 2010 (3) so med glavnimi posodobitvami priporočileuporabo kapnografije za
ugotavljanje in stalni nadzor pravilne intubacije (4, 5) in pa za nadzor učinkovitosti masaže srca.
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KAPNOGRAFIJA

CAPNOGRAPHY

Hugon Možina

Internistična prva pomoč, Centralni urgentni blok UKC Ljubljana, Interna klinika, Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Izvleček
Predstavljeni so osnovni principi kapnografije, prikazane so značilne spremembe kapnograma pri

nekaterih urgentnih bolnikih ter patofiziolški procesi in mehanične spremembe, ki so osnova za take
spremembe.

Abstract
Basic principles of capnography are explained and typical capnograms in selected urgent patients

are presented with short explanation of the pathophysiological or mechanical mechanisms causing the
changes.

UVOD
Kapnometrija je merjenje parcialnega tlaka ogljikovega dioksida (pCO2) v izdihanem zraku. Kadar

grafično prikazujemo spremembe te vrednosti v času, govorimo o kapnnografiji in zapis, grafično
krivuljo teh sprememb, imenujemo kapnogram. Metoda je pomembna pri nadzoru dihanja in
predihavanja bolnikov v anesteziji in sedaciji in je, kot nepogrešljiva, vključena v vsa pomembnejša
priporočila, ki pokrivajo področje anestezije. Nekoliko manj pogosto se uporablja v intenzivnih
oddelkih, priporoča pa se tudi pri nadzoru drugih sediranih bolnikov (npr. pri gastroenteroloških
preiskavahin posegih) (1). V zadnjem desetletju si utira pot v urgentno medicino in to zlasti na področju
oživljanja. V tem prispevku bi rad opozoril tudi na druge pomembne koristi kapnografije v urgentni
medicini.

METODA
Molekule CO2 absorbirajo infrardečo svetlobo in tako večina kapnografov deluje na osnovi

infrardeče spektrografije.Tako delujejo naprave, ki potrebujejo velik pretok dihanega zraka
(mainstream sensors – tipala so nameščenatako, da skoznje poteka celoten pretok dihanega zraka).Taka
tehnologija se je v zadnjih letih izboljševala in je najširše uporabljana. Uporabna pa je predvsem za
intubirane bolnike (intubacija, alternativni načini zavarovanja dihalne poti). Razvoj laserske tehnologije
je omogočil infrardečo svetlobo ozkega spektra, ki ga absorbirajo samo molekule CO2. To je spodbudilo
nastanek majhnih merilnih celic za majhne pretoke zraka (microstream tehnologija). Tak kapnograf
analizira vzorce dihanega zraka, ki ga kontinuirano jemljemo iz glavnega pretoka (sidestream). Stranski
vzorec potuje do kapnografaskozi tanko cevko in zato kapnogram zaostaja nekaj sekund (1-4s).
Potrebni so zelo majhni pretoki (50ml/min) in omogočena je kapnografija pri spontanem dihanju.
Kapnografske krivulje pridobljene na ta način so nekoliko bolj zaobljene v primerjavi z osnovno
metodo (2).

NORMALNI  KAPNOGRAM
Pri oceni upoštevamo 5 značilnosti krivulje pCO2 (1): višino, frekvenco, ritem, izhodiščno vrednost in

obliko.
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Slika 2. Med masažo srca se vrednost EtCO2 postopoma zmanjšuje pri vstavitvi tubusa v požiralnik



Poleg vsega naštetega pa mora kapnografija postati standardna vsebina nadzora pri transportu
kritično bolnih (s terena v bolnišnico, iz ED na oddelke, iz ED na posege, slikovno diagnostiko) in pa pri
posegih v zmerni sedaciji (1). Pri transportu nas bo ravna črta v bazalni liniji opozorila na ekstubacijo,
srčni zastoj, odpoved ventilatorja (lahko zaradi prazne jeklenke). Nabiranje sekreta v tubusu ali pa
knikanje cevi se lahko v kapnogramu pokaže kot strma doba III in povečanje kota β (slika 4)

ZAKLJUČEK
Kapnografija si je z zanesljivimi koraki utrla pot v urgentno medicino in to zlasti k bolnikom s srčnim

zastojem. Možnosti te metode pa na področju urgentne medicine presegajo ta okvir. Uporaba
pripomore kliničnemu pregledu, predvsem pa je idealna za neinvazivni kontinuirani nadzor najtežjih
bolnikov.
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Pri stalnem, nespremenjenem predihavanju je kapnogram in vrednost EtCO2indirektni kazalnik
minutnega volumna srca, ki ga ustvarimo z zunanjo masažo srca. Tudi povratek uspešnega delovanja
srca (ROSC) najhitreje opazimo z uporabo kapnografije, saj se takrat vrednost EtCO2 nenadoma poveča.
Na področju uporabe kapnografije pri bolnikih s srčnim zastojem je odlične klinične raziskave opravila
raziskovalna skupina NMP Maribor, ki jo je vodil pokojni profesor Štefek Grmec in Smernice za oživljanje
iz leta 2010 v zvezi s kapnografijo citirajo kar 5 njihovih prispevkov (3).
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Slika 3. Krivulja kapnograma med masažo srca. Pozitivni odkloni posredno kažejo na proizveden minutni volumen srca
(pretok skozi pljuča).

Napovedovanje prognoze bolnikov s pomočjoEtCO2 je nezanesljivo predvsem zato, ker je preživetje
močno odvisno od osnovnega vzroka za srčni zastoj. Kljub temu pa dokazi kažejo, da vrednosti EtCO2
pod 10 mmHg (1,4 kPa) po 20 minutah oživljanja zanesljivo napovedujejo smrt (6). Med oživljanjem
krivulja kapnograma ne sme biti ravna, pač pa mora kazati pozitivne odklone (slika 3). Ravna krivulja
kapnograma opozarja na izpad ali zporo dihalne poti.

DRUGA PODROČJA UPORABE V URGENTNI MEDICINI
Kapnografija je v pomoč pri prepoznavi vzrokov za težko dihanje in pa pri nadzoru zdravljenja takih

bolnikov. Za bolnike s poslabšanjem astme (bronhokonstrikcija) je značilno povečanje kota α, strmi
nagib obdobja III (med točkama C in D) in tudi znižanje EtCO2. Krivulja dobi značilno obliko plavuti
morskega psa (slika 4). Normalizacija kapnograma in EtCO2 kaže na učinkovito zdravljenje (7). Pri
pomembni pljučni emboliji se zaradi zmanjšanega pretoka skozi pljuča zmanjšata alveolarni plato in
vrednost EtCO2 (enaka sprememba se zgodi pri zmanjšanju minutnega volumna srca – šok). Učinkovito
zdravljenje (tromboliza, podporno zdravljenje z intropi) bo omenjene vrednosti povečalo. Za
poslabšanje KOPB z retenco CO2 je značilno povečanje EtCO2. S kapnografijo bomo torej lahko
spremljali učinke zdravil in bolje kontinuirano nadzorovali naše bolnike. Novi podatki kažejo tudi na
veliko korist kapnografije pri nadzoru bolniko, ki so zdravljeni s CPAP (8).

Slika 4. Prvi zapis kapnograma je normalne oblike, vrednost alveolarnega platoja pa dosega le 30 mm Hg
(hiperventilacija, pljučna embolija, šok). Drugi zapis ima obliko plavuti morskega psa (poslabšanje astme). Podobno
spremembo lahko povzroči knikanje tubusa.

Kapnografija je zelo primerna tudi za spremljanje učinka zdravljenja pri bolnikih s hudo metabolno
acidozo (npr. bolniki z diab. ketoacidozo). Poleg tega nam pomaga kot dopolnilo k kliničnemu
pregledu. EtCO2 nad 3,4 kPa (24.5 mmHg) izključuje diabetično ketoacidozo s sensitivnostjo in
specifičnostjo 90% (9). Večkrat smo v prispevku omenili, da je vrednost EtCO2 premosorazmerna z
minutnim volumnom srca in zato odličen neinvazivni kontinuirani vpogled v učinek zdravljenja šoka.



mestu NMP prezentirajo z bolečinami v trebuhu ali krvavitvijo iz nožnice ali po sinkopi, morajo imeti
med drugim obvezno opravljen test β-hCG ali biti napotene na sekundarno raven!

Naloga obravnave ne-ginekologov ki delamo v NMP je izključiti IMN kot vzrok bolničinih težav,
dejanska specifična potrditev IMN in mnogih drugih ginekoloških obolenj ki se lahko kažejo podobno,
pa je domena kolegov ginekologov.

RAZPRAVA
Izvenmaternična nosečnost je pogost vzrok smrti mladih žensk, ker lahko ženske zaradi razpočenja

IMN zelo hitro izkrvavijo. Najpogosteje se zarodek napačno vsadi v jajcevodih (tubarna IMN). Rizični
dejavniki za IMN so prejšnja IMN, posegi na jajcevodih, medenična vnetna bolezen (angl. “PID), kajenje
in uporaba intrauterinih vložkov.

Klasični trias IMN je amenoreja in bolečine v trebuhu in krvavitev iz nožnice pri ženski v rodni dobi.
Simpomatika IMN je v resnici odvisna od časa oz., ali je že prišlo do razpočenja ali ne. IMN brez

razpočenja se kaže z nespecifičnimi simptomi bolečin ali krčev v trebuhu in/ali blago krvavitvijo iz
nožnice. Nekatere ženske povedo da jim menstruacija kasni, a večina jih niti ne ve, da so noseče. Takšne
bolnice so večinoma hemodinamsko stabilne, velika večina jih ob telesenm pregledu toži za palpatorno
bolečnostjo trebuha in občutljivostjo adneksov (4).

Bolnice z razpočeno IMN pa se lahko kažejo v širšem spektru simptomov: od bolečin v trebuhu in
krvavitve kot zgoraj, do hudega hemoragičnega šoka (hipotenzija, tahikardija, včasih bradikardija!).
Prisotni so lahko tudi  znaki peritonealnega draženja. Bolnice s takšnimi težavami seveda potrebuje
takojšnjo resuscitacijo (ABCDE pristop, nadomeščanje tekočin, krvi, urgentna operacija!)

Diagnozo IMN v našem sistemu načeloma postavijo ginekologi z nivojem hormona β-hCG in trans-
vaginalnim ultrazvokom (TVUZ). 

Seveda bo test β-hCG pri IMN pozitiven. Test β-hCG ima k sreči izredno dobro občutljivost (najbolj
občutljiv test v medicini), zato negativen izvid β-hCG de facto izključuje IMN (ali znotraj-maternično
nosečnost) kot vzrok bolničinih težav.

Ob tem je takoj treba poudariti, da je vsaki ženski v rodni dobi, ki v akutno obravnavo prihaja zaradi
bolečin v trebuhu ali z vaginalno krvavitvijo ali po sinkopi, treba opraviti β-hCG (preferentno
laboratorijski)! Tabela 2 prikazuje najpogostejše in najpomembnejše vzroke sinkope.

Znano in dokazano je, da se na anamnezo “ne morem biti noseča” ne moremo zanašati, zato si vse
ženske v rodni dobi (10-60 let) z zgornjimi težavami, poleg ostalega potrebnega, zaslužijo tudi
izključitev IMN z β-hCG, ne glede na spolno anamnezo!

Nasprotno ne velja popolnoma, betaHCG ni povišan samo pri nosečnosti (maternični ali
izvenmaternični) temveč tudi pri trofoblastnih boleznih ali horiokarcinomu (5).

Postavitev diagnoze IMN se po pozitivnem izvidu β-hCG prične z izključitvijo znotraj-maternične
nosečnosti. Heterotopna nosečnost (sočasna izven- in znotraj-maternična nosečnost) je namreč
izredno redka (1 na 30 000 nosečnosti), zato vizualizacija znotraj-maternične nosečnosti de facto
izključuje IMN. Slednje pa ne drži ob umetni oploditvi (IVF), kjer pa je pogostnost heterotopičnih
nosečnosti veliko višja (tudi do 1:100!). Znotraj-maternično nosečnost lahko na TVUZ vizualizirajo že po
5 tednih in pol, z transabdominalnim UZ pa po 6-7 tednu. Ker IMN pravtako izloča hormon β-hCG, bi
preko “diskriminatorne zone” koncentracije β-hCG v krvi (1500-2000mIU/ml), na UZ morala biti vidna
znotraj-maternična nosečnost - odsotnost le te, poda zelo močan sum, da gre za IMN! Kolegi ginekologi
v idealnih primerih želijo vizualizirati dejansko izvenmaternično strukturo in tako dokazati IMN.

Pošteno je napisati, da je dokončna identifikacija (in zdravljenje) IMN v našem sistemu domena
ginekologov. Dokončne potrditve IMN ne-ginekologi dejansko ne moremo postaviti, lahko pa IMN
izključimo z negativnim izvidom β-hCG. Na IMN pa lahko utemeljeno posumimo ob pozitivnem
izvidu β-hCG, kjer na trans-abdominalnem UZ ne uspemo prikazati znotrajmaternične nosečnosti. Pri
bolnicah, ki pa kažejo znake razpočenja, pa je tudi z standardnim FAST pregledom možno identificirati
že nekaj sto mililitrov tekočine, oz. v primeru suma na IMN, izvid proste tekočine v trebuhu (pozitivni
FAST) sum na IMN le okrepi! Takoj je treba zapisati, da kombinacija bolečin v trebuhu ali sinkope pri
ženski, ki ji obenem identificiramo prosto tekočino v peritoneju, avtomatsko še ne pomeni IMN, saj
lahko (iz)krvavi tudi zaradi razpočenja ciste rumenega telesa.
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IZVENMATERNIČNA NOSEČNOST - ZAČETNA
OBRAVNAVA IZ STALIŠČA URGENTNEGA ZDRAVNIKA

ECTOPIC PREGNANCY - INITIAL EVALUATION FROM EMERGENCY
MEDICINE PERSPECTIVE

Gregor Prosen*,**,***, Andreja Rataj *
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UVOD
Izvenmaternična nosečnost (IMN; včasih “ektopična nosečnost”) je implantacija oplojenega jajčeca

izven maternične votline (1-3) in ruptura IMN je najpogostejših vzrok smrti žensk zgodnji nosečnosti (1).
Izvenmaternična nosečnost v svoji rasti prej ali slej poči in ob tem lahko povzroči hemoragični šok in
smrt. Zaradi tega je EN ena izmed sedmih najbolj kritičnih diferencialnih diagnoz akutne bolečine v
trebuhu (tabela 1) ki je ne smemo spregledati!

Ker je diagnozo rupture IMN (ginekologom) relativno lahko postaviti, je imperativ pravočasno
postaviti pravilno diagnozo toliko večji! Iz stališča urgentnega zdravnika je morda najbolj kritičen korak
na IMN posumiti, ter jo izključiti z testom β-hCG! Vse ženske v rodni dobi, ki se na kateremkoli vstopnem
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1. (časovno) Najbolj kritične entitete (minute!)
- razpok AAA (anevrizme abdominalne aorte)
- razpočenje IMN
- perforacija votlega organa
- mezenterična ishemija
- hud pankreatitis
- ruptura vranice
- AMI
2. (časovno manj) kritične entitete (ure)
- torzija ovarija
- torzija moda
- holecistitis
- apendicitis
- divertikulitis (ruptura)
- zapora tankega črevesa (mehanični ileus)
- razpočenje lutealne ciste
- pielonefritis
- PID (medenična vnetna bolezen)
- peptična ulkusna bolezen (krvavitev)
- DKA/AHOS
- ledvične kolike

Tabela 1. Diferencialna diagnoza najpogostejših kritični vzrokov bolečin v trebuhu (nepoškodbeni vzroki).  
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Pri obravnavi bolnice z bolečinami v spodnjem delu trebuha in/ali vaginalno krvavitvijo ne smemo
pozabiti tudi na ostale pomembne oz. kritične entitete: razpočenje ciste rumenega telesa, torzija
ovarija, boleča cista ovarija, abortus, miomi, PID, ter seveda neginekološke vzroke bolečine v spodnjem
delu trebuha, predvsem apendicitis, cistitis/pielonefritis, perforacija votlega organa, hernije,
divertikulitis, absces, zaporo črevesja (ileus, obstipacija), ledvične kamne, kron. vnetna črevesna
bolezen, volvulus itn

Dokončna diagnoza IMN (ali katere druge ginekološke entitete vzrokov bolečine v trebuhu) je v
rokah ginekologa, zato je pri obravnavi bolnice z bolečinami v trebuhu potrebno zelo dobro in skladno
sodelovanje urgentnega zdravnika in kirurga.

ZAKLJUČEK
Kdaj naj zdravnik ne-ginekolog posumi na IMN?
Pri vsaki ženski v rodni dobi, ki prihaja zaradi bolečin v trebuhu ali krvavitvijo iz nožnice ali po

sinkopi.
Kako lahko zdravnik ne-ginekolog dokaže IMN?
Skoraj nemogoče. Na IMN lahko ne-ginekologi zgolj utemeljeno posumimo pri bolnici ki ima

anamnezo skladno z IMN (anemenoreja, bolečine v trebuhu, krvavitev), pozitiven β-hCG (iznad
diskriminatorne zone pribl. 1500 mIE/ml) in ob tem ne moremo identificirati znotraj-maternične
nosečnosti. Ob klinični sliki razpoka IMN, nam kot dodaten indic lahko služi prisotnosti proste tekočine
v trebuhu, ki jo lahko enostavno prepoznamo s standardnim FAST pregledom

Kako lahko zdravnik ne-ginekolog izključi EN?
Z negativnim izvidom β-hCG. Vendar izključitev IMN ne izključuje drugih kritičnih ginekoloških

vzrokov
Katere so še druge kritične ginekološke bolezni ki se kažejo z bolečinami v trebuhu?
Zelo številne; najpomembnejša je torzija ovarija, krvavitev iz ciste rumenega telesca, abortus, PID,

tubo-ovarijski absces itn
Ali lahko zdravnik ne-ginekolog bolnico z izključeno EN odpošlje domov?
Ne. poglej zgornje vprašanje.
Tako je v našem sistemu poglavitna dolžnost zdravnika ne-ginekologa glede obravnave ektopične

nosečnosti dvojni: čimbolj zagotovo izključiti ne-ginekološke vzroke bolečin v spodnjem delu trebuha.
Ob najverjetnejši izključitvi le-teh pa možno IMN ovržti z negativnim β-hCG ali jo potrditi z pozitivnim
izvidom β-hCG, a brez vidne znotrajmaternične nosečnosti (če le-ta ni heterotopna).

Kaj je najpomembnejše sporočilo tega sestavka?
Da je pri vsaki ženski v rodni dobi, ki jo boli v spodnjem delu trebuhu ali krvavi iz nožnice ali je po

sinkopi, treba izključiti IMN (z negativnim izvidom β-hCG).

Tabela 2. Diferencialna diagnoza najbolj kritičnih in najpogostejših vzrokov sinkope (“HEAD, HEART, VESSELS”).
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“HEAD”: “nevro-psihiatrični” vzroki “HEART”: “srčni” vzroki sinkope “VESSELS”: žilni vzroki sinkope

Hipoglikemija, hipoksija Heart attack (AMI) Vazovagalna

Epilepsija (če ne gre za pravo sinkopo! Embolija (pljučna) Ektopična krv. (EN, rupt. AAA, krv. iz GIT)

Anksioznost Aorta (disekcija, huda stenoza) Situacijska (Valsalva, mikcuracija, defekacija, kašelj)

“Disfunkcija možg. debla” (SAK,
“vertebrobazilarna insuficienca” aRitmije (EKG!) Subklavijski kradež

Tahikardije (EKG!) ENT (ORL/glosofaringealna nevralgija)
Low systemic resistance (nizek upor žilja; zdravila, DM,
hipoadrenalizem, 
Senzitiven karotidni sinus



Simptomi
Glavni simptomi izvenmaternične nosečnosti so: bolečina v spodnjem delu trebuha, izostanek

menstruacije vsaj nekaj dni, majhna krvavitev iz nožnice (redko krvavitve ni ali pa je obilna). Ženske
običajno že same opravijo urinski nosečnostni test, ki je navadno pozitiven, lahko pa je tudi negativen
– negativen nosečnosti test nam ne izključi izvenmaternične nosečnosti. V anamnezi povedo lahko
tudi, da imajo bolj napete dojke kot običajno. Če jih bolijo ramena, je to znak draženja n.phrenicusa
zaradi precejšnje količine krvi, ki se v ležečem položaju nabere pod diafragmo – v tem primeru je
količina krvi v trebuhu navadno večja kot 1500ml. Ob obilni krvavitvi v trebuh se pojavijo običajni znaki
šoka. Če pride do rupture jajcevoda, v kateri je izvenmaternična nosečnost (kar se zgodi po 6. do 7.
tednu amenoreje, ker je prej nosečnost premajhna, da bi jajcevod počil), lahko ženska ob rupture začuti
nenadno bolečino.

PREISKAVE
Vsaka ženska v rodni dobi je lahko noseča. Tudi če pove, da ni noseča, je prav, da opravimo krvni

nosečnostni test (serumski beta-HCG) in nosečnost izključimo, razen pri tistih, ki zagotovo v zadnjih
treh mesecih niso imele spolnih odnosov. Kontracepcijska zaščita ne izključuje nosečnosti, saj prihaja
do napak v rabi, pa tudi sama sredstva lahko zatajijo.

Če je ženska prizadeta in trebuh močno boleč, lahko opravimo orientacijski ultrazvočni pregled za
oceno količine krvi v trebuhu. Pogosto najdemo poleg tekoče krvi tudi koagule, ki jih težko vidimo in
ocenimo, zato je količina krvi v trebuhu pri ultrazvočnem pregledu pogosto podcenjena. Če najdemo
prosto tekočino samo v medenici, je verjetno v trebuhu okoli pol litra krvi, če pa jo pri ultrazvočnem
pregledu v ležečem položaju najdemo tudi pod jetri, pa je količina krvi v trebuhu vsaj en liter.
Izvenmaternično nosečnost pri ultrazvočnem pregledu čez trebuh redko vidimo, največkrat v primerih,
ko je viden še živ plod s srčnim utripom. Lahko jo vidimo tudi, če je zelo velika, npr. nekaj cm premera,
običajne, ki jih najdemo z ultrazvočnim pregledom skozi nožnico, kjer vidimo tudi en do dva centimetra
premera velike izvenmaternične nosečnosti, pa je pri abdominalnem ultrazvočnem pregledu
nemogoče zaznati.

Nujne so osnovne laboratorijske analize, čeprav je anemija ob začetku težav le redko prisotna, saj gre
za nenadno dogajanje in se padec hemoglobina odrazi navadno šele naslednji dan.

UKREPANJE
Nujen je transport na ginekološki oddelek v bolnišnici. Žensko za transport, tudi če še ni prizadeta,

pripravimo tako, kot da ji že grozi šokovno stanje. Poleg infuzije ji lahko apliciramo analgetično
zdravljenje, kar ne bo vplivalo na hitrost ukrepanja ginekologa.

ZDRAVLJENJE
V primeru, da gre za nujno stanje z znaki šoka, je nujno takojšnje operativno zdravljenje. Navadno se

odločimo za laparoskopsko operacijo, ki jo v zadnjih letih v vseh bolnišnicah naredimo enako hitro kot
laparotomijo, kar je bila operacija izbora pri šokiranih pacientkah še pred desetletjem. Pri ženskah, ki so
vitalno stabilne, operacijo navadno odložimo do časa, ko je operativni poseg za pacientko bolj varen,
včasih tudi do naslednjega dne.

Pri operaciji se po aspiraciji krvi in koagulov in prikazu mesta izvenmaternične nosečnosti ob rupturi
jajcevoda in veliki izgubi krvi odločimo za odstranitev jajcevoda. Tako postopamo tudi vedno, kadar gre
za žensko, ki ne načrtuje več nadaljnjih nosečnosti ali tudi v primeru, da zdravnik ob operaciji presodi,
da je jajcevod preveč okvarjen, da bi kdajkoli še bil funkcionalen (niti ne po kaki dodatni operaciji).

Za ohranitev jajcevoda ob operativnih posegih se odločamo v primeru majhnih nerupturiranih
izvenmaterničnih nosečnosti, ki niso zelo spremenile lumna jajcevoda, in to pri pacientkah, ki
nameravajo še zanositi. Pod jajcevod na mestu, kjer je najbolj razširjen zaradi rasti izvenmaternične
nosečnosti, vbrizgamo vazokonstriktor, ga prerežemo in iztisnemo nosečnost v celoti navzven. Nato ga
še speremo, da se prepričamo, da smo trofoblast v celoti odstranili. Jajcevod lahko ohranimo tudi pri
izvenmaterničnih nosečnostih, ki so locirane na fimbrijah ali v ampularnem delu jajcevoda, ko
nosečnost brez težav iztisnemo skozi tubarni ostij navzven. V primeru, da je nosečnost na jajčniku ali
drugje v trebušni votlini, ustrezno reseciramo ležišče nosečnosti, da jajce v celoti odstranimo.
Nosečnost iz trebuha v celoti odstranimo z velikimi prijemalkami in pri tem pazimo, da jo odstranimo v
celoti.
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PRAKTIČNI PRISTOP K PACIENTKI S SUMOM NA
IZVENMATERNIČNO NOSEČNOST

PRACTICAL APPROACH TO THE PATIENT WITH SUSPECTED
EXTRAUTERINE PREGNANCY

Andreja Štolfa Gruntar*

*Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, Šlajmerjeva 3, 1000 Ljubljana

Izvleček
Izvenmaternično nosečnost z novimi diagnostičnimi postopki (serumski beta-HCG, vaginalni

ultrazvok, laparoskopija) odkrijemo in v večini primerov pozdravimo še preden povzroči hudo
bolezensko dogajanje. V približno 20 odstotkih primerov pa še vedno pride do urgentnih situacij, ko je
potrebno hitro in učinkovito ukrepanje, da preprečimo težke zdravstvene zaplete in celo eventualni
smrtni izid.

Abstract
With new diagnostic tools (serum beta-HCG, transvaginal ultrasound, laparoscopy) extrauterine

pregnancy is detected and treated in most cases before it causes severe health problems. But in
approximately 20 percent of cases there are still urgent situations in which prompt and efficient
decisions are needed to prevent severe health complications or even eventual death.

UVOD
Izvenmaternična nosečnost (EU) je pri nas v zdajšnjem času le še redko razlog hudega bolezenskega

dogajanja, saj večino, to je več kot 80 odstotkov izvenmaterničnih nosečnosti odkrijemo že v fazi prvih
simptomov, še preden začnejo delati hude klinične znake. Zadnja maternalna smrt zaradi
izvenmaternične nosečnosti v Sloveniji je zabeležena pred 30 leti, kar pa ne pomeni, da katerikoli
primer izvenmaternične nosečnosti, če je ne odkrijemo in ne pozdravimo pravočasno, ne more ogroziti
življenja ženske.

EPIDEMIOLOGIJA
V Sloveniji je delež izvenmaterničnih nosečnosti približno en odstotek vseh nosečnosti. Incidenca

počasi raste, za kar je odgovorna višja starost nosečnic, zanositve po predhodnih nosečnostih, več
obolenj notranjih rodil, raba intrauterinega vložka in pa zanositve po zdravljenju neplodnosti.

Izvenmaternična nosečnost je v več kot 95 odstotkih primerih v jajcevodu ali na fimbrijskem aparatu
jajcevoda, preostali primeri pa so v intersticijskem delu jajcevoda v maternici, na jajčniku, ali nekje
drugje v trebušni votlini, kjer je prekrvitev dovolj velika, da nosečnost uspeva. Če je nosečnost drugje,
kjer jo manj pričakujemo  kot v jajcevodu,  lahko diagnostika predstavlja problem in tako odloži
zdravljenje.

Pri ženski, ki je enkrat že imela izvenmaternično nosečnost, je verjetnost ponovne izvenmaternične
nosečnosti približno 10 odstotna.

Če vidimo nosečnost v maternici, je verjetnost, da gre ob njej istočasno še za izvenmaternično
nosečnost 1 : 30.000.
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stroški in z največjo verjetnostjo ohranitve zdravja in fertilnosti ter z najkrajšo dobo okrevanja
pacientke.

ZAKLJUČEK
V približno 20 odstotkih primerov izvenmaternično nosečnost še vedno odkrijemo šele takrat, ko

naredi klinično sliko z znaki šoka. Zaradi čimprejšnjega ustreznega zdravljenja je potrebno, da je osebje
v urgentnih ambulantah vešče tudi diagnostike izvenmaternične nosečnosti.
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Če je pacientka v jajcevodu z izvenmaternično nosečnostjo enkrat že imela izvenmaternično
nosečnost, prizadeti jajcevod vedno odstranimo.

Po operaciji navadno naslednji dan preverimo, ali je vrednost serumskega beta-HCG padla – navadno
je upad za približno tretjino vrednosti.

V primeru, da elementov nosečnosti ne odstranimo v celoti, kar se običajno zgodi v približno 5%
primerov ohranitve z izvenmaternično nosečnostjo prizadetih jajcevodov, lahko pride do razsejanja
aktivnega trofoblasta po peritoneju in rasti številnih trofoblastnih poganjkov kjerkoli po peritoneju.
Zato pri odstranjevanju izvenmaternične nosečnosti pazimo, da iz trebuha odstranimo čisto vse koščke.
To običajno opravimo s prijemalkami, v primeru večje nosečnosti pa jo lahko damo tudi v vrečko in jo
v vrečki odstranimo skozi laparoskopski troakar.

Pooperativno okrevanje je odvisno predvsem od splošnega počutja in stanja pacientke. Če krvavitev
v trebuh ni bila ogrožujoča in se pacientka dobro počuti, jo odpustimo v domačo oskrbo dan po
posegu. V primeru anemije, navadno ob izgubi krvi nad 1000ml, dobijo pacientke še ustrezno
transfuzijo koncentriranih eritrocitov. Kri nadomeščamo navadno do hemoglobina 100 g/L, nato pa
dodamo še železove pripravke za v domačo oskrbo. V primeru, da je ženska RhD negativna, ji
intramuskularno (pri nekaterih preparatih lahko tudi intravensko) apliciramo dozo protiteles anti-RhD
kot preventivo pred eventualno tvorbo lastnih protiteles anti-RhD. V dneh po operaciji pride zaradi
upada nosečnostnih hormonov do prekinitvene krvavitve, ki traja do teden dni, kar pacientke včasih
prestraši, zato jih na to pred odpustom opozorimo. Bolniški stalež predvidimo v trajanju enega do dveh
tednov, v primerih hude anemije ga osebni zdravnik včasih podaljša.

Včasih se v primeru izvenmaternične nosečnosti z nizko vrednostjo beta-HCG odločimo za čakanje,
pacientkino stanje samo spremljamo. V nekaterih primerih pride po določenem času, ki je lahko tudi
mesec ali dva, do spontane resorpcije produktov izvenmaternične nosečnosti, kar se pokaže z
upadanjem vrednosti nosečnostnega hormona beta-HCG. Ekspektativni pristop v teh primerih ni
napačen, ker s tem zagotovo ohranimo jajcevod in s tem večjo fertilnost, ne smemo pa ga uporabljati
v drugih primerih izvenmaterničnih nosečnosti, kjer beta-HCG raste. Tam je nujno čimprejšnje
ukrepanje, ker laže ohranimo fertilnost, dokler je jajcevod še malo prizadet zaradi rasti gestacijske
vrečke v njem.

Redko se pri nizkih vrednostih beta-HCG in sumu na izvenmaternično nosečnost odločimo za
zdravljenje z zdravili. Uporabimo infuzijo metotreksata v dozi 50mg v dveh zaporednih dneh. V teh
primerih včasih pride do kasnejše krvavitve v trebuh, ki jo je treba operativno razrešiti..

KONTROLNI PREGLED
Kontrolni pregled je potreben v primeru tubotomije, torej samo odstranitve nosečnosti iz jajcevoda,

zaradi kontrole serumskega beta-HCG čez teden dni. Ravno tako naredimo prvi kontrolni pregled krvi
za beta-HCG teden dni po končanem zdravljenju z metotreksatom. Nivo serumskega beta-HCG
spremljamo do negativizacije, torej do nivoja pod 10,0 E/L, kar se običajno zgodi v 14 dneh. Včasih pa
nivo pada počasneje in obstajajo tudi primeri, ko začne spet naraščati. To nam pove, da gre za ponovno
rast trofoblasta bodisi na mestu izvenmaternične nosečnosti, ko nismo odstranili jajacevoda, ali pa za
razsoj po peritoneju. Potrebna je ponovna laparoskopska operacija z odstranitvijo prizadetega
jajcevoda ali vsaj resekcijo jajcevoda z mestom izvenmaternične nosečnosti. V izbranih primerih lahko
poskusimo z zdravljenjem z metotreksatom po 50mg v infuziji v dveh zaporednih dnevnih dozah.
Učinek zdravljenja z metotreksatom ocenjujemo po enem tednu z odvzemom krvi za serumski beta-
HCG.

RAZPRAVA
V Sloveniji smo tako kot v drugih razvitih državah v zadnjih 30 letih zelo napredovali v zdravljenju

izvenmaternične nosečnosti predvsem na račun bistveno boljše diagnostike. Osnovno orodje je
potrditev nosečnosti z odvzemom krvi za serumski beta-HCG in njegovo spremljanje v naslednjih dneh.
Razen tega lahko z dokaj natančnim vaginalnim ultrazvočnim pregledom že zgodaj – še pred kliničnimi
znaki – zaznamo, da gestacijske vrečke ni v maternici, zato jo iščemo izven nje. Najdemo že zelo majhne,
samo centimeter velike izven maternice ležele gestacijske vrečke.

Metoda izbire za zdravljenje izvenmaternične nosečnosti je operativna, in sicer laparoskopska, ker je
minimalno invazivna. Na ta način ukrepamo hitro, učinkovito in varno za pacientko, z najmanjšimi
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v primerjavi z levim (2), koronarna perfuzija v času sistole in diastole (3) ter boljša kolateralna
prekrvavitev desnega prekata v primerjavi z levim (4).

Hemodinamične posledice ishemije desnega prekata so odvisne od stopnje prizadetosti
(odpovedovanja) desnega prekata, od omejujočega vpliva osrčnika in od medprekatne odvisnosti v
zvezi s skupnim medprekatnim pretinom (sinhronost, kračni bloki). Ishemičen desni prekat se razširi,
kar poveča tlak v osrčniku s posledičnim zmanjšanjem sistoličnega tlaka v desnem prekatu in
zmanjšanjem minutnega volumna desnega prekata. To vodi v zmanjšano predobremenitev levega
prekata, zmanjšanje končnega diastoličnega premera levega prekata (LVEDD) in zmanjšanje minutnega
volumna levega prekata in premika medprekatnega pretina proti levemu prekatu (5). Tlačna razlika
med desnim in levi preddvorom postane pomembna gonilna sila pljučne cirkulacije. Dejavniki, ki
zmanjšujejo predobremenitev (izsušenost, diuretiki, nitrati, morfin), dejavniki, ki krnijo okrepljeno
kontraktilnost preddvorov (infarkt preddvora, izguba atrioventrikularne sinhronosti, fibrilacija atrijev) in
dejavniki, ki povečujejo poobremenitev desnega prekata (npr. odpovedovanje levega prekata), imajo
lahko hude neželene hemodinamične posledice (6, 7). 

PREPOZNAVA INFARKTA DESNEGA PREKATA
Pri vseh bolnikih s spodnjestenskim akutnim ali subakutnim miokardnim infarktom bi morali aktivno

iskati tudi ishemijo ali infarkt desnega prekata. Značilna klinična triada (hipotenzija, normalno slišno
dihanje in čezmerno polnjene vratne vene) v pogojih infarkta je specifična, vendar specifičnost ne
presega skromnih 25 %, zato se nanjo ne moremo zanašati. Pri vseh bolnikih z infarktom spodnje stene
je potrebno iskati elektrokardiografske znake pridruženega infarkta desnega prekata s snemanjem
desnih prekordialnih odvodov. Dvig veznice ST za 1 mm ali več v odvodih V1 in V4R je najbolj poveden
za ishemijo desnega prekata (8). Te spremembe lahko izginejo že znotraj 10 ur po infarktu.
Ehokardiografsko lahko ugotovimo razširjen desni prekat ter nenormalno gibanje medprekatnega in
medpreddvornega pretina.

ZDRAVLJENJE INFARKTA DESNEGA PREKATA
Enako kot pri miokardnem infarktu levega prekata je bistvena hitra in učinkovita reperfuzija

prizadetega predela s primarno PCI. To je še zlati pomembno pri hipotenzivnih in šokiranih bolnikih, pri
katerih se ishemična disfunkcija desnega prekata po PCI in reperfuziji naglo izboljša. Zdravljenje z
zdravili je drugačno in včasih celo nasprotno zdravljenju infarkta levega prekata. Prvi cilj je vzdrževanje
predobremenitve (angl. preload) desnega prekata. Nekatera zdravila (morfin, nitrati, diuretiki), ki jih
pogosto uporabljamo pri infarktu levega prekata, ne pridejo v poštev pri infarktu desnega prekata, ker
zmanjšajo predobremenitev desnega prekata, minutni volumen srca in sistemski krvni tlak, kar je lahko
usodno. Infundiranje kristaloidnih raztopin je koristno in izboljša tako minutni volumen srca kot krvni
tlak, vendar je potrebno biti previden, da s tekočinsko preobremenitvijo ne povzročimo prevelike
razširitve desnega prekata s pomikom medprekatnega pretina proti levemu prekatu s posledičnim
zmanjšanjem minutnega volumna (9). Drugi cilj je vzpostavitev inotropne podpore ishemičnemu in
odpovedujočemu desnemu prekatu z infundiranjem dobutamina, tretji pa vzdrževanje
atrioventrikularne usklajenosti - atrioventrikularne blokade se pojavijo kar pri polovici bolnikov (10). Če
pri A-V bloku 2. ali 3. stopnje elektrostimulacija zgolj desnega prekata ni učinkovita, takoj posežemo po
atrioventrikuarni sekvenčni elektrostimulaciji. Kar pri eni tretjini bolnikov lahko akutno nastopi
fibrilacija atrijev, katero v primeru hemodinamične prizadetosti brez odlašanja elektrokonvertiramo.
Četrti cilj je razbremenitev desnega prekata z zmanjšanjem poobremenitve v pogojih odpovedovanja
levega prekata s pulmonalnimi vazodilatatorji, vendar zgolj v bolnišničnem okolju.
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INFARKT DESNEGA PREKATA – POMEN
PATOFIZIOLOGIJE ZA ODLOČITVE O ZDRAVLJENJU

RIGHT VENTRICULAR INFARCTION – ROLE OF PATHOPHYSIOLOGY
IN THERAPEUTIC DECISION-MAKING

Marko Gričar

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Klinični oddelek za kardiologijo, Zaloška 7, 1525 Ljubljana

Izvleček
Infarkt desnega prekata pogosto (do 50 %) spremlja akutni miokardni infarkt spodnje stene in je

večinoma posledica trombotične zapore v začetnem delu RCA pred odcepiščem veje za desni prekat.
Žal prepogosto ni prepoznan. Pri sleharnem infarktu spodnje stene levega prekata moramo aktivno
iskati tudi morebiten pridružen infarkt desnega prekata. Diagnostično so najbolj povedni dvigi veznice
ST v odvodih V1 in V4R, dodatno prepoznavno pomoč pa nudi ehokardiografska preiskava. Svojska
anatomija, struktura in prekrvavitev desnega prekata so poleg medsebojnega sovplivanja obeh
prekatov temelji drugačnega obnašanja tega dela miokarda ob morebitni ishemiji ali miokardnem
infarktu. Temelj zdravljenja je čim prejšnja PCI in reperfuzija, zdravljenje z zdravili pa je pogosto prav
nasprotno od zdravljenja infarkta levega prekata. V primeru atrioventrikularnih prevodnih motenj je
priporočljiva sekvenčna elektrostimulacija, v primeru fibrilacije atrijev s hemodinamično prizadetostjo
pa elektrokonverzija – oboje s ciljem ohranjanja atrioventrikularne sinhronosti.

Abstract
Right ventricular (RV) infarction accompanies inferior myocardial infarction in up to half of patients

and is usually related to thrombotic occlusion of right coronary artery proximally to the RV branch.
Unfortunatelly it remains underdiagnosed in too many cases. All patients presenting with inferior STEMI
should be screened electrocardiographicaly and echocardiographically for concomitant RV myocardial
infarction. The most predictive ECG signs are ST-segment elevations in leads V1 and V4R. Specific
anatomy, structure and vascularization of the right ventricle in addition to interventricular interaction
lead to specific responses of RV in the setting of ischemia or infarction. Early and successful reperfusion
with PCI is the first therapeutic goal usualy resulting in early RV recovery. Medical treatment in patients
with RV MI is often different or even diametrically opposed to medical management of left ventricular
infarction and dysfunction. In case of atrioventricular nodal conduction disturbances AV sequential
pacing is indicated, while in acute AF cardioversion should not be delayed in case of hemodynamic
compromise.

PATOFIZIOLOGIJA INFARKTA DESNEGA PREKATA
Desna koronarna arterija poleg preddvorov in dela prevodnega sistema običajno prehranjuje

spodnjo in zadnjo steno levega prekata ter inferiorno tretjino medprekatnega pretina, navadno pa
prehranjuje tudi večino miokarda desnega prekata. Akutna trombotična zapora desne koronarne
arterije (RCA) v začetnem delu oziroma pred odcepiščem veje za desni prekat tako povzroči ishemijo
desnega prekata, ki jo lahko dokažemo pri skoraj polovici miokardnih infarktov (MI) spodnje stene, s
klasičnimi kliničnimi hemodinamičnimi motnjami pa se manifestira v 10-15 % MI spodnje stene (1).

Pri večini tistih, ki preživijo MI desnega prekata, se funkcija le-tega povrne v nekaj tednih ali mesecih,
iz česar je moč sklepati, da gre bolj za stunning kot za nepovratno nekrozo. Verjetne patofiziološke
razlage za ta ugoden pojav so verjetno manjša potreba po kisiku zaradi manjše mase desnega prekata
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ADENOZIN V URGENTNI MEDICINI

ADENOSINE IN EMERGENCY MEDICINE

Marko Gričar*, Rajko Vajd**

*  Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Klinični oddelek za kardiologijo, Zaloška 7, 1525 Ljubljana
** Zdravstveni dom Medvode, Ostrovrharjeva ulica 6, 1215 Medvode

Izvleček
Adenozin je (skupaj z digoksinom) antiaritmično zdravilo t.i. dodatne ali 5. skupine. Upočasnjuje

proženje v SA vozlu in zavira prevajanje v AV vozlu, zato je idealno zdravilo za akutno prekinjanje PSVT,
ki temeljijo na kroženju. Njegovo delovanje je kratko, uporaba varna, kontraindikacije redke,
odmerjanje enostavno, bolnika pa je treba opozoriti na pričakovane, kratkotrajne in nenevarne
neželene učinke. Zdravilo je pri odločanju o potrebnosti PCI (metoda FFR) in pri slabem pretoku po PCI
uporabno tudi kot močan koronarni vazodilatator. Adenozin nedvomno sodi v opremo urgentnega
zdravnika, z uporabo pa mora biti seznanjena celotna ekipa NMP.

Abstract
Adenosine is one of the few antiarrhythmics (together with digoxine) in the group added to the four

classic ones. It slows discharge rate in the SA node and reduces conduction velocity in the AV node and
is an ideal drug for acute termination of reentry-based PSVT. Its half life is less than 10 seconds, its use
is safe, contraindications are few, dosing is easy, but the patient has to be warned of short-lasting
adverse effects ans discomforts that regulary accompany adenosine administration. During PCI,
adenosine is used as a potent coronary vasodilator during FFR and in cases of post-PCI slow-reflow.
Adenosine should be available to all emergency physicians and the whole EMS crew should be familiar
with its administration.

MEHANIZEM DELOVANJA
Adenozin je običajna sestavina telesa in nastaja pri serijski defosforilaciji ATP, iz cAMP in iz drugih

molekul tako v celicah kot izven njih. Njegovo delovanje je kratkotrajno, saj se naglo transportira v
celice in presnovi. Delovanje eksogenega adenozina je odvisno od hitrosti in poti dajanja. Hitro dajanje
v centralno veno verjetno aktivira kemoreceptorje v karotidnem telescu s posledičnim kratkotrajnim
blagim porastom krvnega tlaka, čemur sledi kratkotrajno blago znižanje krvnega tlaka (nobeno ni
klinično pomembno). Približno 20 sekund po hitrem dajanju nastopi sinusna bradikardija in traja 10-15
sekund, čemur sledi kratkotrajna tahikardija, verjetno pogojena z aktivacijo karotidnih
kemoreceptorjev. Aktivacija karotidnih kemoreceptorjev stimulira dihanje in sproži sekundarno
aktivacijo pljučnih receptorjev za nateg. Adenozin tudi neposredno upočasni hitrost prevajanja skozi
atrioventrikularni vozel, kar lahko povzroči prehodni A-V blok. Adenozin nima vpliva na His-
Purkinjejeva vlakna in na anterogradno ali retrogradno prevajanje po akcesornih poteh. Pri bolnikih z
A-V blokom lahko nevarno upočasni ali prekine prekatni ubežni ritem.

Adenozinski receptorji se delijo na receptorje podtipov A1 in A2. Receptorji A1 se nahajajo v
srčnomišičnih celicah in so odgovorni za negativen inotropni, dromotropni in kronotropni učinek
adenozina, receptorji A2 pa so v endoteliju in gladkomišičnih celicah žil ter ob aktivaciji povzročajo
koronarno vazodilatacijo.

Učinkovitost adenozina pri prekinjanju paroksizmalnih nadprekatnih tahikardij (PSVT) verjetno
temelji na naslednjih mehanizmih delovanja v miokardu preddvorov in v A-V vozlu preko aktivacije
receptorjev A1:

1. hiperpolarizacija celic sinoatrijskega vozla in upočasnitev proženja,
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2. skrajšanje akcijskega potenciala v preddvornih miocitih,
3. zmanjšanje prevodne hitrosti v A-V vozlu.
Delovanje adenozina pri demaskiranju atrijske undulacije temelji na upočasnjitvi prevajanja

impulzov v A-V vozlu s posledično upočasnitvijo prekatnega odgovora, kar omogoči, da se jasno
pokažejo undulacijski valovi. Na osnovi točne diagnoze nato lahko ustrezno ukrepamo tako na
področju aritmije kot na področju preprečevanja trombemboličnih zapletov.

KLINIČNA FARMAKOLOGIJA
Adenozin ima po venskem vbrizganju na voljo le malo časa za delovanje, saj se hitro premakne v

rdeče krvničke in endotelne celice, tako da je njegova eliminacijska razpolovna doba le 8-10 sekund. V
plazmi in celicah se naglo prsniovi v neučinkovite presnovke. Največji farmakološki učinek zaznamo 10-
20 sekund po vbrizganju v centralno veno in 30 sekund po vbrizganju v periferno veno.

ODMERJANJE IN NAČIN DAJANJA
Poskusi z določanjem odmerka glede na telesno težo niso obrodili sadov, zato se še vedno

poslužujemo standardiziranega prvega odmerka 6 mg v hitrem iv. bolusu (tekom 1-2 sekund), čemur v
primeru neučinkovitosti sledi podvojeni odmerek 12 mg iv. Takoj po vsakem hitrem venskem dajanju
adenozina energično prebrizgamo venski kanal z 20 ml kristaloidne raztopine (npr. 0.9 % raztopine
NaCl), da bi zdravilo čim hitreje potisnili proti srcu, kjer naj učinkuje. Večji odmerki (18 mg iv.) pridejo v
poštev pri bolnikih, ki so prejeli teofilin ali pili kavo (zaviralci receptorjev A1), manjši odmerki pa pri
pacientih, ki so prejeli dipiridamol (zavira celični privzem adenozina) ali karmazepin (poveča učinek
adenozina). Pri bolnikih z jetrno ali ledvično okvaro načelno ni potrebno prilagajati odmerkov.

KDAJ UPORABIMO ADENOZIN
Adenozin v obliki bolusov s ciljem stimulacije receptorjev A1 uporabimo v več kliničnih okoliščinah:
• za prekinjanje PSVT, ki uporabljajo akcesorne prevodne poti,
• za demaskiranje aritmije pri sumu na undulacijo atrijev.
Adenozin v obliki infuzije uporabimo s ciljem stimulacije receptorjev A2 med kateterizacijo srca, ko z

metodo FFR (Fractional Flow Reserve) ocenjujemo pomembnost zožitev koronarnih arterij, za kar
potrebujemo kratkotrajno maksimalno koronarno vazodilatacijo. Zdravilo je pri odločanju o
potrebnosti PCI (metoda FFR) in pri slabem pretoku po PCI uporabno tudi kot močan koronarni
vazodilatator.

NEžELENI UČINKI
Najpogostejši neželeni učinki adenozina so rdečica obraza, občutek hude tesnobe v prsnem košu in

dispneja. Večinoma so povezani s stimulacijo receptorjev A2 (vazodilatacija), pa tudi z aktivacijo
pljučnih receptorjev za nateg (angl. stretch receptors), kar povzroči dispnejo. Zaradi kratke razpolovne
dobe zdravila so tudi neželeni učinki kratkotrajni, vendar bolnike močno prestrašijo, ke jih nanje v
naprej pozabimo opozoriti. Drugi manj pogosti neželeni učinki so slabost, glavobol, palpitacije,
znojenje, hipotenzija ali nejasen vid.

ALI SODI ADENOZIN V OPREMO URGENTNEGA ZDRAVNIKA?
Adenozin vsekakor sodi v opremo oziroma torbo urgentnega zdravnika. Zdravilo je učinkovito in

varno, indikacije so jasne, kontraindikacij je malo (bolezen sinusnega vozla, A-V blok 2. ali 3. stopnje).
Oblika zdravila je zelo primerna za urgentne situacije na terenu ali v zdravstvenih ustanovah, način
dajanja je enostaven, vendar si ga je potrebno zapomniti. Neupoštevanje pravil lahko vpliva na
učinkovitost, na varnost pa praviloma ne. Cela ekipa mora poznati postopek dajanja adenozina, da ne
nastane zmeda in da bo učinek največji. Bolnika nikoli ne smemo pozabiti opozoriti na prehodne in
kratkotrajne neprijetne občutke, ki se pojavijo, če je adenozin učinkovit.
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SOOČANJE S STRESOM V URGENTNI MEDICINI 

FACING STRESS IN EMERGENCY MEDICINE



Urgentna medicina (UM) je stresna dejavnost, še posebej to velja za izvajanje nujne medicinske
pomoči (NMP) na terenu. Stres pri delu v UM se podobno kot v drugih okoljih pojavi, ko so pričakovanja
od posameznika večja od njegovih možnosti ali sposobnosti, ko je nivo kontrole nad situacijo nizek in
podpora okolice omejena (4). V UM so seveda še številni drugi dejavniki stresa. Srečujemo z umiranjem
in smrtjo, z bolečino in trpljenjem pacientov in svojcev, s svojo in tujo nemočjo, z negotovostjo, z včasih
nemogočimi zahtevami in neobvladljivimi pritiski in še marsičem. Ne nazadnje, smo včasih, predvsem
med delom na terenu, tudi sami ogroženi. (5).

POGOSTOST POJAVLJANJA STRESA
Med ljudmi so velike razlike v odpornosti oziroma dovzetnosti za stres. Izvori odpornosti na stres so

različni, od družbeno ekonomskega statusa do različnih osebnih (fizičnih, psihičnih, duhovnih itd.)
značilnosti posameznika (6). Nekateri avtorji poudarjajo koncept osebnostne čvrstosti, ki je opredeljen
s predanostjo aktualnemu početju, željo biti aktiven in zmožnostjo vplivati na lastna dejanja (7). Drugi
poudarjajo pomen vedenjskih tipov osebnosti - tip A in B/C (6). Čeprav v intervencijskih službah
delujejo pretežno ljudje z nadpovprečno toleranco do stresa, večina med njimi doživlja vsaj blage
stresne reakcije – gre za normalne čustvene reakcije na nenormalne dogodke, ki so jim izpostavljeni (3).
Stresu so izpostavljeni vsi člani ekipe (8), čeprav se njihove funkcije, zadolžitve in odgovornost
razlikujejo. Raziskave med člani intervencijskih služb (gasilci, zdravstveni delavci…) ugotavljajo, da jih
med 10% in 33% doživlja hujše posledice stresa, na primer PTSM, anksioznost in/ali depresijo.
Pregledna raziskava je potrdila visoko stopnjo izgorelosti (60%) urgentnih zdravnikov v primerjavi z
38% pri ostalih zdravnikih (9). Podobno je tudi z drugimi zaposlenimi v urgentnih službah (10, 11).
Prisotnost stresa in njegovih posledic je bila nekajkrat raziskovana in dokazana v pomembnem obsegu
tudi v slovenski  UM (8, 12). Posledice stresa se pogosto prenašajo tudi v zasebno življenje (8).

VRSTE STRESORJEV (VZROKOV STRESA) V URGENTNI MEDICINI:
V urgentnih dejavnostih predstavljajo največje tveganje za razvoj hudih posledic stresa (5):
- Življenje ogrožajoče situacije, posebej, če so udeleženi otroci
- Izpostavljenost masovnim, krutim smrtim, poškodbam, truplom
- Čustveno zelo obremenjujoče situacije npr. soočanje s stisko, trpljenjem pacientov in svojcev,

srečanje s prizadetimi svojci umrlih
- Soočanje z umiranjem in smrtjo kljub pomoči, prizadevanjem
- Podaljšana izpostavljenost nevarnosti in negotovosti 
- Pomanjkanje spanca in počitka, nočni delovni čas
Različne raziskave in ankete med pomembnimi stresorji v UM, predvsem v NMP na terenu, navajajo

tudi:
- Preseganje pooblastil (npr. reševalci, ki izvajajo različne postopke)
- Potreba po izvajanju postopkov, ki jih ne obvladajo dobro
- Pomanjkljivo znanje in premalo prakse, premajhne možnosti izobraževanja in usposabljanja iz UM
- Odnosi v kolektivu (na splošno) in v timu med intervencijo
- Necenjenost dela (reševalci, medicinske sestre)
- Pretiran obseg dela (pomanjkanje kadra, sistemizacija, naval pacientov…)
- Neprimerno delovno okolje  (na terenu skoraj vedno!)
- Časovna stiska (ni dovolj časa za kakovostno opravljanje vseh nalog)
- Velika dinamika in nepredvidljivost dela
- Okoljski vplivi (vreme, mraz, noč)… Posredovanje je nujno ne glede na okoliščine
- Znani pacienti (svojci, prijatelji, znanci…)
- Nasilje (pacienti, svojci, očividci…).

SOOČANJE – UPRAVLJANJE S STRESOM 
Težave lahko rešujemo samo, če se z njimi vsestransko soočimo. Iskanje rešitev pretežno izven sebe

na dolgi rok ni dobro. Sem sodi na primer iskanje utehe v psihoaktivnih substancah ali »sproščujočih«
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SOOČANJE S STRESOM V URGENTNI MEDICINI

FACING STRESS IN EMERGENCY MEDICINE 

Iztok Tomazin

Osnovno zdravstvo Gorenjske, Zdravstveni dom Tržič, Blejska 10, 4290 Tržič 

Izvleček
Stres se pojavi, ko pričakovanja ali zahteve presegajo posameznikove možnosti ali sposobnosti, ko je

nivo njegove kontrole nad situacijo nizek in podpora okolice omejena. V urgentni medicini so prisotni
številni dejavniki stresa. 

Vplivi stresa so odvisni od zunanjih okoliščin (intenzivnost, pogostost, vrsta, vsebina stresnih situacij,
možnost počitka in organizirane pomoči…) in od okoliščin na strani izpostavljenega človeka
(osebnostne lastnosti, znanje in izkušnje, strategije soočanja s stresom…). Vplivi in posledice stresa pri
zaposlenih v urgentnih dejavnostih so pogosto podcenjevani. Med njimi so zdravstvene, psihološke,
odnosne in druge težave vključno z izgorelostjo, post travmatskim stresnim sindromom in depresijo. 

Za preventivo in zmanjšanje posledic so pomembne strategije in ukrepi soočenja s stresom na ravni
organizacije in na ravni posameznika. V urgentni medicini v Sloveniji, še posebej na področju NMP, so
številne potrebe in možnosti zmanjševanja stresa in soočanja z njim. Dobro zdravje in počutje
zaposlenih v zdravstvu pomenita tudi boljšo oskrbo pacientov in opredeljujeta zdravje zdravstvenega
sistema.

Abstract
Stress appears when expectations or demands exceed persons' abilities or competences, when the

level of his or her control over the situation is low and when there is not enough support from social
environment. There are many stress factors in emergency medicine.

Stress effects depend on external circumstances (intensity, frequency, type and content of stressful
situations, possibilities of rest, availability of help…). They also depend on personal circumstances
(persons' characteristics, knowledge and experience, strategies of facing with stress…). Stress effects
and consequences for emergency medicine personnel are often underestimated. Among them are
health, psychologic, relational and other problems including post traumatic stress disorder, burn out
syndrom and depression.

Strategies and measures for coping with stress on individual and on organisational level are
important for prevention and for minimizing harmful consequeces of stress.

In Slovenian Emergency medicine system there are numerous needs and possibilities of lowering
and coping with stress. Good health and well being of health workers also mean better patient care,
which at the same time define the health of health care system.

UVOD
Ljudje smo čuteča bitja s svojimi omejitvami. Filogenetsko pogojena reakcija človekovega organizma

na stres pretežno ni prilagojena današnjim stresorjem, ki imajo zato večje posledice. Intenzivna in
dolgotrajna izpostavljenost pritiskom iz okolja se izraža v nizu telesnih, doživljajskih, psihičnih in
socialnih motenj, čemur v vsakdanjem življenju pravimo stres (1). Delovno mesto je lahko pomembno
žarišče stresa, ki ga povzroča splet številnih dejavnikov in v končni fazi lahko privede do zelo negativnih
posledic npr. izgorelosti ali post travmatske stresne motnje (PTSM) (2, 3).
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aktivnostih, kar se pogosto sprevrže v kontra produktivno zlorabo (13). Stres in njegove posledice v
nobenem kolektivu ne smejo biti tabu, pač pa zahtevajo resen pristop. Spoprijemanje s stresom je
proces, ki zahteva tudi strategijo preventivno kurativnega ukrepanja za zmanjševanje in obvladovanje
stresa v vsaki organizaciji, katere dejavnost je izrazito stresna za zaposlene. UM je izrazito stresna
dejavnost.  

Visoka stopnja socialne podpore, jasna osebna kontrola in osebnostna čvrstost v splošnem zmanjšajo
stres (6). Vsebinsko se strategije soočanja s stresom delijo na tiste, ki so usmerjene  v problem (skušajo
zmanjšati ali odstraniti izvore stresa, kar v UM vedno ni možno) in tiste, ki so usmerjene v odzive na
stres, predvsem v emocije in njihove posledice (1, 5). Preventiva in strokovna obravnava stresa naj hkrati
potekata na obeh nivojih: na nivoju organizacije (kolektiva) in na nivoju posameznika.

Preventiva na nivoju organizacije:
- Učinkovito vodenje in management, jasno definirani cilji in strategije
- Izboljšanje pogojev in organizacije dela, kultura dobrih odnosov
- Prepoznava, odstranitev ali ublažitev stresorjev na delovnem mestu
- Stalna podpora timu, supervizije, sistem »tovarišev« (podpornikov) znotraj kolektiva…
- Vzpostavitev sistema obravnave stresa npr. izdelan postopek ravnanja v timu po urgentnem

primeru 
- Omogočanje individualnega in skupinskega debriefinga
- Kontinuirano ozaveščanje in izobraževanje zaposlenih o problematiki stresa s poudarkom na

preventivi in strategijah za soočenje z njim
- Vzpostaviti načrt ravnanja s prizadetimi ali ogroženimi zaposlenimi (začasna prerazporeditev,

debriefing, možnost kritike, usmeritev v ustrezne službe)
Preventiva na individualnem nivoju:
- Prilagojena delovna obremenitev in optimalni pogoji za delo, možnost počitka, sprostitve,

konzultacije…
- Zdravo življenje (telesna aktivnost, prehrana vključno z dodatki, skrb za odnose, sproščanje, …)
- Učenje in uporaba tehnik za zmanjševanje vplivov stresa, za sproščanje, samozavedanje in

osebnostno rast (avtogeni trening, hipnoza, biofeedback, joga, meditacije, tehnike dihanja  ipd.)
Pomoči ob stresu:
- Različni sistemizirani programi s ciljem zmanjšati vplive travmatskih dogodkov, pospešiti

okrevanje, optimizirati stresni odgovor
- Intenzivno učenje tehnik obvladovanja stresa
- Usmeritev v pomoč strokovnjakov (psihologi, psihiatri, psihoterapevti), če drugi ukrepi ne

zadoščajo (4, 5, 14).
Psihosocialna pomoč zaposlenim (posameznikom ali timom) mora biti organizirana in dostopna.

Vzpostaviti je potrebno mrežo usposobljenih strokovnjakov, na katere se lahko zaposleni v UM obrnejo
kadarkoli.

ZAKLJUČEK 
Zaposleni v UM so izpostavljeni različnim oblikam in intenziteti stresa, kar lahko pomembno vpliva

na kakovost njihovega življenja – na počutje in zdravje, na kakovost obravnave pacientov, pa tudi na
njihove odnose, od tistih v kolektivu do najintimnejših odnosov v domačem okolju. Tej problematiki v
slovenski UM posvečamo premalo pozornosti na vseh nivojih (država, organizacije, posamezniki).
Možnosti konstruktivnega soočanja s stresom so številne, tako na individualnem kot na kolektivnem
nivoju. Vse več je dokazov, da dobro zdravje in dobro počutje zaposlenih v zdravstvu pomenijo tudi
boljšo oskrbo pacientov, več empatije, manj napak, pa tudi manj izgorevanja. Dobro počutje in dobro
zdravje zdravstvenih delavcev sta tudi pomembna dejavnika, ki opredeljujeta zdravje zdravstvenega
sistema (15, 16).
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privede do stanja, ko je moje telo polno adrenalina in ostalih stresnih hormonov in nevrotransmiterjev.
To se zgodi tako hitro, da je ponavadi že vsa ta reakcija mimo, še preden se je zavem. Kljub temu čutim
in nosim posledice. Ob današnjem načinu življenja je sprožilcev stresnega odziva veliko, praktično so
prisotni večino časa, ker glede na pričakovanja, ki so praviloma visoka in večina njih vsiljena od zunaj,
pogosto prihaja do neskladja z dejanskim stanjem. Odziv sicer ni nujno tako močan kot pri življenje
ogrožajoči situaciji (včasih je celo tako močan), problem je, ker je prisoten dolgo časa in se pogosto
ponavlja. Tako telo med posameznimi odzivi nima dovolj časa za regeneracijo, za vzdrževanje
homeostaze. Ker se v tej stresni koži ne počutimo dobro, si pomagamo kakor vemo in znamo: fizična
aktivnost, priljubljeni hobiji, druženje z nami ljubimi ljudmi, hišni ljubljenci… so načini, ki lahko koristno
vplivajo in pomagajo k vračanju v ravnovesje. Prepogosto in predvsem zato, ker je lažje in ker ne
razmišljamo o posledicah, pa posegamo po vedenjih, ki sicer prinašajo prehodno sprostitev, olajšanje,
dolgoročno pa delujejo škodljivo in nas vlečejo še globlje v težave: prenajedanje, kajenje, alkohol in
ostale substance, fizična neaktivnost, površna spolnost, druženje z ljudmi, s katerimi si vzajemno
˝pijemo kri˝… Številna obolenja, kronične bolezni, stanja ne-zdravja (tako psihičnega kot fizičnega)
lahko pripišemo opisanim mehanizmom. Morda je napisano precej laično, z vidika osebne izkušnje pa
vam nudim izziv. Spodbujam vas, da se ustavite in pogledate, kakšne odzive doživljate vi, ob katerih
dražljajih, na kakšne načine si pomagate in ali vam vaši načini res pomagajo. 

SPROŠČENI ODZIV NA STRES
Sproščeni odziv na stres je skovanka, nastala na osnovi ang. Relaxation response kot nasprotje

stresnemu odzivu. Izraz je plod ameriškega kardiologa dr. Heberta Bensona (1), ki več desetletij na
Univerzi v Harvardu raziskuje vplive stresa oz. tehnik, ki zmanjšujejo stresni odziv. Mednje prištevamo
npr: raziskovanje telesa (Body scan), čuječa joga, čuječa meditacija, čuječa hoja, diafragmalno dihanje.
Vsem je skupno ponavljajoče, redno, disciplinirano izvajanje in določena mera samokritičnosti (v izogib
ezoteričnim potovanjem oz. odklonom, ki nas v bistvu lahko oddaljijo od sebe), za začetek se vsekakor
priporoča vodeno izvajanje. Ob pravilnem izvajanju vaje prinesejo rezultate. V kolikor jih ne zaznamo,
je potrebno preveriti tehniko in svoj način izvajanja, razumevanja vaj. Pomembno je, da pristopimo brez
pričakovanj oz., da se jih vsaj zavedamo in se jim ne damo motiti, hkrati pa s pozornostjo sledimo, kaj
nam določene vaje prinašajo v našem vsakdanjem življenju. Sčasoma postanejo novi načini odziva del
nas. Rezultati se pokažejo v smislu celovitega izboljšanja in lahko pomagajo tako fizično npr. za povišan
krvni tlak, palpitacije, nespečnost, debelost, druge odvisnosti, kronično bolečino, pogosta prehladna
obolenja kot ob različnih psihičnih stanjih npr. depresivnost, anksioznost, panični napadi, zaskrbljenost,
nezadovoljstvo… V osnovi sproščenega odziva na stres je pomembna aktivacija parasimpatičnega
živčnega sistema.

ČUJEČNOST
Od načinov, kako razvijemo sproščeni odziv na stres, bi posebej izpostavila čuječnost, ki pomeni

zavestno pozornost v sedanjem trenutku, brez presojanja. Z določenimi vajami si lahko pomagamo, da
postane ta način naš običajen način delovanja in življenja. Tako smo sposobni biti tukaj in zdaj in ne
obremenjeni in zaposleni s spomini na preteklost in načrti za prihodnost. Predlagam, da se zaveste, kaj
premišljujete v tem trenutku - zelo mogoče, da sočasno med branjem vaše misli plavajo nekje v
preteklosti ali prihodnosti. Tako morda vaše zaznavanje in razumevanje tega, kar berete, ni tako
kvalitetno kot bi bilo, če bi bili sposobni ohranjati pozornost le na aktivnosti, ki za katero ste se v tem
trenutku odločili. Tako bi potegnili iz nje največ, poleg tega bi verjetno trajala krajši čas. Na tak način, s
čuječnostjo, lahko zaznamo lepa doživetja v še večji polnosti, neprijetna pa bolje spoznamo in morda
dobimo idejo, kako jih skrajšati, zmanjšati… na najmanj. Za začetek pa spoznamo, kaj je sploh za nas
neprijetno in kaj prijetno, kako smo to definirali in ali želimo, da tako ostane. Ko dopustimo, da je, kot
je, se odpre ves spekter novih možnosti. Sliši se filozofsko, z izkušnjo pa se lahko prepričamo, da je
dejansko tako. Tako kot vadimo tek, če želimo na maraton, potrebujemo vadbo za naš um, da se
znebimo svojih avtomatizmov in naučimo novih odzivov. Eden od preverjenih in znanstveno podprtih
načinov je tečaj MBSR (mindfulness based stress reduction), čuječnostno zmanjševanje stresa (2,3).
Program je začel pred 40. timi leti dr. Jon Kabat Zinn na University of Massachussets Medical School v
Bostonu, ZDA. Vključuje vadbo čuječe meditacije, joge, raziskovanja telesa, hoje, kar traja osem tednov
v obliki enkrat tedenskih skupinskih srečanj in enega celodnevnega srečanja. Udeleženci vseh osem
tednov redno izvajajo vaje doma. Na ta način osvojijo nove pristope k soočanju s stresom in jih kasneje,
ko program zaključijo, lahko po svojih zmožnostih in željah kadarkoli vključujejo v svoje življenje. 
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SPROŠČENI ODZIV NA STRES

RELAXATION RESPONSE

Tjaša Šubic

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4206 Golnik

Izvleček
V prispevku obravnavam temo stresa in možnost, da odziv nanj ni le avtomatski, pač pa lahko

izberemo čuječ odziv. Na ta način svoje telo obvarujemo pred posledicami ponavljajočih in nakopičenih
stresnih odzivov, v dani situaciji pa lahko ukrepamo bolj preudarno in učinkovito, kar je na področju
dela z življenjsko prizadetimi bolniki izrednega pomena.

Abstact 
In every stress situation our response can be automathic or we can learn to choose mindful response,

leading to stress response opposite – relaxation response. In that way our body suffers less
consequences following stress situation,at the same time we can act much more efficient and alert and
for our emergency work this can be life saving.

UVOD
Stres je dandanes ena najbolj pogosto uporabljenih besed. Dežurni krivec za dogodke, ki nam grenijo

življenje. Izgovor za naše zmote, za katere ne želimo prevzeti odgovornosti. Objektivne okoliščine, ki
presegajo naše možnosti ukrepanja in reševanja problema. Tema za pogovor s sosedi ali znanci, ko
zmanjka vremenske tematike… Pod površno uporabo besede stres pa se skriva ledena gora neslutenih
razsežnosti. Poleg pasti v obliki lastnih avtomatizmov in naučenih vzorcev obnašanja ter neugodnih
psihofizičnih posledic se v tej ledeni gori skrivajo možnosti za spoznavanje sebe, za lastno rast, krepitev
odnosov s sabo in bližnjimi, za lepši in mirnejši ter izpolnjen vsakdan.  Številni načini soočanja s seboj
in posredno s svojim odzivom na stres so znani že tisočletja, zadnja leta pa njihovi učinkovitosti pritrjuje
tudi zahodna znanost. Že uvodoma naj omenim, da je razumevanje možnosti, ki jih prinašajo različni
načini zdravega soočanja s stresom, mogoče le z osebno izkušnjo, do katere lahko pridemo na različne
načine. Znanstvena podpora je koristna, vendar nikakor ne more zamenjati lastne izkušnje.

Vse zgoraj in v nadaljnjem tekstu napisano velja prav tako v težkih okoliščinah, kar predstavlja tudi
delo v urgentni medicini, s težko bolnimi in poškodovanimi bolniki. V vsaki situaciji so v osnovi naša
naravnanost, sposobnost zavedanja in presojanja ter naučeni in pridobljeni avtomatični odzivi tisti, ki
nas vodijo v bolj ali manj stresen odziv. 

STRES IN ODZIV NANJ
STRES

O tem, kako definirati stres, razdelitev na pozitivni in negativni stres, pa še številne druge definicije
niso namen mojega prispevka. Opomniti želim na tisto dogajanje v slehernem od nas, ko se po osi
dražljaj-zaznava-čustva, naša interpretacija-telesni odziv ponavlja en in isti mehanizem v smeri, ki nas
izčrpava. Zakaj? Vsakič znova, ko moja pričakovanja niso v skladu s tem, kar se mi dogaja v določenem
trenutku (bodisi kot posledica okoliščin ali dejanj drugih bodisi moja lastna nepopolnost), se v meni
sproži odziv, ki je enoten ne glede na to, kako hude so objektivne lastnosti tega, kar se mi dogaja. Torej
mi ni potrebno srečati leva, da začutim enako kot so čutili moji predniki pred toliko stotinami let. V
mojem telesu se sproži kaskada reakcij, od centralnega živčevja preko hormonskih centrov navzdol in
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ZNANOST  
Po zgledu z dokazi podprte medicine (evidence based medicine) tudi za področje sproščenega

odziva na stres in še posebej čuječnosti že obstajajo in še potekajo številne raziskave, ki potrjujejo
učinkovitost teh pristopov. Najbolj odmevna so dognanja s področja nevrologije, ki ugotavljajo
drugačno aktivnost, povezave med deli možganov po izvajanju npr. čuječnostne meditacije. Znano je,
da stres vpliva na delovanje prefrontalnega dela možganske skorje, ki je najbolj razviti del možganov in
odgovoren za najvišje kognitivne sposobnosti (4). S slikanjem MRI so odkrivali in identificirali predele
možganov, aktivne med meditacijo in ugotavljali, da praksa meditacije aktivira živčne strukture, ki so
vključene v stanju pozornosti in ob kontroli avtonomnega živčevja (5). Različne raziskave s področja
nevroznanosti kažejo v smer, da meditacija spremeni funkcionalno in strukturno plastičnost živčnih
poti, ki so pomembne za stanje pozornosti in čustva. Z MRI so ugotavljali, da imajo dolgoletni
meditatorji strukturne razlike tako v sivi kot beli možganovini v primerjavi s kontrolno skupino (6).

Koristen vpliv tehnik meditacije in joge na stanje koronarnega žilja opisuje dr. Ornish (7).
Vpliv sproščenega odziva na znižanje krvnega tlaka je že leta 1974 opisal dr. Benson (8,9) in kasneje

še mnogi drugi (10-12).
Zmanjševanje anksioznosti, depresije, izboljšanje imunosti, lažje soočanje s kronično bolečino ter

številne druge koristne učinke potrjujejo po izvedbi programa MBSR (2). Meta-analiza iz leta 2004
povzame, da je MBSR koristen za posameznike z različnimi zdravstvenimi problemi (13). Razvile so se
tudi različice programa za določene populacije, npr. MBCT (mindfulness based cognitive therapy),
prilagojena posebej za depresivno motnjo vedenja.

Posebej naj izpostavim pregled empiričnih raziskav učinkov MBSR pri zdravstvenih delavcih,   kjer
ugotavljajo, da MBSR pomaga zdravstvenim delavcem tako na področju fizičnega kot psihičnega
zdravja (14).

Prav tako je vedno več dognanj o učinkih sproščenega odziva na stres s področja genetike.
Meditacijo in njene pozitivne psihološke učinke povezujejo s povečano telomerazno aktivnostjo ter s
tem daljšimi telomerami in posledično daljšim življenjem v tem primeru imunskih celic (15).
Ugotavljajo, da sproščeni odziv na stres spodbudi spremembe v ekspresiji genov (16). Natančneje so
primerjali tudi hitre genomske spremembe pri dolgoletnih meditatorjih in novincih pred in po 8-
tedenski praksi. Ob merjenju transkriptomov v periferni krvi so beležili razlike med posameznimi
skupinami in sicer so bile spremembe najizrazitejše pri dolgoletnih meditatorjih. Spodbujena je bila
ekspresija genov povezanih z metabolizmom, delovanjem mitohondrijev, izločanjem inzulina in
vzdrževanjem dolžine telomer, zmanjšana pa ekspresija genov, povezanih z vnetnim odzivom in s
stresom povezanimi potmi (17). 

ZAKLJUČEK
Stresni odziv je znan že desetletja, nismo pa pozorni na to, da je prav tako desetletja že znan in vedno

bolj raziskan tudi sproščeni odziv na stres. Res  je, da se stresni odziv zgodi hitro, sam od sebe, za
sproščeni odziv na stres pa moramo vložiti trud in biti pripravljeni na nove izzive, nova spoznanja o sebi
in nova obzorja, ki se nam odprejo. Kljub temu, da tudi znanost podpira učinkovitost tehnik
sproščenega odziva na stres vas vabim, da ne verjamete kar tako, ampak se na svoji koži prepričajte, če
za vas delujejo. Lastna izkušnja je tista, ki vas lahko prepriča in prinese nov veter v vaše življenje!
Zavedanje širše situacije, ohranitev mirne krvi in odločno ukrepanje, ki iz tega izhaja, lahko v nujnih
primerih rešuje življenje. Tudi naše lastno..
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Pri terapevtskem delu z ljudmi pod stresom v ospredje stopajo globlji način soočanja s stresom,
predvsem ozaveščanje, iskanje vzrokov in vzorcev za doživljanje stresa in spreminjanje, transformacija
določenih parametrov osebnostne strukture, kar je dolgoročno delo osebnostne rasti.

Raziskave potrjujejo negativni vpliv kroničnega stresa na dele možganov, ki uravnavajo čustva. Zato
je pri upravljanju s stresom bistveno zavedanje  lastnih vzorcev čustvovanja. Sposobnost regulacije
čutenj, ki temelji na tipu navezanosti, se najmočneje oblikuje med prvim in drugim letom življenja.
Travma in stresne izkušnje v tem obdobju trajno učinkujejo na globlje možganske strukture, odgovorne
za procese, kot so spoprijemanje s stresom in prilagoditev nanj (3, 4, 5).

Povezanost stresnih dogodkov in čustev je nesporna, zato lahko večino stresov opredelimo kot
psihične ali celo čustvene, čeprav izhajajo iz psihosocialnih in biokemičnih interakcij. Čustveno reakcijo
v veliki meri določa individualna interpretacija stresnega dogodka. Afektivni odzivi na stres pa se lahko
kažejo kot patogena čustvena stanja, kot so tesnobnost, bes, sovražnost, potrtost, obup, jeza, zavist,…
(6, 7).

TEORIJA NAVEZANOSTI IN REGULACIJA ČUTENJ
Ker je delo v urgentni medicini odnosnega značaja, se pri njem sprožajo intrapsihični navezovalni

vzorci. Isti vzorci sooblikujejo tudi družinske odnose.
Teorijo navezanosti je razvil angleški otroški psihiater in psihoanalitik John Bowlby skupaj s

sodelavko, psihologinjo Mary Ainsworth. (8,9).
V pogojih čustvene naklonjenosti in varnosti se otrok naravno naveže na starše, ki so nanj čustveno

uglašeni, prepoznavajo njegova fiziološka in čustvena stanja in potrebe ter se nanje ustrezno odzivajo.
V takem odnosu lahko poteka zdrav razvoj nevrobioloških sistemov čustvenega odzivanja in regulacije
čutenj v otrokovih možganih. Temu se priključijo še medgeneracijske korenine odnosov navezanosti,
katerih vzorci se prenašajo iz roda v rod. Vse to opredeljuje otrokov stil navezanosti, ki je lahko varen ali
pa ne-varen. 

Vzorec navezanosti trajno vpliva na posameznikovo doživljanje sebe in drugih, kar posledično vpliva
na njegove odnose (na mišljenje, čustvovanje in vedenje v odnosu), tudi na uravnavanje stresa (8, 10). 

Regulacija čutenj je običajno definirana kot niz kontrolnih procesov, s katerimi zavestno in hoteno
vplivamo na lastna čustva. Vendar pa se večina psihološkega življenja zgodi skozi nezavedna sredstva,
zato nezavedni mentalni sistemi poskrbijo za večinski delež afektivne samoregulacije. Pri regulaciji
čutenj gre za notranje in zunanje procese in je tesno povezana z navezanostjo; v tem kontekstu ne gre
le za samoregulacijo lastnih stanj, ampak se odvija tudi preko odnosa. Zato se lahko zaradi zgodnjih
odnosnih zapletov in travm, oblikuje cela paleta odnosne simptomatologije in težav (3, 8, 11). 

V odraslosti so strategije za doseganje ciljev navezovanja, ki vključujejo regulacijo čutenj, razdeljene
v dve skupini (8):

a) Deklarativne strategije vključujejo prepričanja o tem, kako premagati stres, zaupanje v
dobronamernost drugih ter občutek lastne učinkovitosti v zahtevnih situacijah.

b)Proceduralne strategije vključujejo prepoznavanje in izražanje stiske, iskanje pomoči pri drugem in
reševanje problemov.

NAVEZANOST, OZAVEŠČANJE STRESA IN REGULACIJA ČUTENJ
Ljudje reguliramo čustveno stisko in se soočamo s stresnimi dogodki individualno. Pri razlagi vzrokov

za to različnost Bowlbyjeva teorija navezanosti nudi najboljši okvir za raziskovanje individualnih razlik v
strategijah regulacije čutenj (10).

Bližina pomembnih drugih je lahko razumljena kot vrojen pripomoček regulacije čutenj, kot zaščitni
mehanizem, ki omogoči ljudem, da upravljajo s svojo stisko, stresom s pomočjo drugih. Posledica tega
mehanizma je, da izzove olajšanje, pozitivna občutja, hvaležnost pomembnim drugim. V primeru, da ta
mehanizem ne deluje, lahko postaneta tesnobnost (strah) in jeza kronični in lahko vodi v občutek
nemoči, izoliranosti in kronično stisko. Tako ljudje z različnimi navezovalnimi stili uporabljajo  različne
strategije regulacije čutenj (težkih, negativnih), ko se soočajo s stresom (12).

Varno navezani ljudje verjamejo v svoje veščine soočanja s stresom, so odprti za nove informacije in
lahko popravljajo svoje napake brez strahu pred kritiko ali zavrnitvijo. Varna navezanost je notranji
psihološki vir in dejavnik odpornosti, ki spodbuja, pospešuje konstruktivni odnos do življenja in blaži
psihološko stisko (8, 12).
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OZAVEŠČANJE STRESA

STRESS AWARENESS

Mateja Vrhunc Tomazin

Krog, Terapevtsko središče, Gorenjesavska c. 15, 4000 Kranj

Izvleček
Sodoben način življenja, kar vključuje tudi odnose, je pogosto vir stresa. Ali bo nek dogodek deloval

kot stresor, je veliki meri odvisno od posameznika. Pri tem ima pomembno vlogo posameznikova
sposobnost regulacije čutenj.

Stres je dobil pretežno negativen predznak, ker ga je v sodobnem načinu življenja preveč, vse težje
ga uravnavamo in zato postaja kroničen. Za počutje, zdravje in odnose postane škodljiv; njegove
posledice se kopičijo v telesu in zdi se, da se ga ne da več sprostiti. Stresu se v življenju ne moremo v
celoti izogniti, še posebej ne v dejavnostih kot je urgentna medicina. Lahko pa poskrbimo zase tako, da
odstranimo  ali uravnamo posledice, ostanke stresa v telesu in ozavestimo vzorce čustvovanja, ki so
nastali ob primarnih skrbnikih  ter se odpravimo na pot njihove transformacije, če ugotovimo, da so za
nas rušilni, ker so vir neprestanega notranjega stresa. 

Znani in uveljavljeni so številni načini upravljanja s stresom, npr. kognitivno vedenjski pristopi,
izboljšanje telesnih in prehranskih navad,…, Ta prispevek se osredotoča na pristope regulacije čutenj,
ki izvirajo iz teorije navezanosti, Focusing (»učenje« telesa, kako procesirati nesprejemljiva čutenja in
druga telesna stanja) in EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Abstract
Modern life, which also includes human relationships, is often a source of stress. Whether an event is

going to be a stressor for someone it depends on an individual. All these sconsidered,  the following
article focuses on an individual's  ability  of affect regulation.

Stress has gained a negative sign, probably because of its quantity. When it  exacerbates and is no
longer tolerable or manageable, it is distress and can therefore become cronic and harmful. Its effects
are cummulating in the body, there seems to be no relief. However, certain level of stress  can be good
to motivate us, to provide intitiative, it keeps us challenged and productive, therefore happier. 

In human life stress can not be avoided entirely. However, we can take care of ourselves by removing
or regulating the negative impacts of stressful events from our body through awareness of our
emotional patterns and by learning how to transform these patterns,  when they become dysfunctional
and harmful, because they are constant source of inner stress.

In addition,  more widely recognized methods of stress managing, such as cognitive-behavioral
models, improvements in eating habits and regular exercise, ,… this article introduces affect regulation,
deriving from attachment theory, Focusing and EMDR approaches.

UVOD
Odgovor našega telesa na stresor z borbo ali begom je avtomatičen, vgrajen v naš živčni sistem.

Avtomatična reakcija je nujna za preživetje, saj omogoča mobilizacijo takojšnjih refleksov, ko gre za
bližnjo nevarnost, ki je v sodobnem življenju redka. Vendar pa se taka avtomatična reakcija sproža tudi
ob drugih, pogostejših stresorjih, npr. skrb, tesnobnost, prepir v družini, konflikt v službi,… Ker je teh
stresorjev v življenju veliko, so se razvili razni načini soočanja z njimi. Običajni načini soočanja s stresom
zajemajo tradicionalne tehnike upravljanja s stresom: opredelitev pomena stresa, iskanje fizioloških
učinkov stresa, veščine upravljanja s stresom na delovnem mestu in doma,… (1, 2).
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Ko smo v prisotnosti drugih, čeprav pomešani med sabo, ljudje zaznavamo njihova stanja zanimanja,
motivacije in samoregulacije. Vse to zaznavamo preko njihovih telesnih položajev in gibov,
mimik,…(23). 

ZAKLJUČEK
Soočanje s stresom ni le stvar zavestne dejavnosti, ki sprosti ostanke stresa, ampak je v osnovi

pogojena s stilom navezanosti, ki se je oblikovala ob primarnih skrbnikih in s  posameznikovim
temperamentom.

Seveda so vsi pripomočki in metode sproščanja, zdravega življenja, reševanja težav, zmanjševanja
stresorjev,… dobrodošli, vendar so za dolgoročno kakovostno soočanje s stresnim doživljanjem
življenjskih situacij potrebni globlji pristopi, ki človeka vključijo in tako ovrednotijo celostno in
trajnostno. Te pristopi so razvojni in zato človeku dajo poleg učinkov boljšega in trajnega soočanja s
stresom tudi vrednost in osmislijo njegovo početje na višji ravni.

LITERATURA
1. Kompan Erzar K. Nevropsihologija in relacijska psihoterapija. Psihološka obzorja 2001; 10: 119-34.
2. Cvetek R. Bolečina preteklosti: Travma, medosebni odnosi, družina, terapija. Celje: Celjska Mohorjeva družba,

2009.
3. Schore AN. Right-Brain Affect Regulation. In: Fosha D, Siegel DJ, Solomon M, editors. The Healing Power of

Emotion: Affective Neuroscience, Development & Clinical Practice. New York: W. W. Norton & Company, Inc.,
2009: 112-144.

4. Kompan Erzar K. Skrita moč družine. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut, 2003.
5. Schore AN. Dysregulation of the Right Brain: A Fundamental Mechanism of Traumatic Attachment and the

Psychopathogenesis of Posttraumatic Stress Disorder. Aust N Z J Psychiatry 2002; 36: 9-30.
6. Selič  P. Stres in bolezen. Anthropos 1995; 27: 147-167.
7. Rossi EL. The Psychobiology of Mind-Body Healing: New Concepts of Therapeutic Hypnosis. New York: W. W.

Norton & Company, 1993.
8. Erzar T, Kompan Erzar K. Teorija navezanosti. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2011.
9. Van Dijken S. John Bowlby: His Early Liffe: A Biographical Journey into the Roots of Attachment Theory. London,

New York: Free Association Books, 1998.
10. Mikulincer M, Florian V. Attachment Style and Affect Regulation: Implications for Coping with Stress and Mental

Health. In: Fletcher GJO, Clark MS, editors. Blackwell Handbook of Social Psychology: Interpersonal Processes.
New York: Blackwell Publishers Ltd, 2003: 537-57.

11. Gostečnik C. Relacijska paradigma in travma. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut, 2008.
12. Mikulincer M, Shaver PR. The attachment behavioral system in adulthood: Activation, psychodynamics, and

interpersonal processes. In: Zanna MP, editor. Advances in experimental social psychology. New York: Academic
Press, 2003: 53-152.

13. Parker R. Complex Trauma. The Focusing Institute Newsletter 2009; 9: 1-8.
14. Stern DN. The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life. New York: W. W. Norton & Company, 2004.
15. Gendlin ET. Focusing-oriented psychotherapy: A manual of the experiential Method. New York: Guilford Press,

1996.
16. McGuire M. School Project: “Teaching Clearing a Space” to Elementary School Children, Ages 6-11 yrs. The Folio:

A Journal for Focusing and Experiential Therapy 1986; 5: 148-60.
17. Olsen L. The Healing Process: Focusing and Healing. The Folio: A Journal for Focusing and Experiential Therapy

1999; 18: 2-5.
18. Sandra AW, Robert HT, Lea AB, Carol RL. Stress Management with Law Enforcement Personnel. A Controlled

Outcome Study of EMDR Versus a Traditional Stress Management Program.  Int J Stress Manag 2001; 8: 179-200.
19. Shapiro F. Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Basic Principles, Protocols, and Procedures. New

York: Guilford Press, 1995.
20. Bolger N, DeLonges A, Kessler RC, Wethington E. The Contagion of Stress Across Multiple Roles. J Marriage Fam

1989; 51: 175-83.
21. Gostečnik C. Relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut, 2004.
22. Schore AN. The Seventh Annual John Bowlby Memorial Lecture. In: Corrigall J, Wilkinson H, editors.

Revolutionary Connections: Psychotherapy and Neuroscience.  London: H. Karnac (Books) Ltd, 2003: 7-52. 
23. Trevarthen C. The Functions of Emotion in Infancy. In: Fosha D, Siegel DJ, Solomon M, editors. The Healing Power

of Emotion: Affective Neuroscience, Development & Clinical Practice.  New York: W. W. Norton & Company, Inc
2009: 55-85.

87

URGENTNA MEDICINA - IZBRANA POGLAVJA 2014

Ne-varna navezanost je lahko ovira za aktivacijo normalnega navezovalnega sistema za adaptacijo -
vzpostavljajo se manj učinkoviti mehanizmi regulacije čutenj. Ljudje z izogibajočim stilom navezanosti
raje »bežijo« pred soočanjem s stresno situacijo, kar vključuje kognitivno in vedenjsko oddaljitev od
drugih in zanikanje navezovalnih potreb. Drugi obraz bega od soočanja s stresom pri teh posameznikih
pa je samozadostnost oz. zanašanje izključno nase. Zato imajo izogibajoče navezani omejeno samo-
zavedanje, potlačujejo slabe  misli in čustva, zavirajo izražanje stiske in bežijo pred soočanjem z
življenjskimi problemi. Vendar na dolgi rok ne zmorejo ublažiti ponotranjenih virov negotovosti in jih
lahko soočanje z vztrajnimi in težkimi problemi zdrobi (8, 10, 12).

Anksiozno-ambivalentno navezani se »borijo« za sočutje in naklonjenost drugih; gre za
hiperaktivacijo navezovalnega sistema. Iz drugega skušajo izvabiti pozitivna čutenja in odzive v
zameno za privijanje k njemu, kontroliranje in prekomerno občutljive odzive, tesnobne zahteve po
bližini, konfliktna občutja do drugega, strah pred zavrnitvijo in nesposobnost zapustitve frustrirajočega
partnerja. Zato usmerjajo prekomerno pozornost na stisko, mentalno ruminirajo o vzrokih in pomenih
in so preplavljeni z negativnimi mislimi in občutji do drugih in sveta. Imajo oslabljeno sposobnost
kontrole vzburjenja in porazdelitve stiske skozi kognitivni sistem (10, 12).

FOCUSING
Seštevek vseh stresnih dogodkov, tudi travmatičnih, se zapisuje v telo posameznika. Zato pri

upravljanju s posledicami stresa vedno bolj v ospredje prihajajo somatski, body-mind pristopi. Posebej
pri post travmatski stresni motnji (PTSM) raziskave kažejo, da so med flashbacki centri za govor v
možganih zaprti, zato je običajna refleksija preko govora neuporabna. V zadnjem desetletju prejšnjega
stoletja je psihologija začela dajati močnejši poudarek implicitnemu znanju v primerjavi z eksplicitnim
(13, 14).

Focusing je pristop, ki seže v telo; telo, ki ga lahko čutimo od znotraj, kjer se nahajajo zapleteni vzorci
osebne izkušnje, implicitno znanje. V procesu Focusinga se zgodi premik, sprememba v občutenju (felt
shift), ki omogoči posamezniku, da spremeni način doživljanja dogodkov v svoji notranjosti, npr.
travmatičnih dogodkov (13, 15).

Gre za obliko ozaveščanja (poslušanja) lastnih notranjih dogajanj, stanj in njihovo občutenjsko
ovrednotenje, kar je v osnovi spontan notranji proces človeškega organizma, da uravnovesi samega
sebe telesno, čustveno in mentalno: kje v telesu in kako se čuti neka težava. Pri tem je pomembno, da
se težave ne odžene, potlači, zanika, racionalizira,…, ampak se uči biti z njo na sočuten način. Izid je, da
se lahko posameznik počuti srečnega, čeprav je npr. zaskrbljen (16, 17).

EMDR (EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING)
je pristop, ki ne temelji na pogovoru ali zdravilih. Uporablja bilateralno stimulacijo očesnih premikov

po določenem protokolu. V osnovi je ta pristop najbolj učinkovit pri zdravljenju PTSM, vendar so
nadaljnje raziskave pokazale njegovo večjo učinkovitost pri tesnobah in upravljanjem s stresom na
delovnem mestu v primerjavi s tradicionalnimi metodami. Pokazale so trajne koristi pri zmanjšanju
simptomov post travmatskega stresa, subjektivne stiske, stresa na delovnem mestu in jeze ter pri
povečanju zadovoljstva v partnerskem (zakonskem) odnosu (18, 19).

VPLIV STRESA NA DRUŽINSKE ČLANE
Delo v urgentni medicini gotovo sodi med najbolj stresna dela, kar ne vpliva le na posameznikov um

in telo, ampak se odraža tudi v družinskih odnosih. Drugi zavedno ali nezavedno zaznavajo čustvena in
mentalna stanja posameznega člana. Stres na delovnem mestu se prenese v domače okolje in obratno,
tudi domači stres se prenaša v delovno okolje. Predvsem se posledice teh prenosov kažejo na
partnerskem odnosu, zato je upravljanje s stresom v družini proces diadne prilagoditve (20).

Posameznikova psihična struktura ima tri dimenzije: jaz, jaz-ti in psihični afektivni (čutenjski) prostor
med jazom in tijem. Zato ne moremo v psihološkem pomenu govoriti o posamezniku, če ne vključuje
čuta za odnos jaz-ti; jaz torej ni izoliran, temveč obstaja znotraj odnosne matrice (14,21).

Intersubjektivnost je interaktivni prenos čutenja med desnima možganskima hemisferama
udeležencev v paru. Intersubjektivni motivacijski sistem je namenjen regulaciji psihološke pripadnosti
nasproti psihološki samosti, kar je bistveno pri uravnavanju stresa (14,  22). 
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Po intervenciji je pomembno, da se sledi ''lestvi pomoči'' oziroma modelu psihosocialne podpore za
reševalce, da je posameznik deležen ustrezne psihološke podpore. 

Na prvi stopnji je pomembna posameznikova osebna odgovornost za upravljanje s stresom,
poznavanje in uresničevanje zaščitnega vedenja ter krepitev socialnih vezi  (z družino, prijatelji in
drugimi). Posameznik mora biti usposobljen za obvladovanje stresa, pri tem mu pomaga znanje o
obvladovanju stresa, različnih tehnikah za sproščanje in razbremenjevanje. Reševalec mora pri sebi tudi
prepoznati znake stresa, zato je priporočljivo, da dela na sebi. Prva raven torej zajema posameznika,
njegovo samozavedanje, zavedanje stresa, tako si lahko pomaga tudi sam z miselno in vedenjsko
odprtostjo, s fizičnimi vajami, pisanjem o izkušnji. 

Druga raven psihološke podpore zajema tovariško pomoč. Po ''težjih'' intervencijah reševalci ob
koncu izmene opravijo kratek razbremenilni pogovor. To pomeni, da z odprtimi vprašanji drug drugega
spodbujajo k pogovoru in se med seboj aktivno poslušajo, skratka se pogovorijo o sami intervenciji ter
o svojih izkušnjah, čustvih, mislih.

Glede na zahtevnost intervencije temu pogovoru lahko sledi še razbremenitev (defusing), ko nekdo
znotraj skupine prevzame pobudo za 30-60 minutni odprt dialog, da se zberejo dejstva, informacije,
misli udeleženih. S svetovanjem in razbremenilnimi pogovori nudi oporo svojim sodelavcem po
zahtevnejših in bolj stresnih intervencijah. Na podlagi smernic za psihološko pomoč reševalcem se za
razbremenjevanje reševalcev po hujših nesrečah svetuje, da se opravita notranja analiza pred koncem
izmene, svetovanje med sodelavci s tehnikami za razvijanje podpore in druženja ter razbremenilni
pogovor.

V najhujših primerih intervencij (kadar je reševalec priča smrti ali hujši poškodbi sodelavca, sam
doživi hujšo poškodbo, kadar so poškodovane ali mrtve bližnje osebe reševalca ali so udeleženi
poškodovani ali mrtvi otroci) se opravi strnjena psihološka integracija travme (psihološki debriefing) in
naknadno svetovanje v obliki večdelnega razbremenilnega pogovora. Psihološki debriefing zajema
podrobnejši pregled dogodkov, dejstev, misli, odzivov, vključuje psihološko svetovanje, spremljanje ter
podporo in ga prevzame za to usposobljen vodja.

Na pobudo nadrejenih, sodelavcev ali sodelujočih na intervenciji pa se lahko izvede tudi travmatska
terapija, ki jo vodi strokovnjak, terapevt. 

V kolikor se dosledno sledi stopnjam psihološke podpore, psihoterapija v večini primerov ni
potrebna.  

STRATEGIJE ORGANIZIRANEGA SOOČANJA S STRESOM V ORGANIZACIJI (GRS, URSZR)
Nudenje psihosocialne podpore za reševalce znotraj sistema varstva pred naravnimi in drugimi

nesrečami poteka postopoma in na podlagi raziskav ter izkušenj slovenskih in tujih reševalcev. Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju URSZR) je uvajanje začela z več srečanji in
izobraževanji leta 2008. Namen takih srečanj je poudarjati pomen psihosocialne pomoči ter obveščanje
o prednostih, ki jih ta pomoč ponuja. Hkrati pa se s tem zmanjšuje stigmatizacija tistih reševalcev, ki
izrazijo potrebo po pomoči in jo tudi poiščejo. Kljub izraženim potrebam po taki pomoči pa se med
reševalci še vedno pojavlja prepričanje, ki ga ponazarja John Wayne sindrom, da morajo biti reševalci
trdni in močni ter da ne potrebujejo pomoči (1).

Poklicne gasilske enote so na podlagi smernic za izvajanje psihološke pomoči v sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih je leta 2012 izdala Uprava RS za zaščito in reševanje, pridobile
usposobljene zaupnike za nudenje psihološke podpore sodelavcem. Zaupniki so reševalci, ki nudijo
psihološko oziroma tovariško podporo svojim sodelavcem v enotah. Leta 2012 je pričelo delovati 39
zaupnikov za izvajanje razbremenilnih pogovorov s svojimi sodelavci. Tako lahko gasilci o svojih odzivih
po nesreči spregovorijo s sodelavci v poznanem in varnem okolju. 

Za reševalce je veliko bolj enostavno o posledicah doživljanja nesreč spregovoriti z osebo, ki izhaja iz
njihovih vrst, zaradi česar k njej lažje pristopijo, ji zaupajo in ki zaradi svojih večletnih izkušenj pozna
naravo dela reševalca (2). 

Podobno kot v poklicnih enotah gasilcev, je tudi v nekaterih centrih za obveščanje, kjer trenutno
deluje 6 zaupnikov. Za omenjene zaupnike je nekajkrat letno organizirana supervizija. 

V sistemu zaščite URSZR je ustanovljena tudi enota 4 psihologov za pomoč reševalcem, ki se jih lahko
aktivira preko 112 (Centra za obveščanje RS).
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PSIHIČNE OBREMENITVE PRI REŠEVANJU

PSYCHOLOGICAL STRAIN IN RESCUE WORK

Žarko Trušnovec, Teja Hvala

Postaja GRS Tolmin, Pod klancem 3a, 5220 Tolmin

Izvleček
Smrt je še vedno tabu tema, zato je za mlade reševalce še bolj travmatična kot sicer; mačizem - John

Wayne sindrom (v prevladujoče moških reševalskih kolektivih), situacijo še poslabšuje. Zadevo se da
izboljšati z »lestvijo pomoči«: zavedanje stresa in delo na sebi, tovariška pomoč, razbremenilni pogovor,
defusing, debriefing, …

Abstract
Death is still a taboo subject and as such it is even more traumatic for young rescuers than usual;

machismo (in predominantly male rescue teams) and John Wayne syndrome worsen the situation even
further. Things can be improved through the use of »psychological support levels of the critical incident
stress management programme«:  self-awareness and stress management, peer support, counseling,
defusing, debriefing, … 

DOŽIVLJANJE SMRTI PRI (GORSKIH) REŠEVALCIH
Reševalci se pogosto srečujejo z nevsakdanjimi situacijami, tragičnimi posledicami nesreč (hude

poškodbe planincev, otrok, sodelavcev, samomori, smrt ...), ki na človeku pustijo nezavedne posledice
in lahko marsikoga pripeljejo do situacije, iz katere sam ne najde izhoda. Ob srečanju s smrtjo lahko
reševalci občutijo močne fizične, kognitivne in čustvene odzive kot so prizadetost, žalost, zgroženost.
To so povsem normalne reakcije, saj je stres normalen odziv na nenormalno, travmatično situacijo.
Pomembno pa je, da teh občutkov reševalci ne ''nosijo domov'', ampak imajo možnost za pogovor po
intervencijah, da vse skupaj razčistijo. V krogih reševalcev je zato večkrat prisoten humor, tudi črni
humor, ki se kaže kot pomemben dejavnik zniževanja napetosti, in ki pravzaprav pomaga, da se
pogovor po intervenciji sploh začne. 

Smrt v današnji družbi  predstavlja tabu, prav tako sodobna družba zahteva nadziranje čustev, kar
pravzaprav pomeni zatrto žalovanje, ki pa se pogosto lahko stopnjuje do različnih nevroz in depresij.
Ravno zato je tako pomembno, da je reševalcem, ki se s smrtjo oziroma tudi drugimi travmatičnimi
izkušnjami srečujejo pogosteje kot drugi, omogočeno, da svoja čustva ob takih dogodkih predelajo.

RAZLIKE V DOŽIVLJANJU SMRTI (POŠKODB) MED PROFESIONALCI (ZDRAVNIKI,
ZDRAVSTVENIKI) IN PROSTOVOLJCI – AMATERJI NPR. GORSKIMI REŠEVALCI

Zdravstveni delavci so svoj odnos do poškodb in smrti v procesu poklicnega odločanja in študija (vsaj
deloma) razčistili. Reševalci, laiki, pa se, vsaj v primeru gorskih reševalcev, s tem srečajo bistveno manj
pripravljeni, nenadoma, pogosto v ekstremnih okoliščinah, ko ni pomoči zdravstvenih delavcev in
morajo sami sprejemati odločitve - od načina prve pomoči do odločitve, da se nekoga rešuje kot
mrtvega.

NAČINI SOOČANJA S STRESOM PO INTERVENCIJI
Postopki razbremenjevanja vključujejo preventivne ukrepe že pred intervencijo (npr. izobraževanje),

ukrepe pri delu na prizorišču kriznega dogodka ter ukrepe po kriznem dogodku. 
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V okviru modela psihosocialne podpore reševalcem je zelo pomembna preventiva, zato v
Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu ter v enotah potekajo stalna usposabljanja za
reševalce. 

Odprto ostaja vprašanje psihosocialne pomoči pri prostovoljnih reševalnih organizacijah
(prostovoljna gasilska društva, gorska, jamarska in podvodna reševalna služba, enote reševalnih psov,
…)

Prav tako ostaja odprto vprašanje psihosocialne pomoči prebivalcem po večjih nesrečah (štabi civilne
zaščite, Centri za socialno delo, Rdeči križ).
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2. Lavrič, A. (2013). Psihološka pomoč reševalcem v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi  nesrečami. Revija

112, 5(1), 55-57.
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DIHALNA POT 

AIRWAY MANAGEMENT



Lahko je vzrok zapore tudi izbruhana masa ali krvavitev, regurgitacijska masa ali tujki v dihalnih
poteh.

Obstrukcija lahko nastopi tudi zaradi edema kot na primer pri opeklinah, vnetjih ali alergičnih
reakcijah - anafilaksiji.

Zapore nižje od nivoja larynxa so manj pogoste in jih lahko povzroči povečana bronhialna sekrecija,
edem sluznice, pljučni edem kot tudi aspiracija želodčne vsebine.

Obstrukcijo pa seveda lahko povzročijo tudi razni tumorji, hematomi ali poškodbe, ki vtisnejo ali
poškodujejo dihalno pot z zunanje strani.

ANATOMIJA DIHALNIH POTI
Dihala glede na anatomijo razdelimona dva dela: zgornji del, ki ga sestavljajo nos, nosna votlina z

obnosnimi votlinami in žrelo, spodnji del pa sestavljajo grlo, sapnik in pljuča.
Nosna votlina - segreje ovlaži in očisti zrak. Predstavlja glavno dihalno pot za vstop zraka v telo. Upor,

ki nastane v  nosni votlini s hrustančno sestavo pri prehodu zraka, predstavlja več kot 50% skupnega
upora pri normalnem dihanju. To je približno dvakrat več kot pri prehodu zraka skozi ustno votlino.

Ustna votlina je druga pot za vstop zraka.
Žrelo (Pharynx) je pri odraslem približno 13 cm dolga mišična cev, ki navzpred vodi v sapnik, navzad

pa v požiralnik. Razdeljen je v tri dele:
• nasapharynx,
• oropharynx,
• laryngopharynx
Grlo (Larynx) je sestavljen iz mišic, ligamentov in hrustancev. Je mesto, kjer sta vpeti glasilki. Epiglotis

ali poklopec pokriva vhod v grlo in se zapre oziroma pokrije grlo med požiranjem. Trikotni prostor med
glasilkama se imenuje glotična odprtina in predstavlja najožji del dihalne poti pri odraslem.

Sapnik (Trachea) je rigidna hrustančna cev, dolga 10 do 15 cm, med grlom in glavnima sapnicama. 
Glavni sapnici (Bronchi) sta levi in desni. Sestavljeni iz obročkastih hrustancev  in se delita naprej v

bronhialno drevo.
Pljuča so sestavljena iz miljonov majhnih alveolov in omogočajo prehod plinov iz zraka v kri in

obratno.

OSKRBA DIHALNE POTI
Zaporo naj bo delna ali popolna je potrebno spoznati oziroma prepoznati, saj je to ključnega pomena

za nadaljno oskrbo kot tudi za izhod oskrbe.
Osnovni ukrepi za sprostitev dihalne poti so:
• zvrnitev glave,
• dvig brade (chin lift),
• pomik oz dvig spodnje čeljusti (jaw thrust).
V primeru suma na poškodbo vratne hrbtenice, postane oskrba dihalne poti mnogo bolj kompleksa

in so vsi zgoraj omenjeni postopki prilagojeni.
Na poškodbo vratne hrbtenice je potrebno pomisliti pri vseh poškodovancih, ne glede na

mehanizem poškodbe  (še posebno pri topih poškodbah). Imobilizacija vratne hrbtenice mora biti
nameščena vse dokler s kliničnim in radiološkimi preiskavami poškodbe ne izključimo. Poškodbe nad
ključnico nakazujejo 4 kratno večjo verjetnost poškodbe vratne hrbtenice in 9 kratno v primeru
soobstoječe poškodbe glave (GCS < 9). Vratna hrbtenica je pogosto poškodovana in prevencija
sekundarne poškodbe je prioriteta.

Hrbtenico, še posebno vrat in glavo moramo vzdrževati ves čas v nevtralni poziciji, tako da  je
vsakršno zvračanje glave nazaj, v nasprotju z algoritmi oskrbe dihalne poti pri sumu na poškodbo
hrbtenice. V takšnem primeru uporabimo dvig brade in pomik čeljusti ob istočasni ročni stabilizaciji
vratne hrbtenice - in-line.
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OSKRBA DIHALNE POTI

AIRWAY MANAGEMENT

Anita Mrvar Brečko

Klinični oddelek za anesteziologijo in perioperativno intenzivno medicino, UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana

Izvleček
Dihanje je osnovna življenjska aktivnost, ki omogoča življenje in preživetje.
Oskrba in vzdrževanje proste dihalne poti je ena najpomembnejših nalog pri oskrbi življenjsko

ogroženega bolnika ali poškodovanca. Endotrahealna intubacija velja še vedno za zlati standard pri
oskrbi dihalne poti. 

V prispevku je prikazana vzpostavitev in vzdrževanje proste dihalne poti, vzdrževanje proste dihalne
poti v primeru poškodbe vratne hrbtenice in alternativne poti v primeru neuspešne intubacije.

Abstract
Breathing is the basic life activity that enables life and survival. 
One of the most important tasks in management of critically ill or trauma patients is securing the

airway. Endotracheal intubation is a gold standard in assuring the airway. 
The paper is an overwiev of airway management, also in cervical spine injury and alternative

methods for airway management.

UVOD
Osnovna naloga in hkrati najpomembnejša funkcija človeka je zagotavljanje proste in učinkovite

dihalne poti. Če je dihalna pot zaprta ali posameznik ne zmore zagotavljati njene prehodnosti, je lahko
ogroženo življenje in vodi v smrt. Zato je najosnovnejši ukrep pri oskrbi poškodovancev ali bolnikov
sprostitev dihalne poti.

Izguba proste dihalne poti velja še vedno za enega najpogostejših vzrokov smrti prehospitalno, ki bi
se lahko preprečili.

Pod oskrbo dihalne poti razumemo sprostitev dihalne poti, vzdrževanje proste dihalne poti in njeno
zavarovanje.

V ABCDE algoritmu oziroma pristopu najdemo oskrbo dihalne poti pod črko A - airway. Ocenitev,
vzpostavitev in vzdrževanje proste dihalne poti predstavljajo temelj, na katerem gradimo vse nadaljne
ukrepe, ki jih izvajamo pri kardiopulmonalnem oživljanju. 

Za zagotavljanje proste dihalne poti so na voljo osnovni in napredni postopki in pripomočki.
Enostavni pripomočki so lahko občasno ključni za vzdrževanje proste dihalne poti, posebno pri

kardiopulmonalnem oživljanju. Svoje mesto pa zagotovo imajo tudi pri premostitvi časa pri pripravi
naprednih postopkov za zagotavljanje proste dihalne poti poškodovancev in bolnikov.

Bolnike ali poškodovance, ki jih oživljamo, imajo pogosto zaprto dihalno pot, najpogosteje zaradi
izgube zavesti. Lahko pa je zapora dihalne poti primarni vzrok za kardiopulmonalni zastoj (utopitev).

VZROKI ZAPORE DIHALNE POTI
Zapora je lahko delna ali popolna, lahko je na kateremkoli nivoju od nosu ali ust in vse do karine

oziroma bronhov. 
Najpogosteje je pri nezavestnem mesto zapore žrelo, mehko nebo ali v nivoju epiglotisa. 
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Kontraindikacije:
• absolutne kontraindikacije - nezmožnost odprtja ust in popolna zapora zgornjih dihalnih poti
• relativne kontraindikacije - povečana nevarnost za aspiracijo, morbitna debelost, drugo ali tretje

trimesečje nosečnosti, krvavitev iz zgornjega gastrointestinalnega trakta, sum ali poznana
anatomska sprememba supraglotično in potreba po visokih tlakih v dihalnih poteh (PEEP)

I-gel je druga generacija supraglotičnih pripomočkov, ki ima integrirano drenažno cevko, ki
omogoča aspiracijo želodčne vsebine.

Indikacije uporabe in omejitve so enake kot pri LMA. Obstajajo različnih velikosti I-gel-a, vse od 1 za
novorojenčke pa do 5 za odraslega moškega.

Narejen je iz gelu - želatini podobne snovi, ki je termoplastična. Nima napihljivega mešička, namesto
njega ima na spodnji strani oblikovan odlitek hipofarinksa in vhoda v grlo. Zadebeljen ovalni del, ki
obdaja dihalno cevko omogoča enostavno vstavljanje brez pripomočkov in hkrati preprečuje
premikanje.

Kombitubus je dvolumenski tubus - cevk, ki se slepo vstavlja v požiralnik ali trahejo. Položaj se potrdi
s prisotnostjo dihalnih šumov ali kapnografijo. Z napihnjenim enim izmed mešičkov, dosežemo
ventilacijo pljuč. Kombitubus ne predstavlja definitivne oskrbe in hkrati ne zaščiti pred aspiracijo.

Trahealna - sapnična intubacija
Ni dovolj dokazov, da bi dali prednost katerokoli specifični tehniki pri oskrbi dihalne poti pri odraslih

med oživljanjem. Vendar se trahealna intubacija še vedno šteje za zlati standard pri oskrbi dihalne poti.
Intubacija naj bi uporabljali samo kadar je na voljo usposobljeno osebje, ki poseg lahko izvede. Brez
izkušenj in primerne usposobljenosti, je pogostnost zapletov nesprejemljivo velika. Podaljšani poskusi
intubacije so škodljivi, ker predolgotrajno prekinjajo srčno masažo. Na poskuse intubacije odpade 25%
vseh prekinitev zunanje masaže srca.

Indikacije za dokončno oskrbo dihalne poti:
• Dihalni ali srčni zastoj
• Apnea
• Glasgow koma skala < 9 
• Poškodbe obraznih kosti  ali obraza z razvijajočim se edemom (predvsem nestabilne, opekline)
• Poškodbe dihalnih poti, prsnega koša z dihalno stisko
• Dihalna odpoved
• Visoka nevarnost aspiracije želodčne vsebine
• Nezmožnost vzdrževanja odprte dihalne poti aliustrezne oksigenacije.
• huda poškodba glave in vratu
• Epileptičen status odporen na zdravila
• Večje ogrožujoče krvavitve in šokovna stanja
• Agitiran bolnik, ki onemogoča ustrezno oskrbo (alkoholiziranost, poškodba glave, droge)
Pri odločitvi za najvarnejšo in najprimernejšo tehniko in način oskrbe dihalne poti, je

najpomembnejši faktor - kako nujna je intubacija. Poleg tega je potrebno upoštevati tveganje za
dodatno poškodbo vratne hrbtenice, verjetnost regurgitacije ali bruhanja, anatomijo in poškodbo
obraza in vidnega dela dihalnih poti in nenazadnje tudi izkušenost in usposobljenost izvajalca.

Orotrahealna intubacija je splošno sprejeta kot najbolj uporabna metoda za zagotovitev proste
dihalne poti pri poškodovanih. Atlanto okcipitalna ekstenzija je nujno potrebna za uspešno
vzpostavitev vidne linije med glasilkama in usti.

Direktna laringoskopija povzroči premike med vratnimi vretenci, manualna stabilizacija in -  line pa te
premike zmanjša za 60%. Takoj po uspešni intubaciji namestimo vratno opornico nazaj ob istočasni
manualni stabilizaciji.

Postopek ETI se po postavitvi ustrezne indikacije začne s pripravo ustrezne opreme, ki mora
vsebovati tudi pripomočke za vzpostavitev alternativne dihalne poti in zdravila za HSI.

95

URGENTNA MEDICINA - IZBRANA POGLAVJA 2014

Določene študije so pokazale da z dvigom brade in pomikom čeljusti, se naredi vsaj 5 mm premik pri
kadavrih z C5/C6 nestabilnim zlomom. Z uporabo rigidne ovratne opornice - rigidnega colarja te
premike preprečimo, z manualno stabilizacijo oziroma imobilizacijo pa jih vsekakor zmanjšamo (2).

Po sprostitvi dihalne poti je potrebno nadalje zagotavljati prehodnost dihalne poti in preprečiti
ponovno obstrukcijo.

Z ustnožrelno cevko ali nosnožrelno cevko (oropharyngeal in nasopharyngeal airway) preprečimo, da
jezik ponovno zapade nazaj ali pa da pride do zapore zaradi mehkega neba.

Dihalne cevke ali airway so ukrivljene plastične cevke, različnih velikosti. Nosnožrelno cevka povzroča
manj draženja dihalnih poti in jo bolniki ali poškodovanci bolje prenašajo.

Predihavanje z obrazno masko in balonom -  AMBU je nujno za zagotovitev zadovoljive ventilacije.
Istočasno dopušča dovolj časa zapripravo na  dokončno oskrbo dihalne poti, ki je večinoma
endotrahealna intubacija. Uspešna ventilacija z obrazno masko in balonom je odvisna od treh
dejavnikov:

• dihalna pot - moramo vzdrževati prosto dihalno pot z zgoraj opisanimi načini in pripomočki.
• primerno obrazno masko - maska mora biti primerne velikosti in primerno nameščena, tako da

pokriva usta in nos.
• primerna ventilacija - volumen, frekvenca ventilacije in hitrosti stiskanja balona. Prehitro in

presunkovito stiskanje balona vodi v nezadostno ventilacijo, zato balon stiskamo enakomerno in
približno eno celo sekundo. Tudi frekvenca umetnega predihavanja naj ne bi bila višja d 10 do 12
krat na minuto.

Kakšen odstotek kisika uporabljamo za predihavanje življenjsko ogroženega bolnika? Dokler se ne
vzpostavi ROSC (return of spontaneous circulation) ali nimamo verodostojnega merjenja nasičenosti
krvi s kisikom, uporabljamo 100% kisik. 

S predihavanjem z obrazno masko in balonom ob primernih pretokih, zagotovimo predihavanje z
vsaj 50% kisikom. V primeru uporabe balona z rezervoarjem, bolnika ali poškodovanca ventiliramo z 85-
86% kisikom ob predpostavki, da je pretok kisika vsaj 10l/min.

NAPREDNA OSKRBA DIHALNE POTI
V primeru, da je ventilacija z obrazno masko otežkočena ali nezadovoljiva, se poslužujemo naprednih

tehnik za vzdrževanje prostih dihalnih poti. 
LMA - laringealna maska je supraglotični pripomoček.Uporablja se od leta 1988. Za vstavitev ne

potrebujemo laringoskopa, se slepo vstavi in prepreči ventilatorno obstrukcijo nad nivojem glasilk. Ni
pa uporabna v primeru subglotične zapore, kot je npr. laringospazem. 

Vstavitev LMA zahteva sediranega bolnika ali poškodovanca (relaksacija ni potrebna).
Ventilacija preko LMA zmanjšuje napihovanje želodca v primerjavi s predihavanjem preko obrazne

maske. Posledično zmanjšamo verjetnost aspiracije, je pa ne preprečimo.
V primeru cannot intubate-cannot ventilate lahko z uporabo LMA hitro in uspešno izboljšamo

ventilacijo in posledično oksigenacijo.
Indikacije:
• načrtovana ventilacija (kratki operativni posegi)
• otežkočena oskrba dihalne poti (po neuspešni intubaciji, v primeru cannot intubate can ventilate, v

primeru neuspele intubacije za premostitev časa do dokončne kirurške oskrbe dihalne poti).
• pri srčnem zastoju ( leta 2005 je American Heart Association v smernice dodala LMA kot sprejemljiva

alternativa intubaciji v oskrbi dihalne poti pri srčnem zastoju -Class IIa (6))
• kot pripomoček za intubacijo - lahko predstavlja vodilo - kanal za tubus, predvsem v primeru

neuspešne laringoskopije. Tubus lahko uvedemo direktno preko LMA ali pa preko vodil oziroma
buggijev ali fiberoptičnega bronhoskopa.

• Prehospitalna oskrba dihalne poti; ne le v primeru srčnega zastoja, zelo uporabna je tudi v oskrbi
težke dihalne poti. Na primer, kadar položaj bolnika ali poškodovanca ali v primeru podaljšane
ekstrakcije bolnika ali poškodovanca, intubacija ni mogoča, je LMA ustrezna alternativa do
dokončne oskrbe dihalne poti (6).
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7. Deakin, C.D. Resuscitation. V: Nolan, J.P. (ed). Summary of the main changes in the resuscitation guidelines: ERC
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Idealno indukcjsko zdravilo verjetno ne obstaja, na izbiro pa vsekakor vpliva izkušenost in
usposobljenost izvajalca. Še najbolj priporočljiva je uporaba Thiopentala, uporaba ketamina pa je v
določenih indikacijah tudi priporočljiva. Mišični relaksansi predstavljajo ključni dejavnik urgentne
oskrbe dihalne poti, ker omogočajo zmanjšanje tveganja aspiracije in drugih stranskih učinkov
intubacije. Za RSI je sukcinilholin še vedno relaksans izbire in le v primeru jasnih kontraindikacij, se
uporabijo nedepolarizirajoči relaksansi.

Po 20-30 sekundah nastopi apneja in popolna relaksacija za 60 sekund. Od tega trenutka naprej je
priporočljivo izvajati Sellickov manever zaradi zaščite dihalne poti.

Da ne bi prišlo do predihavanja v želodec in regurgitacije, se pri RSI po algoritmu poškodovanca ne
predihava z balonom. Pri bolnikih, ki pa so v hudi hipoksemiji, je potrebno asistirano predihavanje pred
in po intubaciji. 

Poškodovanca moramo obvezno intubirati v liniji (pomočnik odstrani sprednji del rigidne ovratnice
in ročno stabilizira glavo in vrat).

Po intubaciji se odstrani vodilo in napolni mešiček ter klinično in s pomočjo kapnometrije
(kapnografije) potrdi lega tubusa. 

Neuspešna ali težka intubacija predstavljata velik problem, pomembno pa je, da ne izgubljamo časa
s ponovnimi poskusi intubacije, ampak se odločimo za katero od alternativnih poti.

Nespoznana intubacija v požiralnik je najbolj resen zaplet intubacije. Tveganje lahko zmanjšamo z
uporabo tehnik za potrditev pravilne lege tubusa: opazovanje dvigovanja prsnega koša, avskultacije
nad pljuči in nad epigastrijem, uporabo kapnometrije.

VIDEOLARINGOSKOPSKI PRIPOMOČKI
so se razvili kot odgovor na oteženo ali neuspešno trahealno intubacijo s klasičnim laringoskopom.

Napredek optične tehnologije je prinesel razvoj široke palete videolaringoskopov, vse z enim ciljem -
boljši prikaz grla ob istočasni minimalni mobilizaciji glave oziroma vratne hrbtenice. Navzven so zelo
podobni klasičnim laringoskopom, na konici žlice pa imajo vgrajeno kamero, ki prikaže sliko na zaslonu. 

Najbolj poznani so AIRTRAQ, C-MAC, GLIDESCOPE, McGrath videolaringoscop.

ZAKLJUČEK
Oskrba dihalne poti je primarna in osnovna naloga pri oskrbi obolelega ali poškodovanega bolnika.
Oskrba dihalne poti se prične z manualnimi ukrepi kot so zvrnitev glave, dvig čeljusti in brade, pa vse

preko ustno in nosno žrelnih cevk, do zlatega standarda oskrbe dihalne poti - intubacije. Ob neuspešni
ali otežkočeni intubaciji se poslužujemo alternativnih pripomočkov. Le-te lahko uporabimo za
premostitev do dokončne oskrbe.

Za urgentno intubacijo uporabljamo protokol RSI.
Zagotovo je videolaringoskopija metoda izbora ob neuspešni ali težki intubaciji, tako hospitalno kot

tudi prehospitalno.
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Odrasle bolnike smo vse, pri katerih se je zdravnik odločil za definitivno oskrbo dihalne poti,
intubirali. Intubacijo na terenu izvajamo s pomočjo navadnega laringoskopa z ukrivljeno žlico. Pri
manjših otrokih tudi z ravno žlico. V primeru slabše preglednosti pri direktni laringoskopiji imamo na
razpolago pripomoček Airtaq. Na SNMP imamo na razpolago tudi supraglotične pripomočke. V kolikšni
meri je oskrba dihalne poti s temi pripomočki primerljiva z ETI, še ni povsem jasno. Prav tako ni povsem
jasno ali je uporaba teh pripomočkov ob izvajanju RSI enako varna kot pri ETI. Večinoma jih
uporabljamo zgolj kot premostitev do intubacije ali za primer, ko intubacija ne uspe. Tehnike intubacije
se med posameznimi zdravniki nekoliko razlikujejo (tubus z vodilom ali brez njega, z dolgim vodilom
preko katerega lahko menjamo tubuse, prilagoditev položaja bolnika, vodilo uvedeno preko iGel-a in
intubacija preko njega, s pomočjo Airtraq-a, postopki za premik larinksa v os pogleda - BURP....). V
posameznih primerih - razlogi so bili različni (neuspešen prvi poskus intubacije, začasna rešitev zaradi
pomanjkanja kadra in drugih prioritet, tehnične okvare...) je bila dihalna začasno oskrbljena z iGelom in
bolniki so bili nato intubiran še na terenu. Pri odraslih poškodovancih je med posameznimi zdravniki
nekaj več razlik. Predvsem pri uporabi zdravil za RSI. Večinoma se za mišično relaksacijo uporabljata
sukcinilholin (= leptosukcin)  za indukcijo in nato se podaljšanje mišične relaksacije doseže z
nedepolarizacijskim relaksantom. Do pred nedavnega je bil to verkuronij (Norcuron), ki ga je v zadnjem
letu povsem nadomestil rokuronij (Esmeron). Posamezni zdravniki se uporabi sukcinilholina izogibajo.
Kot anestetik se uporabljajo največ ketamin (Ketamine), etomidat (Ethomidate), propofol (Propoven) in
tiopental (Thyopenthal). Odočitev katerega se uporabi temelji na kliničnem stanju bolnika, tipu
poškodb, pridruženih boleznih... V kolikor ni bil že kot anestetik uporabljen ketamin, se za analgezijo
uporabljata fentanil (Fentanyl) in piritramid (Dipidolor). Pogosteje slednji, ker ima daljši razpolovni čas
in je primernejši za transport. Ob uporabi ketamina je vedno dodan odmerek (1-5mg) midazolama
(Dormicum). V kolikor so zdravniki na SNMP bili mnenja, da je dihalno pot pri poškodovancu potrebno
dokončno oskrbeti, so imeli vsi do slednjega v načrtu ETI. V nekaj primerih ETI ni bila uspešna (največ 2
poizkusa) in je bil zato bolnik prepeljan v bolnišnico z vstavljenim supraglotičnim pripomočkom
(iGelom). 

Pri otrocih je slika podobna. Primerov je sicer bistveno manj kot pri odraslih vendar je bil, ne glede na
to ali je šlo za bolezen ali poškodbo, cilj dokončne oskrbe dihalne poti ETI. Ob tem je iz ankete jasno
razvidno, da se zdravniki SNMP zavedajo, da sta pri otrocih oskrba dihalne poti in predihavanje še
pomembnejši kot pri odraslih. Nekaj časa je bilo nekaj tehničnih težav pri intubaciji in predihavanju, ker
smo imeli vse tubuse manjše od št.5,0 brez balončka. Zdaj je stvar urejena in imamo tudi manjše tubuse
z balončkom. Praviloma so bili vsi otroci, ki so potrebovali dokončno oskrbljeno dihalno pot, intubirani.
Zgolj nekaj je primerov, kjer je bil otrok v bolnišnico pripeljan z vstavljenim iGelom. Zdravila pri RSI se
uporabljajo enako kot pri odraslih, seveda v dozah prilagojenih teži otroka. 

RAZPRAVA
Kljub temu, da so kazalci vpliva intubacije pri politravmi izven bolnišnice nasprotujoči(1,2), je velika

razlika v tem, kdo intubacijo na terenu izvaja in kako je izkušen(1,3). V sistemih, kjer je ne izvaja zdravnik,
se zapleti pojavijo v kar 57%(3) , v sistemih, kjer jo izvaja bodisi  urgentni zdravnik ali anesteziolog, pa
je uspešnost praktično 100%(4). 

Na uspešnost intubacije pri politravmi vpliva tudi uporaba zdravil – ob uporabi mišičnih relaksantov
in sedativov je uspešnost višja(7).  

Vsekakor je razveseljivo dejstvo, da je ET intubacija med zdravniki SNMP, metoda izbora, ko je
potrebno trajno zagotoviti prosto dihalno pot. Glede na to, da na SNMP delamo zdravniki, ki imamo vsi
precej izkušenj, je to tudi razumljivo in pričakovano. Po odgovorih zdravnikov sodeč imajo tisti z več
izkušnjami redkeje zaplete ob intubaciji. Glede na razliko pri uspešnosti prve intubacije v povezavi z
izkušenostjo zdravnika bi lahko pritrdil že objavljenim ugotovitvam, da so za večjo uspešnost intubacije
na terenu potrebne številne izkušnje in dolgoletna praksa(4).  

Izmed mišičlnih relaksantov, ki jih imamo na voljo na SNMP (sukcinilholin, verkuronij, rokuronij) se
nekateri mlajši zdravniki izogibajo uporabi sukcinilholina. Razlogi za to mi niso popolnima jasni. Hitrost
nastopa relaksacije je ena od pomembih dejavnikov za hitro oskrbo dihalne poti. Da se sukcinilholin
smatra za varen in učinkovit mišični relaksant pri RSI je več razlogov: učinek (pri dozi 1-1,5mg/kg)
nastopi v približno 30-60s in traja 3 do 5 minut(8), ni dokazov, da bi povečal intrakranialni pritisk (ICP)(9-
11) in tudi pojav ogrožujoče hiperkalemije zaradi sukcinilholina pri RSI pri svežih poškodbah ni
potrjen(12-14). Sproščanje histamina pri leptosukcinu je klinično nepomembno. Večja sproščanja
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OSKRBA DIHALNE POTI V PREHOSPITALNEM OKOLJU –
POGLED NA (NE)VARNOST

AIRWAY MANAGEMENT IN  PREHOSPITAL ENVIRONMENT -
(UN)SAFETY PERSPECTIVE

Marko Zelinka

Zdravstveni dom Ljubljana, enota SNMP, Bohoričeva 4, 1000 Ljubljana

Izvleček
Prosta dihalna pot je skrb, ki je tudi v prehospitalni oskrbi pacientov izjemnega pomena.

Endotrahealna intubacija (ETI) še vedno velja za zlati standard oskrbe dihalne poti, posebej pri
poškodovancih, kjer je poseg podprt z zdravili - Rapid Sequence Intubation/Induction (RSI). S pomočjo
preproste ankete med zdravniki SNMP so podatki o našem delu primerjani s priporočili in podatki iz
literature. Kaže, da so izkušnje zdravnika pomemben dejavnik, ki vpliva na uspešnost intubacije.
Zrdravniki na SNMP imamo veliko izkušenj in ob izvajanju ETI (z RSI ali brez) praktično ne poznamo
zapletov.  Možno je, da intubacija izven bolnišnice ni najprimernejša metoda vzpostavitve dihalne poti
za tiste, ki nimajo toliko izkušenj. Posebej še, če intubacijo izvajajo s pomočjo zdravil.

Abstract
Patent airway is one of the priorities in prehospital management of patients. Endotracheal intubation

is still considered as golden standard in airway management. Procedure is at trauma patient
additionally supported with drugs - Rapid Sequence Intubation/Induction (RSI). With a survey among
doctors working at SNMP I compared our work with guidelines and data from literature. It is evident
that experience has an impact on intubation successfulness. The doctors working in SNMP are mostly
very experienced and they all carry out both procedures without any major complications. It is possible,
that this way of managing airway out of hospital is not the best choice for those, who have less
experience. Especially if they preform ETI with RSI. 

UVOD
Oskrba dihalne poti je tudi v prehospitalnem okolju ena izmed prednostnih nalog pri ogroženem

bolniku. Ker je med samim transportom zaradi hrupa, tresljajev, premikanja bolnika ali naprav nadzor
dihalne poti  dodatno otežen, je izmed načinov oskrbe dihalne poti najprimernejša ETI. Pri pacientih, ki
imajo prisotne obrambne reflekse si pri postopku intubacije pomagamo z zdravili. Postopek se imenuje
RSI. V zadnjih letih je vse več pripomočkov, ki naj bi bili nekakšna alternativa intubaciji. Gre za
supraglotične pripomočke za vzpostavitev dihalne poti - novejši iGel in nekaj, ki so v uporabi že kar
nekaj časa in so nekoliko, vsaj kar se njihove uporabe v naši službi tiče, že v zatonu (laringealna maska,
laringealni tubus in kombitubus). 

NAŠE IZKUŠNJE
Za oceno naših izkušenj sem uporabil anketo, na katero so odgovorili zdravniki zaposleni na SNMP.

Vprašalnik se je nanašal na osebne izkušnje ob oskrbi dihalne poti pri delu na terenu v zadnjih dveh
letih. Poudarek je bil predvsem na poškodovancih in tistih, pri katerih je bila oskrba dihalne poti
podprta z zdravili – RSI. Bolniki v srčnem zastoju so bili vsi, razen tistih, ki so takoj prišli nazaj k zavesti,
intubirani. Posebej me je zanimalo, kako je z oskrbo dihalne poti pri otrocih.
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histamina so posledica alergične reakcije in ne zdravila samega(8). Na drugi strani je delovanje
rokuronija izrazito odvisno od doze - v dozi  1mg/kg je nastop relaksacije primerljiv z sukcinilholinom
(45s), vendar učinek traja več kot 50 minut. V dozi 0,3-0,45mg/kg je trajanje relaksacije bistveno krajše
(13-26 minut), vendar nastopi šele po dveh minutah(8,15). Glede na to, da traja relaksacija s
sukcinilholinom izjemno kratek čas, je njegova uporaba varna, sa lahko tudi ob težavah z intubacijo, le-
te premostimo s kratkotrajnimi ukrepi (če ne drugače preko obrazne maske in dihalnega balona) dokler
bolnik spet sam ne zadiha. V kolikor smo relaksacijo inducirali z visoko dozo rokuronija in nam
intubacija ne uspe, se znajdemo pred dejstvom, da bomo morali poškodovanca nekako predihavati dlje
časa. Učinek rokuronija lahko sicer prekinemo z specifičnim antidotom – sugammadex-om (Bridion),
vendar ga izven bolnišnice nimamo niti ni namenjen urgenti prekinitvi relaksacije. Ob dozi 1mg
rokuronija/kg bi ga potrebovali za hitro nevtralizacijo relaksacije kar do 16mg/kg(15). Glede na to, da je
pakiran v 2ml vialah po 100mg/ml, bi ga za povprečo težkega bolnika (80kg) potrebovali 6-7 ampul. Že
samo priprava (odpiranje) tolikšnega števila vial je zamudna in čas je, pri neuspeli vzpostavitvi dihalne
poti tisto, česar nam je že zmanjkalo. Ena ampula Bridiona stane  90€ in v ustanovah se Bridion
uporablja za izničenje rezidulane in prolongirane relaksacije pri bolnikih, ki zaradi ledvične ali jetrne
insuficience slabo metabolizirajo in izločajo mišični relaksant. Ob naštetih lastnostih najbolj
uporabljanih relaksantov na SNMP in možnih zapletih ob uporabi enega ali drugega, ne vidim razloga,
da bi se izogibali uporabi sukcinilholina pri RSI izven bolnišnice. Še najmanj tisti, ki imajo z intubacijo
manj izkušenj. 

Po oživljanju in vpostavitvi spontanega krvnega obtoka (ROSC), ko začnemo bolnika ohlajati je
uporaba sukcinilholina nepotrebna. Bolnik je že intubiran in ne gre za RSI temveč je cilj mišične
relaksacije preprečitev drgetanja ob nižanu telesne temperature. Drgetanje zaradi mišičnega dela
nasprotuje nižanju temperature in je zato nezaželjen pojav. Sukcinilholin ga tudi sam povzroča in zato
relaksacijo po oživljanju dosežemo izključno z rokuronijem (prej z verkuronijem). V kolikor bolnik ni
intubiran in ima vstavljen iGel bi rad poudaril, da varnost slednjega ob relaksaciji ni potrjena.  Mogoče
je, vsaj do potrditve primernosti uporabe iGela pri relaksiranem bolniku, varneje relaksacijo izvajati le
ob ETI.

ZAKLJUČEK
Oskrba dihalne poti izven bolnišnice je poseg, ki se mu v prehospitalni obravnaki bolnikov in

poškodovancev ne moremo izogniti. Načinov oskrbe je veliko, vendar je način, ki bo najboljši za bolnika
velikokrat določen z znanjem, sposobnostmi, tehnično opremljenostjo in razumom zdravnika. Zavedati
se moramo, da z RSI tehniko intubacije pacientovo stanje začasno izrazito poslabšamo. Pacienti pri
katerh izvajamo RSI imajo reflekse, vsaj delno, če ne v celoti vzdržujejo svojo dihalno pot, dihajo (sicer
lahko, da ne zadostno, vendar dihajo)... Po aplikaciji zdravil so brez refleksov in ne dihajo. Torej so od
tega trenutka dalje povsem odvisni od naših sposobnosti, znanja in pravilnega ter hitrega ukrepanja.
Vedno, ko razmišljamo o intubaciji z RSI moramo zato dobro pretehtati koristi in tveganja naših
ukrepov. Pomembno je, da v želji pomagati pacientu ne prestopimo meje našega znanja, spretnosti in
izkušenosti. Vsi zdravniki na SNMP imamo dovolj izkušenj, da nam je intubacija osnovni in najpogostejši
način dokončne oskrbe dihalne poti. Glede na to, da je uspešnost intubacije odvisna od izkušenosti
zdravnika je smiselno predvsem za tiste, ki temu niso vešči, da dobro pretehtajo ali je intubacija z RSI
resnično za bolnika najboljša možnost. Situacija »can't intubate, can't ventilate« po RSI je katastrofa, ki
bi se ji ob dobri oceni in razmisleku pred sami posegom, če se le da, morali izogniti.
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bila prav z endotrahealno intubacijo. Zato so kolegi v tistem času, kar masovno prihajali v bolnišnice, na
anesteziološke oddelke na usposabljanje. Čeprav podatkov ni, lahko z vidika bolnišničnega
anesteziologa povem, da se je število intubiranih poškodovancev in bolnikov močno povečalo, še
posebej po uvedbi uporabe anestetikov in mišičnih relaksantov.  

Med septembrom 2003 in decembrom 2003 je v reanimacijski prostor CUB sprejetih 89 pacientov
(Slika 1) , med katerimi prevladujejo poškodovanci s poškodbo glave in poškodovanci z več
poškodbami (politravmatizirani).  Delež poškodovancev, ki so bili intubirani se je gibal od 25% do 30%.
Samo ena četrtina poškodovancev s poškodbo glave, ki bi najverjetneje morali biti intubirani , je bila
intubirana pred prihodom v bolnišnico. Pri poškodovancih s poškodbo prsnega koša je od 4
poškodovancev intubiran samo 1. 
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PREDBOLNIŠNIČNA OSKRBA DIHALNE POTI -
BOLNIŠNIČNA PERSPEKTIVA

PREHOSPITAL AIRWAY MANAGEMENT- HOSPITAL PERSPECTIVE

Dušan Vlahović, Anita Mrvar Brečko, Jerneja Ravnikar, Maja Ptičar

Klinični oddelek za anesteziologijo in perioperativno intenzivno medicino, UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana

UVOD
Oskrba dihalne poti je eden od najbolj pomembnih postopkov v urgentni medicini. Od uspešne in

pravočasne oskrbe dihalne poti sta odvisna tako preživetje kot kvaliteta preživetja življenjsko ogroženih
bolnikov in poškodovancev. Kljub temu, da vsi vpleteni v oskrbo bolnika (še posebej
anesteziologi)intuitivno čutimo, da je zgoraj napisano resnično, se v literaturi pojavljajo nasprotujoča si
stališča. Pojavlja se nekaj vprašanj:

a. Ali intubacija poškodovanca oz bolnika prispeva preživetju?
b. Ali je uspešnost tega postopka in vpliv na preživetje odvisna od usposobljenosti operaterja?
c. Ali je usposobljenost večja, če gre za zdravnika ali celo anesteziologa? 
d. Ali je ob tem napak in zapletov manj?
e. Kako se naučiti in vzdrževati potrebnih spretnosti?(1)
Zgodnjem optimizmu po uvajanju naprednih (dodatnih) postopkov oživljanja v pred-bolnišnično

okolje je kmalu sledilo razočaranje, še posebej v sistemih, kjer je izvajanje teh postopkov bilo
prepuščeno slabše usposobljenim operaterjem, saj so številne neuspešne intubacije, zapleti med
intubacijo, podaljšan čas oskrbe in prepozen prihod v bolnišnico pogosto botrovali slabšem izidu.
Največ poročil o težavah pri intubaciji prihaja iz sistemov NMP, kjer uporabljajo angloameriški model, ki
temelji na paramedikih. Sistemi NMP ki temeljijo na franko-nemškem modelu, v katerem so nosilci
oskrbe ponekod tudi anesteziologi, pa nasprotno poroča o dobrih uspehih in boljšem preživetju.(2)

SLOVENSKA RESNIČNOST
V Sloveniji je razvoj pričel nekako koncem osemdesetih in pričetkom devetdesetih. Za temeljne

nosilce pred-bolnišnične  nujne medicinske pomoči so bili določeni zdravniki, takrat še, splošne
medicine in mreža SNMP je nekako temeljila na mreži Zdravstvenih domov. Kakor so se zahteve glede
pred-bolnišnične oskrbe večale, tako se je povečevala potreba po izobraževanju. Največje zadrega je
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Slika 1. Razvrstitev poškodovancev glede na poškodbe (3).
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Slika 2. Delež intubiranih poškodovancev glede na vrsto poškodbe(3).
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Slika 3. Razvrstitev poškodovancev in bolnikov sprejetih v CUB UKC, v letu 2013.

V letu 2013 smo v reanimacijski prostor CUB sprejeli 318 poškodovancev in bolnikov. Med temi je bilo
40 bolnikov, ki ni imelo poškodb v ožjem smislu. Sprejeli smo 9 življenjsko ogroženih otrok, 8 zaradi
vročinskih krčev oz epileptičnega status in enega zaradi apnoičnih atak. Poleg tega smo sprejeli 5
internističnih bolnikov, 4 podhlajena bolnika, 4 utopljenca, 3 obešenca, 12 opečencev in 3 kirurška
bolnika. Od teh je umrlo 8 bolnikov: 1 kirurški bolnik (Ca jezika v terminalnem stanju), 3 utopljenca in 4
opečenca. Od 278 poškodovancev dve tretjini oz. 179 poškodovancev (64%) je imelo poškodbo glave,
124 poškodovancev (44% vseh in 70% poškodovancev s poškodbo glave) je imelo izolirano poškodbo
glave. Umrlo je 45 poškodovancev (16,2%), od tega 35 poškodovancev s poškodbo glave (24,3%), in 10
poškodovancev brez poškodbe glave (11,2%). 

Med 318 pacienti, trije so bili traheostomirani in smo jih iz nadaljnje analize izključili. Od 315
pacientov je bilo intubiranih samo 138 (43,81%) pacientov, oz od 276 poškodovancev je bilo intubiranih
123 (44,57%) poškodovancev. Torej se je v zadnjem desetletju pogostnost intubacije pred prihodom v
bolnišnico povečala za borih 15%. Pri poškodovancih s poškodbo glave je pogostnost intubacije
nekoliko večja, saj je od 178 poškodovancev intubiranih 95 poškodovancev (53,37%), kar pomeni, da se
je v zadnjem desetletju podvojila. Pogostnost intubacije pri poškodovancih brez poškodbe glave  je
bistveno nižja, od 98 poškodovancev je intubiranih samo 28 ( 28,57%) poškodovancev. Zaradi
pomanjkljivih podatkov ni možno ugotoviti potrebo po intubaciji, zato težko govorimo o temu kakšen
delež poškodovancev, ki potrebuje intubacijo je pravilno oskrbljen.



Po objavi priporočil Evropskega svet za reanimacijo leta 2010 se je povečala uporaba supraglotičnih
pripomočkov tudi pri poškodbah. Pri naših poškodovancih je bila LMA uporabljena 9 krat, za dva
poškodovanca ni  bilo možno ugotoviti ali so preboleli pljučnico ali ne. Od preostalih sedmih je pri 3
prišlo do razvoja pljučnice.  In če bi upoštevali te podatke (vzorec je verjetno premajhen), imajo
poškodovanci pri katerih je dihalna pot po poškodbi oskrbljena z supraglotičnim pripomočkom OR 4,38
z 95 % IZ ---> od 0.9125 do 21.0955, p = 0,064, v primerjavi s poškodovanci, ki niso intubirani. 

USPEŠNOST
Prve študije, ki so preučevale pred-bolnišnično intubacijo so pokazale optimistične rezultate. Tako je

recimo v veliki retrospektivni študiji, v katero so vključili 1092 poškodovancev(351 poškodovancev z
izolirano poškodbo glave), umrlo manj intubiranih poškodovancev (26% v primerjavi z 36,2%, p < 0,05
in pri izolirani poškodbi glave 22,8% v primerjavi s 49,6%, p < 0,05)(4) V neki drugi prospektivni študiji
so ugotovili, da imajo poškodovanci, ki jih intubirajo v prvih dveh urah po poškodbi bistveno nižjo
umrljivost (15% v primerjavi z 26%) in veliko manjšo pogostnost več organske odpovedi (28% v
primerjavi z 37%), navkljub temu, da je skupina intubiranih imela pomembno višji ISS (39 v primerjavi
z 29, p < 0.001).(5)

Optimističnim ugotovitvam so kmalu sledile študije, ki so dokazovale nasprotno. Davis z sod. je  v San
Diegu opravili prospektivno študijo z zgodovinskimi kontrolami, ki je vključila 209 prospektivno
opazovanih poškodovancev in  627 zgodovinskih kontrol.  Poškodovanci intubirani na terenu so imeli
pomembno večjo smrtnost (33% v primerjavi  z 24,2%, p < 0,05) V neki drugi študiji, objavljeni nekaj let
kasneje, so pa ugotovili, da so poškodovanci s hudo poškodbo glave imeli, ki so bili intubirani na terenu,
umirali skoraj dva krat pogosteje kot tisti, ki so jih intubirali v bolnišnici (23% v primerjavi z 12,4%, p <
0,05). Na terenu intubirani poškodovanci so prihajali v bolnišnico kasneje in so bili manj pogosto takoj
operirani . Intubirani poškodovanci so imeli več respiratornih zapletov in so zato bili dalj časa na
ventilatorju. (6) V drugi študiji, objavljeni istega leta, so primerjali poškodovance, ki so jih intubirali na
terenu s tistimi, ki so bili intubirani takoj po prihodu v bolnišnico. Vključili so 191 zaporednih
poškodovancev z GCS < 8. Ugotovili so, da so poškodovanci s hudo poškodbo glave, ki so bili intubirani
na terenu, umirali skoraj dva krat pogosteje kot tisti, ki so jih intubirali v bolnišnici (23% v primerjavi z
12,4%, p < 0,05). Na terenu intubirani poškodovanci so bili dalj časa ventilirani, dalj časa v enoti
intenzivnega zdravljenja in v bolnišnici. Pljučnice so bile pomembno pogostejše pri poškodovancih
intubiranih na terenu. (7)

Študijo OPALS (The Ontario Prehospital Advanced Life Support   so izvajali v sedemnajstih mestih v
Kanadi, s ciljem, da ocenijo vpliv posameznih pred-bolnišničnih posegov na preživetje pacientov v
štirih glavnih skupinah a) pacienti v srčnem zastoju, b) s hudimi poškodbami, c) v dihalnem zastoju, d)
z bolečino v prsih. V delu, ki je proučeval poškodbe so vključili skupaj 2867 poškodovancev v dveh
obdobjih. V prvem obdobju (1373 poškodovancev) so lahko paramediki izvajali samo temeljne
postopke oživljanja, v drugem obdobju (1494 poškodovancev) je oskrbo zagotavljalo 400 posebej
usposobljenih paramedikov. Študija ni pokazala pozitivnih učinkov naprednih postopkov oživljanja,
preživetje je ostalo enako. Intubacija na terenu je bila povezana z 2,8 krat večjim tveganjem za smrt. (8)
Ryder Trauma Centeru v Miamiju je travma center prve ravni. Med avgustom 2003 in junijem 2006 so
sprejeli 1320 poškodovancev, pri katerih so morali anesteziologi oskrbeti dihalno pot. Med temi so 203
(15,3%) poškodovanca intubirali ali poskusili intubirati že na terenu. Preživelo je 74 (36%)
poškodovancev. Pri 63 (31%) poškodovancih je pozicija endotrahealnega tubusa bila napačna ali je bilo
potrebno uporabiti alternativni supraglotični pripomoček. Od teh je samo 18 poškodovancev preživelo
(29%). Ta študija je izpostavila bistven problem: neuspešne intubacije močno zmanjšajo preživetje. (9) 

Na drugi strani, vemo, da je v pravih rokah uspešnost intubacije na terenu lahko tudi 100%. V študiji,
ki je zajela 3 nemške službe HNMP (Helikopterske Nujne Medicinske Pomoči) so v obdobju enega leta
so zajeli 342 poškodovancev (9,3% vseh intervencij). Vse poškodovance so uspešno intubirali:  87,4% v
prvem poskusu, 11,1% v drugem poskusu in 1,5% v tretjem poskusu. (10) Hilbert z sodelavci je
preučeval bolnišnično umrljivost v 10 travma centrov v Nemčiji in je ugotovil, da je skupini z najnižjo
umrljivostjo največja pogostnost intubacije pred prihodom v bolnišnico. Kadar je torej intubacija
opravljena varno in pravočasno ter brez zapletov je preživetje zagotovo boljše. Davis z sodelavci je z
retrospektivno analizo travma registra v San Diegu pokaza, da so bolniki, ki so bili intubirani na terenu,
ki jih je pripeljala ekipa zračnega transporta, ki so bili normokapnični in brez hipoksemija imeli veliko
več možnosti za preživetje.(11) Klemen z sodelavci je primerjal 64 bolnikov, ki so jih intubirali zdravniki
Mariborske SNMP z 60 bolniki, ki niso bili intubirani. Razlike v celotnem preživetju sicer niso našli (60%
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Slika 4. Število intubiranih poškodovancev v letu 2013.

Tudi pri nas, tako kot v angloameriške svetu, lahko ugotovimo, da imajo intubirani poškodovanci
posebno večjo smrtnost kot neintubirani (21,1% v primerjavi z 12,4%, p=0,051). Razmerje obetov  (OR)
je znašalo 1,89 z 95 % IZ ---> od 0.9901 do 3.6092, p = 0,05. Torej ima poškodovanec skoraj dvakrat več
možnosti, da umre, če ga intubirajo pred prihodom v bolnišnico. 
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Slika 5. Primerjava umrljivosti med intubiranimi in neintubiranimi poškodovanci. Razlika je statistično signifikantna pri
p = 0,05.
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Slika 6. Primerjava umrljivosti med intubiranimi in neintubiranimi poškodovanci s poškodbo glave. Razlika ni statistično
signifikantna.

Pri poškodovancih s poškodbo glave, ki so bili intubirani pred prihodom v bolnišnico  je umrljivost
pričakovano večja (31,9% v primerjavi z 16,9%, p = 0,10) vendar je razlika nesignifikantna.

Pri 257 poškodovancih, za katere smo lahko ugotovili ali so med hospitalizacijo preboleli pljučnico,
smo ugotovili, da je pogostnost pljučnice pri intubiranih poškodovancih veliko večja, kot pri
neintubiranih poškodovancih (34,5% v primerjavi z 15,9%, p = 0,001) z OR 2,77  95 % IZ od 1.5355 do
5.0064, p=0,001.



specializantov je dosegla cilj 200 intubacij po 50.2 +/-14.8 tednov (eno leto približno). V povprečju je
prvi poskus intubacije bil uspešen v 78,7%. Uspešnost prvega poskusa intubacije je naraščala od 67%
do 83% (p = 0,0001). Uspešnost intubacije, ne glede na število poskusov je naraščalo od 82% do. 92%
(P = 0.0001). Število poskusov je upadlo z 1.6+/- 0.8 poskusov na 1.3 +/-0.6 (P = 0.0001). Specialisti, ki so
specializante nadzirali so morali prevzeti intubacijo v 9%. Po mnenju avtorjev je neposreden nadzor
potreben vse dokler se ne doseže in stabilizira 95% uspešnost, kar se po podatkih te študije zgodi po
150 intubacijah. (21) Ta študija kaže na nekaj pomembnih dejstev. Število intubacij, ki jih je potrebno
opraviti, da se doseže varna uspešnost (95%) je relativno visoko (150). V idealnih pogojih to pomeni, da
je potrebno krožiti na anesteziji vsaj dva do tri mesece in še to pod pogojem, da se vsak delovni dan
opravijo tri intubacije. Glede na to, da je število operacijskih prostorov in število primernih bolnikov
omejeno so možnosti ne-anesteziologov  za usposabljanje zelo omejene.

V literaturi ni prav veliko podatkov  o tem, kako pogosto je potrebno neko spretnost uporabljati, da
uspešnost ostane v varnih mejah.  Pokazali so namreč, da se uspešnost intubacije zniža za polovico po
6 mesecih. (22) Na hitrost pozabljanja vpliva tudi način učenja, saj je uspešnost intubacije pri študentih
medicine, ki so jih učili s tehniko izkustvenega učenja, upadla po 3 mesecih na 64,5% v primerjavi z
upadom na 36,9% pri študentih, ki so jih učili s klasično tehniko učenja.

Pogostnost intubacij na enega zdravnika na leto je izven anestezije zalo nizka, zato vsa priporočila
priporočajo dodatno usposabljanje. Glede na to, da so kapacitete močno omejene že za začetno
usposabljanje, je težko pričakovati, da bi anesteziološki oddelki lahko zagotovili dodatno usposabljanje
za vse za katere bi bilo to potrebno, glede na naloge, ki se pred njih postavljajo z organizacijo nujne
medicinske službe. Ne-anesteziologi nimajo pravih možnosti ne za usposabljanje ne za vzdrževanje
spretnosti, ki so potrebne za uspešno obvladovanje problemov z dihalno potjo. Za anesteziologe je
takšno usposabljanje poglavitni del specialističnega usposabljanja in ekspertizo, ki jo pridobijo,
vzdržujejo z vsakodnevnim izvajanjem posegov. Postavlja se vprašanje zakaj se ta potencial bolje ne
izkoristi.(23) Dolgoletni izgovor o premajhnem številu anesteziologov bi zlahka odpravili z nekoliko bolj
liberalno politiko podeljevanja specializacij. Cena dela je (vsaj v Sloveniji) enaka ne glede na
specialnost. Študije kažejo, da prisotnost anesteziologa lahko poveča preživetje, zagotovo pa lahko
kolegom, prihrani veliko stiske.

ZAKLJUČEK
Oskrba dihale poti pred prihodom v bolnišnico je ključnega pomena pri oskrbi poškodovancev,

vendar le, če jo opravi zdravnik, ki pogosto intubira. Slabše usposobljeni izvajalci oskrbe imajo manjšo
uspešnost in veliko več zapletov, ki možnosti poškodovanca za preživetje močno zmanjšujejo. Uporaba
alternativnih supraglotičnih pripomočkov problema ne reši, kvečjemu ga poslabša. 

Možnosti za usposabljanje in vzdrževanje potrebnih spretnosti za oskrbo dihalne poti so omejene,
zato ne-anesteziologi, nikjer v svetu, nimajo zadostnega števila posegov in potrebne ravni, ne morejo
vzdrževati.  Anesteziologi so edina skupina zdravnikov, ki tovrstne posege izvaja dnevno in po
začetnem usposabljanju (na začetku specializacije) ne potrebuje dodatnih ali osvežilnih usposabljanj.
Zato anesteziologi predstavljajo velik neizkoriščen potencial, ki bi lahko razrešil marsikateri problem v
pred bolnišnični nujni medicinski pomoči tako kot ga že rešujejo v nekaterih bolj razvitih Evropskih
državah.
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v primerjavi z 58%, p = 0,76), vendar je pa več intubirani bolnikov preživelo prvo uro (97% v primerjavi
z 78%, p = 0,02) in prvi dan (90% v primerjavi z 75%, p = 0,02).(12)

USPOSOBLJENOST ZA INTUBACIJO 
Intubacija je ročna spretnost in kot vsaka druga ročna spretnost zahteva določeno število posegov,

da se doseže ustrezna usposobljenost. Ravno tako je pa potrebno raven spretnosti vzdrževati z
neprestano vajo. Intubacije v požiralnik, v desni bronh ali neuspele intubacije lahko ogrozijo življenje
kritično bolnega. Vendar je ravno to relativno pogost problem. Študija, ki je potekala v Gottingemu
(Nemčija)od leta 2000 do leta 2005 in v kateri so ocenjevali pravilnost pozicije tubusa takoj po
intubaciji. Intubirali so primarni urgentni zdravniki, ki vključujejo kirurge, anesteziologe in interniste
lokalnih bolnišnic. V študiji so anesteziologi sodelovali kot ocenjevalci. Intubiranih je bilo 149 bolnikov
in poškodovancev. Pri 16 (10,7%) pacientih je šlo za nespoznano intubacijo desnega glavnega bronha,
pri 10 (6,7%) pa za intubacijo v požiralnik. Kljub temu, da so vsi zdravniki opravili usposabljanje, ki ga
predpisuje Nemško zdravniško združenje, je bila pri petini poškodovancev lega tubusa napačna. Slaba
usposobljenost in premalo možnosti za vzdrževanje usposobljenosti, ne bi smeli biti vzrok za ogrožanje
kritično bolnega bolnika. Načrtovalci zdravstvenega sistema in laična javnost pogosto ne razumejo, da
so nivoji usposobljenosti za izvajanje intubacije in drugih naprednih posegov oživljanja različni, pri
zdravnikih različnih specialnosti. (13) Tudi pri nas so zato, relativno pogosto, bolniki in poškodovanci
ogroženi, kolegi pa v hudih stiskah ali celo izpostavljeni legalnim posledicam.

V Angliji so primerjali uspešnost posameznih specialnosti pri intubaciji in so ugotovili, da so
konzultanti anesteziologije imeli 100% uspešnost pri prvem poskusu intubacije, specializanti anestezije
96,1% uspešnost, konzultanti urgentne medicine 94,6% in specializanti urgentne medicine 81,1%. (14)
Pomen usposobljenosti zdravnikov za uspešnost oskrbo lepo pokažejo še nekatere druge študije. V eni
od študij  so celo pokazali, da prisotnost anesteziologa v pred-bolnišnični ekipi doda pridobljeno leto
življenja (Life Year Gained – LYG) na vsakih 14 pacientov.(15) Primerjava med pred bolnišnično službo
Birminghama (paramediki) in Bonna (anesteziologi) je pokazala,  da so  pri hudo poškodovanih in
zbolelih (MEES< 22) v Bonnu stanje pomembno popravili (za 2,3+/- 3,4 MEES točke v primerjavi z 0.9 +/-
1.7, p<0,01) pri 47,8% v primerjavi z 27,9 % bolnikov v Birminghamu. Preživetje do odpusta iz bolnišnice
pri srčnem zastoju je bilo v Bonnu 14,7 v primerjavi s 4% v Birminghamu. Sistem v Bonnu naj bi bil dražji
za 42% , vendar je cena preživetja enega bolnika v Birminghamu znašala 0,7 € v Bonnu pa samo 0,17 €.
(16)

USPOSABLJANJE  
Ko razmišljamo o usposabljanju največkrat razmišljamo o številu posegov, ki jih je potrebno opraviti,

da se doseže visoka stopnja uspešnosti. Za specialista anesteziologa to verjetno pomeni 100%. Nekaj
odstotkov bolnikov in poškodovancev, ki zaradi anatomije ali narave poškodbe oz bolezni sodi v
skupino težke dihalne poti intubiramo  s pomočjo posebnih pripomočkov po posebej razvitih
protokolih, ki so pa enako del ekspertize specialista anesteziologa. Ali je sprejemljivo, da ima hudo
poškodovani in nenadno zboleli v trenutku ko je življenjsko ogrožen na voljo bistveno nižji standard
oskrbe je lahko predmet diskusije.

V okviru anesteziološke specializacije so poskušali definirati učne krivulje za posamezne posege že
pred 26 leti. Na univerzitetni kliniki v Luzernu so opazovali 11 specializantov anesteziologije v prvem
letu usposabljanja. Ugotovili so, da se krivulja strmo vzpenja s prvimi 20 posegi. Po 20 intubacijah so
specializanti dosegli  68% uspešnost. Za 90% uspešnost so potrebovali 57 posegov, vendar je 18%
specializantov potrebovalo pomoč tudi po 80 intubacijah. (17) Mulcaster z sod. je opazoval 20
študentov medicine, respiratornih terapevtov in paramedikov, pri intubaciji 456 bolnikov. Na temelju
matematičnega modela, ki so ga razvili, je potrebno opraviti 47+/- 11.2. poskusov, da bi dosegli 90%
verjetnost »dobre« intubacije.(18) Na Japonskem so ugotovili, da neizkušeni stažisti potrebujejo 35
intubacij, da dosežejo 80% uspešnost. (19)V Avstralijo so poskusili ugotoviti, kakšna je izpostavljenost
specializantov različnim tehnikam oskrbe dihalne poti in so ugotovili, da so specializanti v povprečju  60
krat intubirali in 50 krat vstavili laringealno masko (v 20tednih). V enem letu bi tako intubirali 157 krat
in 134 krat vstavili laringealno masko. Po mnenju avtorjev so bili premalo izpostavljeni težki dihalni poti,
fiberoptični intubacije in drugim podobnim posegom.(20)

V Nemčiji je 25 intubaciji minimum potreben za pridobitev licence urgentnega zdravnika. Zato so v
Heidelbergu ocenjevali uspešnost intubacije pri specializantih anestezije v prvem letu specializacije po
vsakih 25-tih intubacijah. Za 25 intubacij so specializanti potrebovali 15.6 +/-3.0 dneva. Samo polovica
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POSEBNOSTI DIHALNE POTI IN OSKRBE PRI OTROCIH

DIFFERENCES IN PEDIATRIC AIRWAY MENAGEMENT

Jelena Berger

Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo kirurških strok, 
UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Izvleček
Pediatri in urgentni zdravniki se razmeroma pogosto srečajo z otrokom v dihalni stiski. Je četrti

najpogostejši vzrok nujne napotitve oz. sprejema v bolnišnico.(1) Prav tako je potrebno zagotoviti
prosto dihalno pot pri poškodovanih otrocih in otrocih s konvulzijami. Pri otroku je pogostejši
sekundarni zastoj srca, povzročen prav zaradi dihalne odpovedi. Najpogosteje so prizadeti otroci mlajši
od dveh let, pri katerih se še razvijajoča dihalna pot tako anatomsko kot fiziološko, zelo razlikuje od
dihalne poti odraslih.(1) Članek na kratko opiše anatomske in fiziološke posebnosti otrok v različnih
starostnih skupinah in vpliv le teh na oskrbo dihalne poti pri otrocih.

Abstract
Pediatric airway problems are seen commonly in pediatric and general emergency departments; in

fact, several studies have shown respiratory distress to be the fourth most common chief complaint in
children presenting to the emergency department.(1) Furthermore, airway management often is
required in children who have other presenting complaints such as trauma and seizures. Secondary
cardiac arrest in pediatric population is often due to respiratory failure. The peak age of respiratory
distress in children is under 2 years of age, an age at which the airway is significantly different from an
adult airway.(1) This article reviews the pediatric airway, highlighting the anatomic and physiologic
differences between infant, pediatric and adult airways, and how these differences impact assessment
and management of the pediatric airway.

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE POSEBNOSTI OTROŠKE DIHALNE POTI
Otroci niso majhni odrasli, zato metod oskrbe dihalnih poti ne moremo preprosto prenesti iz prakse

odraslih. Razvoj dihal se začne intrauterino in poteka tudi po rojstvu do starosti 8 let, ko je delovanje
dihal enako kot pri odraslem.(2) Za varno in uspešno oskrbo otroške dihalne poti moramo zato nujno
poznati nekaj anatomskih in fizioloških posebnosti otroške dobe.

Anatomske posebnosti otroka:
1. velika glava, prominenten zatilni del – v ležečem položaju lahko fleksija vratu povzroči zaporo

dihalne poti, vrat je krajši;
2. majhna ustna votlina, mehka tkiva in velik jezik, ki pogosto zapre dihalno pot ter otežuje pregled

grla med laringoskopijo;
3. nosnici sta ožji in pogosto neprehodni zaradi sluzi ali edema nosne sluznice. Otrok praviloma diha

skozi nos, pri zapori nosnic težje preide na dihanje skozi usta;(3)
4. grlo pri otroku leži višje (v višini 4. vratnega vretenca) in spredaj, vzdolžna os leži v smeri navzdol

in naprej;
5. najožje mesto dihalne poti je pod glasilkama, v višini krikoidnega hrustanca. Sluznica je zelo

občutljiva na poškodbo in hitro se lahko razvije njen edem, ki povzroča hropenje zaradi ožanja
dihalne poti. Upor v dihalni poti narašča s četrto potenco polmera dihalne poti, to pa močno
poveča otrokov napor pri dihanju;
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3. Aspiracija:
Dojenčki dihajo pretežno skozi nos. Aspiracija nosnega sekreta lahko dramatično olajša dihanje pri

otroku z vnetjem zgornjih dihal ali bronhiolotisom. Pri krvavitvah iz nosu in ust, bronhiolitisu ali ob
konvulzijah lahko obilen sekret povzroči zaporo dihalne poti v posteriornem orofarinksu. Pred vsako
intubacijo moramo nujno pripraviti aspirator z ustrezno aspiracijsko cevko. 

4. Pripomočki za vspostavitev proste dihalne poti:
Otroci imajo velik jezik glede na velikost ustne votline. Pri nezavestnem otroku lahko jezik

popolnoma zapre dihalno pot. V tem primeru si pomagamo z vstavitvijo ustno – žrelne cevke, ustrezne
velikosti (ustni kot – angulus mandibule), ki jo imamo vedno pripravljeno.

5. Predihavanje z ambujem in masko:
Med predihavanjem moramo paziti, da s prsti ne pritisnemo na mehka tkiva pod brado in tako sami

povzročimo zaporo dihalne poti. Maska mora biti vedno ustrezne velikosti, da zagotovimo tesnenje.
Čezmerno predihavanje otroka je škodljivo. Predihujemo ravno toliko, da opazimo dvigovanje prsnega
koša. Enkraten dihalni volumen, ob upoštevanju mrtvega prostora, je 10 ml/kg (5 kg težek otrok le 50
ml!). Vedno zagotovimo zadosten čas izdihu - v ritmu: napihni-popusti-popusti.(7,8)

6. Endotrahealna intubacija:
Skrbno načrtovan poseg vključuje pripravo in izbiro opreme primerne velikosti. Najlažje si

pomagamo s tabelami ali pa velikost sapnične cevke (tubusa) brez mešička izračunamo po formuli
(starost v letih/4+4), saj je ocena velikosti glede na debelino mezinca nezanesljiva. Vedno je poleg
tubusa izbrane velikosti potrebno pripraviti eno številko večji in eno številko manjši tubus.(9) Zaradi
nevarnosti ishemične poškodbe sluznice sapnika, je do nedavnega veljalo, da do osmega leta starosti
uporabljamo samo tubuse brez mešička. Sedaj se priporoča uporaba novejših tubusov z mešički, ki
zagotavljajo tesnenje pri nižjem pritisku (t.i. high-volume-low pressure cuffs) in jih brez bojazni lahko
uporabljamo pri otrocih vseh starosti.(10,11,12) Tubusi z mešički se sedaj priporočajo tudi zaradi zaščite
pred aspiracijo, boljšega nadzora predihavanja in možnosti predihavanja z višjimi inspiratornimi pritiski.
Izberemo pol številke manjšo velikost, kot jo izračunamo po zgornji formuli. Kljub temu moramo paziti,
da mešička ne napihnemo preveč. Inflacijski tlak 20 cm H20 zagotavlja tesnilnost in ne ogrozi sluznične
prekrvitve.(13,14,15) Primerna globina, preko ust vstavljenega tubusa, ustreza trikratni izračunani
velikosti tubusa v centimetrih.(9) Priporočila za določanje velikosti notranjega premera tubusa pri
različnih starostnih skupinah so prikazana v tabeli1.

Tabela1. Splošna priporočila velikosti tubusov z mešički in brez (notranji premer je v mm).
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6. poklopec je daljši, relativno trd, včasih ohlapen, oblikovan v obliki črke U in pod kotom 45º prekriva
vhod v grlo. Pogosto je za prikaz vhoda v grlo potrebno poklopec direktno privzdigniti s konico
laringoskopa, zato je pri dojenčkih priporočljiva uporaba laringoskopa z ravno žlico;

7. sapnik je kratek (približno do 5 cm dolg), zato je potrebno natančno določiti lego tubusa po
intubaciji in ga tudi pazljivo pritrditi, položaj pa preveriti po vsaki spremembi položaja otrokove
glave;

8. hrustančni obročki sapnika so mehki, ob pritisku z zunanje strani vratu (Sellichov manever!) se
lahko stisnejo. Do njihovega kolapsa lahko privede tudi hlastanje otroka za zrakom pri zapori
zgornjih dihalnih poti;

9. rebra so položena vodoravno, dihanje pri otroku je pretežno diafragmalno. Dihanje lahko močno
ovirajo povečani organi v trebušni votlini.

Fiziološke posebnosti otroka:
Sestava dihalnih mišic dojenčka se razlikuje od sestave dihalnih mišic odraslega. Dojenčki imajo v

medrebrnih mišicah in trebušni predponi manj mišičnih vlaken tipa I, ki so na utrujenost odporna
vlakna. Ozke dihalne poti predstavljajo velik upor pri dihanju. Vse to so razlogi, da se otroci ob dihalnem
naporu hitreje utrudijo.(2) 

Otroci dihajo hitro, ker tako z ujetim zrakom vzdržujejo funkcionalno rezidualno kapaciteto (FRC).
Dojenček ima v budnem stanju le 40% FRC odraslega. Imajo izredno podajno steno prsnega koša, ki ob
zmanjšanem mišičnem tonusu v spanju ali sedaciji, privede do izrazitega zmanjšanja FRC. V fazi apnoje
je FRC le 10% odrasle.(2) Otroci imajo hitrejši metabolizem in veliko porabo kisika (6 ml kisika/min).
Frekvenca dihanja pri dojenčkih je visoka. Izračunali so, da frekvenca dihanja 37 vdihov/min zagotavlja
optimalno ravnovesje med zagotavljanjem ustrezne minutne ventilacije in najmanjšo porabo energije
za delo dihalnih mišic. Poraba energije pri novorojenčku za delo dihalnih mišic je enaka kot pri
odraslem – 1 %, pri nedonošenčku pa večja in se pri zapori dihalne poti lahko še bistveno poveča.
Ujemanje predihanosti in prekrvljenosti pri novorojenčku je nepopolno in vodi v večjo alveolno-
arterijsko razliko v delnem tlaku kisika. Ta nastane tudi zaradi anatomskih obvodov in velikih zapiralnih
volumnov.(2) 

Otroci iz vseh teh razlogov zelo slabo prenašajo obdobje apneje, najmlajši desaturirajo že po 6,6 sek.,
kar pogosto vidimo med hitro zaporedno intubacijo (RSI).(4)

OSKRBA DIHALNE POTI PRI OTROCIH
Oskrba dihalne poti mora biti skrbno načrtovan poseg, kar vključuje pomiritev prisotnih in otroka,

pripravo opreme ustrezne velikosti in pripravo ustreznih zdravil. Ker je oskrba dihalne poti tudi za
zdravnike pogosto stresna naloga, si pomagamo z vnaprej pripravljenimi tabelami. Med posegom mora
biti na voljo monitor za nadzor srčnega utripa, nasičenosti krvi s kisikom, krvnega tlaka in kapnograf.
Otroka namestimo v čimbolj ugoden položaj in pripravimo podloge za ramena in glavo. Vsa otrokova
tkiva so zelo nežna in terjajo nežno izvedene in precizne postopke. Dobra priprava je ključna za
uspešno oskrbo dihalne poti!(4)

1. Položaj:
Pravilen položaj odpre dihalno pot in omogoči zadovoljivo predihovanje in oksigenacijo. Včasih se

otrok sam namesti v položaj, ki mu najbolj olajša dihalni napor. Pred intubacijo nam pravilen položaj
izboljša preglednost pri laringoskopiji. Glavo namestimo v srednji položaj, je ne zvračamo, le nežno
privzdignemo brado. Posebno smo pazljivi ob sumu na poškodbo vratne hrbtenice. Pri majhnih otrocih
podložimo ramena.(4)

2. Oksigenacija:
Otrokom v dihalni stiski vedno zagotovimo dodatek kisika. Na kakšen način bomo zagotovili

zadostno oksigenacijo je odvisno od situacije in stopnje dihalne stiske. Pri otroku z blago hipoksijo, bo
zadostovalo že dovajanje kisika preko nazalne cevke. Obrazna kisikova maska je bolj primerna za otroke
z zmerno hipoksijo.(5) Velikokrat pa se otroci mask otepajo in je težko zagotoviti zadostno
oksigenacijo.V takem primeru zagotovimo vsaj »oblak« kisika, ki ga ustvarimo z velikim pretokom preko
ambuja. Agitiran otrok z nemirom poglablja dihalno stisko, zato se trudimo, da ga čim bolj pomirimo. V
primeru hujše hipoksije, ko je potrebna preoksigenacija pred intubacijo vedno uporabimo ambu in
dovajamo kisik z velikim pretokom.(6)
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brez mešička z mešičkom  globina v cm
nedonošeni novorojenčki 2,5 – 3,0 se ne uporablja 7
donošeni novorojenčki 3,0 – 3,5 3,0 8-9
dojenčki 3,5 – 4,0 3,5 10-11
otroci 1 do 2 let 4,0 – 4,5 4,0 12
otroci > 2 let leta/4 + 4 leta/4 + 3 3x velikost tubusa

starost   teža(kg)  laringoskopska žlica
novorojenček 1 - 3 Miller 0
1mesec - 2 let 3,5 - 12 Miller 1

3 – 6 let 15 - 20 Miller 2
Macintosh 2

6 – 12 let 20 - 35 Miller 2
Macintosh 2 ali 3

> 12 let > 35 Macintosh 3

Za uspešno izvedeno intubacijo je ključna tudi pravilna izbira larigoskopske žlice(tabela). Ukrivljene
Macintosh žlice, s katerimi indirektno privzdignemo poklopec, so primerne za večje otroke in odrasle.
Dojenčki in majhni otroci imajo večje in ohlapne poklopce, zato uporabljamo ravne Millerjeve žlice, s
katerimi direktno privzdignemo poklopec in si prikažemo vhod v sapnik. Priporočila za izbiro
laringoskopske žlice glede na starost otroka so prikazana v tabeli2.

Tabela 2. Velikost in vrsta laringoskopske žlice.
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18. Zelicof Paul A, Lockridge A, Schnadower D. Controversies in rapid sequence intubation in children. Curr Opin

Pediatr 2010; 7:355.62
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Otrok v srčnem zastoju in globoki komi za intubacijo ne potrebuje sedacije, analgezije in mišične
relaksacije. Otroku v dihalni stiski ali plitvi nezavesti pa moramo zagotoviti zadosti globoko sedacijo,
analgezijo in po potrebi mišično relaksacijo. Če je le mogoče, pridobimo podatek o času zadnjega
obroka, sicer smatramo, da otrok ni tešč. V tem primeru je potrebna hitra sekvenčna intubacija. Otroka
namestimo v ugoden položaj in podložimo ramena. Tisti, ki intubira mora biti zadosti izkušen in
seznanjen z učinki zdravil, ki jih uporablja. Oksigenacije preko obrazne maske se zavestni otroci
pogosto branijo, zato ga sediranega nežno predihavamo z ambujem in se tako izognemo hipoksemiji
med intubacijo. Posebno pri malih otrocih, pritisk na krikoidni hrustanec pogosto močno poslabša
pogoje laringoskopije in intubacije, zato ga v pediatrični populaciji opuščamo.(17,18) Po intubaciji
moramo vedno preveriti pravilno vstavitev tubusa v sapnik. Uporabimo lahko številne metode
(direktna laringoskopija, klinična ocena, merjenje koncentracije CO2 v izdihanem zraku, z izboljšanjem
in stabilizacijo SpO2,..), vendar nobena ni povsem zanesljiva. Otroka v srčnem zastoju predihavamo s
100% koncentracijo kisika in frekvenco 10-12 vpihov na minuto ob neprekinjeni masaži srca. Otroku z
ohranjenim krvnim obtokom, dovajamo ravno toliko kisika, da vzdržujemo SpO2 v območju med 94-
98%. Predihujemo ga s frekvenco 12-20 vpihov/min. Tudi po uspešni intubaciji otroka ves čas skrbno
nadziramo. Med transportom ali prelaganjem bolnika, se lahko nenadoma pojavijo težave z
oksigenacijo ali ventilacijo. Na možne vzroke težav, nas spomni ”DOPE” opomnik: premik, zapora
tubusa, pneumotoraks in okvara opreme(D-dislodgement,O–obstruction,P- pneumotorax,E-
equipment).(16)

ZAKLJUČEK
Uspešna oskrba dihalne poti pri otrocih temelji na skrbni pripravi, poznavanju anatomskih in

fizioloških posebnosti otroškega obdobja, predvsem pa na izkušnjah in znanju. Zato si moramo
prizadevati, da z rednim obnavljanjem znanja in veščin otroške intubacije zagotovimo našim otrokom
najboljšo oskrbo. 
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INDIKACIJE ZA NIV
Osnovno pravilo za izvajanje NIV je sodelujoč bolnik.
NIV učinkovito uporabljamo pri akutni dihalni odpovedi, akutnemu poslabšanju kronične

respiratorne odpovedi in kronični dihalni odpovedi. Ponuja se kot možnost t.i. terminalnega odvajanja
od ventilatorja in pri bolnikih, ki niso kandidati za intubacijo in menhansko ventilacijo. NIV lahko
uspešno uporabljamo prehospitalno, med transportom in med posegi.

UPORABA NIV PRI URGENTNIH STANJIH 
Kardiogeni pljučni edem
Kardiogeni pljučni edem je pogost vzrok akutne dihalne odpovedi. Mehanizem izboljšanja srčne

funkcije pri uporabi NIVa je zmanjšanje preloada, afterloada in boljša oksigenacija. Dodatni mehanizem
je izboljšanje utripnega voluma na račun sinhronega gibanja srčnega pretina (IVS). 

Raziskave so pokazale, da z NIV pri akutnem kardiogenem pljučnem edemu zmanjšamo potrebo po
intubaciji, skrajšamo bolnišnično ležalno dobo in izboljšamo preživetje. Optimalen način predihavanja
za bolnike s kardiogenim pljučnim edemom je CPAP. Pri večini bolnikov s PEEP 10 cm H2O zagotavlja
izboljšanje stanja, hkrati pa je tudi varen. Številne smernice in priporočila narekujejo uporabo NIV s
CPAP načinom predihavanja preko maske kot standardni način in prvo metodo izbora za zdravljenje
dihalne odpovedi pri bolnikih z zmernim in hudim kardiogenim pljučnim edemom. 

Akutno poslabšanje kronične obstruktivne pljučne bolezni
Bolniki s KOPB imajo povečano dihalno delo kot posledico povečanega upora v dihalnih poteh, ki se

mu pridruži še potreba po povečani minutni ventilaciji in povečano elastično delo kot posledica
predhodne okvare pljučnega parenhima. Zaradi obstrukcije v dihalih je povečan tudi intrinzični PEEP.
NIV je del standardnega zdravljenja bolnikov s poslabšanjem KOPB s hiperkapnično respiratorno
acidozo. Učinkovite so vse oblike NIV. Ob CPAP ventilaciji pogosto potrebujejo še inspiratorno dihalno
podporo (PSV) ali BIPAP. 

Indikacija za NIV je respiratorna acidoza (pH7.25- 7.35) ali huda dispnea. Za
zagotavljanje ustrezne minutne ventilacije, uporabljamo nizko tlačno podporo (5-15cm H2O), PEEP

pa nastavimo tako, da bolniku omogoča minimalen napor za proženje inspiratorne podpore (4-8cm
H2O). Izboljšanje pH in pCO2 v dveh urah sta zgodnja pokazatelja uspešnosti zdravljenja z NIV.
Izboljšanje stanja z NIV lahko pričakujemo pri 70-90% bolnikov. Nesodelovanje bolnikov, ki je posledica
anksioznosti, lahko zmanjšamo z uporabo nizkih odmerkov opiatov ali antipsihotikov. Benzodiazepinov
se izogibamo, saj lahko v nizkih odmerkih sprožijo dodatno ekscitacijo, pri predoziranju pa vodijo v
apnejo. 

Astma
CPAP in bilevel NIV dokazano izboljšata klinično sliko akutne astme pri bolnikih, ki ne odgovorijo

ustrezno na medikamnetozno zdravljenje. Z NIV lahko bolnikom dovajamo tudi Heliox.

KONTRAINDIKACIJE
NIV ne izvajamo pri
− nesodelujočem bolniku
− zastoju dihanja in srca    
− nezmožnosti zaščite dihalnih poti (koma, sedacija)
− obstrukciji zgornjih dihal
− nezadovoljivem izkašljevanje
− nerazrešenim pnevmotoraksom
− hemodinamski nestabilnost

ZAPLETI NIV 
− aerofagija in distenzija želodca,
− poškodba kože obraza,
− bolečine v sinusih in ušesih,
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NEINVAZIVNA VENTILACIJA

NONIVASIVE MECHANICAL VENTILATION

Vojka Gorjup, Rihard Knafelj

Klinični oddelek za intenzivno interno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana

Izvleček
Neinvazivna ventilacija (NIV) je podporna oblika zdravljenja bolnikov z akutno dihalno odpovedjo ali

poslabšanjem kronične dihalne odpovedi. Neinvazivna ventilacija s pozitivnim tlakom (NPPV) je prva
metoda izbora zdravljenja bolnikov s poslabšanjem kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB) in
bolnikov z akutnim kardiogenim pljučnim edemom. S čimprejšnjim prehodom iz invazivne ventilacije
na NIV pri bolnikih s KOPB se skrajša ležalna doba in smrtnost teh bolnikov. Z NIV začnemo
predihavanje hipoksičnih bolnikov v postoperativnem obdobju in imunokompromitiranih bolnikov.
Učinkovitost metode ocenjujemo s parametri kot so pogostnost zapletov NIV, potreba po intubaciji,
bolnišnične pljučnice in umrljivost. Metoda je učinkovita ob pravilni indikaciji, če jo izvaja izurjena
ekipa. Ob neuspešni NIV je ključnega pomena pravočasen prehod na invazivno dihalno podporo. 

NEINVAZIVNA MEHANSKA VENTILACIJA – UVOD
Neinvazivna ventilacija (NIV) je podporna oblika zdravljenja bolnikov z akutno dihalno odpovedjo ali

poslabšanjem kronične dihalne odpovedi. NIV učinkovito uporabljamo pri akutni dihalni odpovedi,
akutnemu poslabšanju kronične respiratorne odpovedi in kronični dihalni odpovedi.

NIV pomeni predihavanje bolnikov brez vzpostavitve umetne dihalne poti. Predihavanje izvajamo s
pozitivnim inspiratornim tlakom, zato govorimo o neinvazivnem predihavanju s pozitivnim tlakom
(NPPV). NIV izboljša  alveolno ventilacijo,  odpira zaprte alveole,  zmanjša dihalno delo in s tem
utrujenost dihalnih mišic,  stabilizira prsno steno pri bolnikih s poškodbo prsnega koša ali po operaciji
v prsni votlini,  zmanjša predobremenitev desnega prekata, zmanjša poobremenitev levega prekata.

NAČINI PREDIHAVANJA
Uporabljamo različne oblike predihavnja in ventilatorjev. 
• predihavanje s stalnim pozitivnim pritiskom (CPAP),
• tlačno podporo (pressure support ventilation - PSV) s PEEPom, 
• predihavanje s pozitivnim pritiskom na dveh nivojih (BiPAP, BiLevel). 
• tlačno ali volumsko kontrolirano intermitentno predihavanje s pozitivnim tlakom (NIPPV).   
Začetne nastavitve ventilatorja so podobne kot pri invazivni ventilaciji. 

IZBIRA PRIPOMOČKOV ZA NIV
Za izvajanje NIV potrebujemo ustrezne ventilatorje, posebne maske ali čelade. NIV lahko izvajamo s

pomočjo standardnih ventilatorjev ali s pomočjo manjših transportnih ventilatorjev namenjenih
neinvazivni ventilaciji. Prednosti standardnih ventilatorjev so v možnosti natančnejših nastavitev. 

NIV izvajamo preko različnih vmesnikov. Na voljo imamo čelade in različne maske. Nosne maske
uporabljamo predvsem pri bolnikih z obstruktivno sleep anea sindromom (OSA), za preprečevanje
smrčanja in apnoičnih pavz. V urgentni in intenzivni medicini uporabljamo obrazne maske in čelade. 

Poleg mask in čelad lahko izvajamo CPAP s pomočjo visokopretočnih ventilov, vlažilca in posebnega
binazalnega katetra (High Flow Oxygen Delivery). Z visokimi pretoki vzpostavimo željeno koncentraicjo
kisika in PEEPa.
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BRADIKARDIJE

BRADYCARDIAS

− poškodbe kornee
− zvišanje intrakranialnega pritiska,
− padec krvnega tlaka,
− aspiracijska pljučnica,
− retenca CO2  zaradi prenizko nastavljenih pretokov

ZAKLJUČEK
V zadnjih letih smo bili priča številnim raziskavam, ki so dokazale učinkovitost, varnost in prednost

uporabe NIV pri bolnikih z akutno dihalno odpovedjo ali poslabšanjem kronične dihalne odpovedi. NIV
preko maske naj bo prvi način ventilacije pri bolnikih s poslabšanjem KOPB in bolnikih s pljučnim
edemom. Izhod zdravljenja je slabši pri bolnikih, kjer se z NIV bolnikovo stanje ne izboljša znotraj 2 ur.
Vzrok je verjetno v prepoznem prehodu na invazivno ventilacijo.
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BRADIKARDNE MOTNJE RITMA
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UVOD
Smisel in namen kardio-cirkulatornega sistema (srca, žilja, krvi) je zagotoviti dovoljšno preskrbo

(perfuzijo) vseh tkiv s kisikom in hranili. Eden izmed glavnih parametrov te oskrbe je minutni volumen
srca (MVS), tj. količina krvi, ki jo srce prečrpa v eni minuti. Povprečen zdrav človek v mirovanju prečrpa
5-6 litrov krvi na minuto, MVS pa se s povečanjem potreb (npr. telesno aktivnostjo lahko izdatno
poveča, tudi do petkrat!). MVS je zmnožek frekvence srca in posameznega utripnega volumna (MVS =
fr. ∙ UV). Oba parametra se seveda lahko spreminjata in velikost posameznega utripnega volumna je
odvisna od mnogoterih dejavnikov (ishemija, tonus avtonomnega živčevja, nivo elektrolitov itn).

Iz slednje formule je razvidno, da pri vsakem bolniku obstaja kritično nizka frekvenca srca, pod katero
MVS ne bo dovolj za vsaj minimalno normalno perfuzijo tkiv. Pri večini bolnikov je ta frekvenca
načeloma pod 40 utripov na minuto (in je seveda odvisna od mnogih dejavnikov).

RAZPRAVA
Kako prepoznam bradikardne motnje ritma?
Bradikardne motnje ritma prepoznamo z elektrokardiogramskim (EKG) monitorjem ali 12-kanalnim

EKG, preferentno že med primarnim pregledom kritično bolnega po zaporedju “ABCDE”. Nastavitev EKG
in prepoznava disritmij načeloma “spada” pod C(irculation) zaporedje prioritet.

Še bolj pomembna od same prepoznave ritma (in frekvence), je prepoznava ali je bolnik zaradi
počasne frekvence srca tudi hemodonamsko ogrožen oz. šokiran. Znaki ogroženosti, ki zahtevajo
takojšnje bolj agresivno zdravljenje, so štirje in bradikardija se šteje za hemodinamsko pomembno, če
je prisoten katerikoli od teh štirih (1):

• motnja zavesti/sinkopa
• znaki šoka (znojna, potna, bleda koža, anurija)
• ishemija miokarda (angina, znaki akutnega koronarnega sindroma - AKS)
• srčno popuščanje/pljučni edem.
Kot kaže algoritem 1, je ob prisotnosti kateregakoli izmed zgornjih štirih znakov ali nevarnosti

asistolije (glej algoritem), potrebno aplicirati prvi bolus atropina (0,5mg intravenozno/intraosalno
(iv/io)) ter zdravljenje nadaljevati po algoritmu (glej spodaj).

Katere bradikardne ritme poznam in kakšni so njihovi vzroki? 
Poglavitni in najpogostejši vzroki bradikardije so sinusna bradikardija ter atrio-ventrikularni (AV)

bloki različnih stopenj (1. do 3. stopnje) z različnimi ubežnimi ritmi. Slike 1 do 4 prikazujejo primere EKG
izpisov sinusne bradikardije (slika 1), Mobitz I (slika 2), Mobitz II (slika 3) in atrio-ventrikularnega (AV)
bloka III.  stopnje (slika 4). Za opomnik značilnosti posameznih AV-blokov glej spodaj, v opomniku za
interpretacijo EKG. Vse slike odprtega vira iz www.lifeinthefastlane.com.
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Vzroki za te enake bradi-disritmije in bloke prevajanja so mnogoštevilni. Razlikujemo jih lahko najprej
z anamnezo (klinični znaki ishemije? zastrupitve?), dodatno pa tudi z drugimi atributi v 12-kanalnem
EKG (dodatne značilne EKG spremembe pri akutnem miokardnem infarktu (AMI), hiperkalemiji (↑K+)
itn.)
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Algoritem 1.



Pri akutno zbolelih lahko tri poglavitne vzroke bradikardij zajamemo z mnemonikom “DEI”; drugs
(kalcijevi in beta zaviralci, digoksin), elektrolitske motnje (predvsem hiperkalemija) in ishemija (AKS).

Ne smemo pozabiti, da je bradikardija, predvsem pri otrocih, lahko končni ritem zaradi hipoksemije,
kjer je le-to treba prepoznati in začeti zdraviti (ABCDE pristop!).

Ob AMI spodnje stene in desnega prekata, se načeloma pojavlja prehodni AV-blok (katerekoli stopnje,
odvisno od ishemije) in ubežni ritem lahko z ozkimi QRS kompleksi (iz Hisovega snopa). Takšen AV-blok
ima načeloma dobro prognozo in se lahko popravi, še posebej če uspemo hitro razrešiti ishemijo. Pri
takšnem bloku visoko v prevodnem sistemu je realno pričakovati da bo atropin učinkoval, za razliko od
AV-bloka (večinoma III. stopnje) z ubežnim ritmom nižje v prevodnem sistemu (široki QRS kompleksi).
Atropin namreč ne deluje neposredno na posamezne nivoje srcu lastnih ritmovnikov, ampak zavira
delovanje vagusa in tako “le” olajšuje prevodnost v AV-vozlu.

Ob AMI sprednje stene se pojavljajo nevarnejši, načeloma stalni bloki prevajanja v AV-vozlu in
bradikardni ubežni ritmi s širokimi QRS.

Avtorja podajata kratek opomnik interpretacije elektrokardiograma (povzeto po 1 in 3):
Najprej, identifikacija ritma:
1. Ali je prisotna organizirana električna aktivnost (z jasnimi QRS)? (viabilen ritem? ventrikularna

fibrilacija - VF? Asistolija?)

120

URGENTNA MEDICINA - IZBRANA POGLAVJA 2014

Slika 1.

Slika 2.

Slika 3.

Slika 4.

2. Kakšna je frekvenca QRS kompleksov? (bradi-/tahi-kardija?)
3. Kakšna je širina QRS kompleksov? (ozki, ritem izvira nad prekati? široki, ritem izvira nad ali v

prekatih?)
4. Ali so QRS kompleksi redni ali neredni? (če neredni, ali so redno neredni ali absolutno neredni?

[atrijska fibrilacija])
5. Ali so prisotni P-valovi?
6. Kakšna je povezava med P-valovi in QRS kompleksi (aktivnostjo preddvorov in prekatov)

• AV-blok I.st.: PR interval >200ms, vsakemu P sledi QRS (slika 1)
• AV-blok II.st.-Mobitz I: PR interval se redno in predvidljivo podaljšuje (“Wenckebachova

periodika”), posamezni QRS izpade na redne intervale (npr. vsak četrti; slika 2)
• AV-blok II.st.-Mobitz II: posamezni QRS izpade nepredvidljivo (slika 3)
• AV-blok III.st.: popolna disociacija med preddvori in prekati, nobene povezave med prevajanjem.

Najlažje ga spoznamo po popolnoma nerednih in različnih dolžinah PR intervalov (slika 4)
Dodatni aspekti interpretacije 12-kanalnega EKG, tj. preveri vse intervale in segmente v vseh odvodih
7. srčna os?

• Desna-os: pljučna embolija (PE), kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB), zastrupitev s
tricikličnimi antidepresivi (TCA), star lateralni AMI, hipertrofija desnega prekata, levi zadnji hemi-
blok (LZHB), dekstro-kardija, ventrikularna tahikardija (VT)/ ventrikularne ekstrasistole (VES), ↑K+,
Wolff-Parkinson-White sindrom (WPW)

• Leva-os: levi sprednji hemi-blok (LSHB), levo-kračni blok (LKB), spodnjestenski AMI, hipertrofija
levega prekata, VES, srčni vzpodbujevalnik, WPW

8. dolžina in oblika P valov? (P-pulmonale? P-mitrale?)
9. dolžina PR intervala in nivo PR veznice? (AV-blok? PR skrajšan [WPW, nodalni ritem, preddvorni

ritmovnik blizu AV-vozla], difuzne depresije PR pri perikarditisu ali infarktu atrijev?)
10. širina in morfologija QRS kompleksov? (ozki/široki QRS? desno-kračni blok (DKB), LKB?)

• široki QRS? kračni blok (DKB, LKB), prekatni ritem, srčni vzpodbujevalnik, ↑K+, zastrupitve (TCA,
antihistaminiki, kokain), WPW, digoksin.

• DKB? ishemija/AKS, VT (RSr´), Brugada sindrom, inkompletni DKB, hipertrofija desnega prekata,
PE, zastrupitev s TCA

• LKB? ishemija/AKS, idiopatsko/degenerativno, hipertrofija levega prekata, VT, srčni
vzpodbujevalnik (ventrikularna elektroda), ↑K+, anevrizma levega prekata

11. nivo ST-spojnice?
• dvig ST-spojnice? miokarni infarkt z dvigom ST-spojnice (STEMI), benigna zgodnja repolarizacija,

perikarditis, anevrizma levega prekata, Prinzmetalova angina, kračni bloki (primerna
diskordanca!), Brugada sindrom, ↑K+, hipertrofija levega prekata, PE, hipotermija (“Osbornov
val”), miokarditis

• spust ST-spojnice? miokardni infarkt brez dviga ST-spojnice (NSTEMI), ishemija, STEMI zadnje
stene, recipročne spremembe pri STEMI (poglej druge odvode!?!), LKB/DKB,  srčni
vzpodbujevalnik, hipertrofija/obremenitev levega prekata, učinek digoksina, tahikardija, ↓K+,
hipotermija, prolaps mitralne zaklopke, PE

12. dolžina QT intervala? 
• podaljšana QT doba: AKS, ↓K+, ↓Ca++, ↓Mg++, zastrupitev z inh. Na+ kanalčkov, prolaps mitralne

zaklopke, ↑ intrakranialni pritisk, hipotermija, (pre)številna zdravila (haloperidol, fluorokinoloni,
...), prirojen sindrom dolge QT dobe, hipotiroidizem

• skrajšana QT doba: ↑Ca++, digoksin, prirojen sindrom kratke QT dobe
13. T-val?

• T val povišan: ishemija, ↑K+, zgodnja benigna repolarizacija, znotrajlobanjska krvavitev,
hipertrofija levega prekata, kračni blok, (mio)perikarditis
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• T val obrnjen: otroci in mladostniki normalno (V1-V3), ishemija, Wellensov sindrom, kračni blok,
hipertrofija levega ali desnega prekata, PE (sprednji+ lateralni odvodi), digoksin, ↑intrakranialni
pritisk, kardiomiopatija (hipertrofična), srčni vzpodbujevalnik.

Kako ukrepam ob prepoznavi bradikardij?
Osnovni algoritem ukrepanja pri bradikardijah podaja algoritem 1. Kot je razvidno, temeljno

vprašanje v agresivnosti obravnave ni absolutna frekvenca srca, ampak hemodinamska prizadetost
(šok). 

Končno ni tolikanj pomebna frekvenca utripov, kot MVS, ki pa je zmnožek frekvence in utripnega
volumna, zato je minimalna frekvena, pri vsakem bolniku drugačna, seveda pomembna. Načeloma
postanejo ogrožujoče bradikardije pri frekvencah pod 40 utripov na minuto. Ogroženost bolnika
ocenimo po vplivu na ključne organe, ki so kritično odvisni od zadostne prekrvitve: Znaki šoka ali
motnja zavesti/sinkopa ali pljučni edem ali simptomi ishemije.

Če je ob bradikardni motnji ritma prisoten katerikoli od navedenih znakov, gre za hemodinamsko
ogrožujočo bradikardijo, ki zahteva takojšnje agresivno ukrepanje: načeloma lahko v splošnem sledimo
zaporedju ukrepov: atropin v ponavljajočih dozah, ob neuspehu zunanja elektrostimulacija srca
(“zunanji pacing”), ob neuspehu infuzija adrenalina/dopamina, glukagon/visoke doze inzulina ob
zastrupitvah, reperfuzija, izključiti/zdraviti ↑K+ itn 

Zdravljenje prve izbire je atropin. Atropin deluje kot anatagonist parasimpatikusa (N. Vagus) in ne
deluje neposredno na notranje ritmovnike, temveč posredno na avtomatizen sinusnega vozla in
prevajaju po AV-vozlu. Zato pri bradikardijah s širokimi QRS atropin načeloma ne bo deloval. Atropin
doziramo po 0,5mg iv/io vsakih nekaj minut do učinka, oz. do maks. odmerka 3mg (“atropinizacija”).

Če z atropinom ne dosežemo primernega zvišanja frekvence in predvsem izboljšanja perfuzije in
kliničnega stanja, je na mestu pričetek zunanje elektrostimulacije srca (t.i. zunanji pacing”). Samo
tehniko zunanje elektrostimulacije srca opisuje sosednji članek. V kratkem povzetku lahko zapišemo, da
je namen  zunanje elektrostimulacije srca z zunanjimi električnimi impulzi vzpodbuditi mehansko
krčenje srca. Po prilepu elektrod je traba nastaviti frekvenco (večinoma 60/min in zviševati tok do
mehaničnega ujetja, kar zaznamo po tipnem pulzu na radialni (ali femoralni) arteriji, ki je skladen z
vzpodbujenimi QRS kompleksi na monitorju. Ker pride ob zunanji elektrostimulaciji srca do neprijetnih
in bolečih kontrakcij ostalih mišic prsnega koša, je potrebna tudi sedacija in analgezija (ketamin,
fentanil, midazolam itn).

Zaradi bolečnosti in relativne nepolne učinkovitosti zunanje elektrostimulaciji srca, je mnogokrat, še
posebej če vzrok ni takoj odpravljiv (npr. AMI), treba začeti s transvenozno oz. t.i. “notranjo”
elektrostimulacijo srca. Poglavitna korist transvenozne elektrostimulacije srca je poleg večjega udobja
ta, da lahko mehanično ujetje dosežemo bolj zanesljivo in z veliko manjšimi tokovi. Notranjo
elektrostimulacijo srca načeloma opravljajo kolegi intenzivisti. 

Glede na dokaze, da zunanja elektrostimulacija srca ni vedno uspešna (uspešnost po nekaterih
študijah samo v 60% (4)), je potrebno poznati druga zdravila, ki jih lahko uporabimo, če zunanja
elektrostimulacija ni uspešna oz. lahko zunanjo elektrostimulacijo srca kar preskočimo in takoj
pričnemo z aplikacijo adrenalina in/ali dopamin.

Adrenalin apliciramo v minimalnih odmerkih, tj., pričnemo z 10mcg/min iv bolus in takšne hitre
boluse ponavljamo na nekaj minut, do učinka. Zavedati se je treba, da je pri AMI upočasnjena frekvenca
srca relativno ugodna, saj štedi energijske zaloge srčne mišice, ki jih ob AMI primanjkuje. Ta pozitivni
učinke bradikardije se z aplikacijo kateholaminov hitro izgubi in z nepotrebnim ali neprimernim
(zdravljenjem) bradikardije lahko AMI celo povečamo! 

Raztopino za aplikacijo takšnih majhnih odmerkov si na terenu najlažje pripravimo, če 1mg
adrenalina razredčimo v 100ml fiziološke raztopine. 1ml te raztopine (1:100 000) tako vsebuje 10mcg
adrenalina, kar je varna začetna doza ki se jo do učinka aplicira vsakih nekaj minut, lahko tudi po
perifernem iv kanalu, v skrajni sili celo io!

Adrenalin deluje kot agonist na vseh adrenalinskih receptorjih (α in β podskupin), zaradi tega
povišuje tlak, frekvenco in povzroči tudi delno bronhodilatacijo.

Čeprav je uporaba dopamina v intenzivni medicini v zatonu, pa vseeno ostaja uporaben vazopresor
v nekaj specifičnih okoliščinah, še najbolj pri šoku zaradi bradikarije. Odmerek dopamina je 5-
20mcg/kg/min, deluje podobno kot adrenalin, prijemlje na adrenergične in dopaminergične receptorje
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in za aplikacijo načeloma potrebujemo perfuzor/črpalko, prehodno lahko tudi skozi periferni iv kanal. V
skrajni sili ga lahko pripravimo kot razredčenje 50mg (1 ampula) v 100ml fiziološke raztopino in to
apliciramo kapalno “do učinka”.

Poleg tega osnovnega generičnega nabora začetnih ukrepov zdravljenja bradikardij, se je potrebno
zavedati, da atropin in/ali pacing seveda nista dokončni rešitvi problema. Le-to je hitro dokončno
zdravljenje primarnega vzroka:

Bolniki z AMI potrebujejo poleg vsega še zdravljenje STEMI/NSTEMI in glede na EKG izvid primerno
hitro perkutano koronarno intervencijo (PCI) (v primeru STEMI hitra pot znotraj 90min).

Kritično pomembno je kot vzrok bradikardije prepoznati elektrolitske motnje, predvsem
hiperkaliemija, ki je zloglasna, da poleg klasičnih progresivnih sprememb lahko povzroči skoraj vsako
disritmijo in spremembe intervalov, tudi bradikardije z bizarnimi QRS kompleksi. Ob bradikardiji zaradi
hiperkaliemije atropin in pacing seveda ne bo učinkovita, zato je potrebno standardno zdravljenje
hiperkaliemije.

Po poskusu z atropinom/pacingom/adrenalinom je potrebno pomisliti, da je vzrok bradikardije lahko
zastrupitev z zdravili, to so predvsem kalcijevi in beta zaviralci, katerih osnovno zdravljenje je v osnovi
zelo podobno. Po prvih odmerkih presorjev in kalcijevega glukonata (pri zastrupitvi s kalcijevimi
zaviralci) je na mestu poskus z glukagonom ( 2-5 mg iv bolus; še posebej pri beta zaviralcih). Z
glukagonom je treba aplicirati tudi antiemetik. Če glukagon ne uspe, je potrebno začeti z visokimi
odmerki inzulina (1E/kg bolus nato enako na uro, s primernim dodatkom glukoze, še posebej pri
zastrupitvi z beta zaviralci). V skrajnih primerih zastrupitve s kalcijevimi in beta zaviralci je kot zadnjo
linijo zdravljenja smiselno dodati emulzijo lipida (Intralipid®; 1,5ml/kg iv začetni bolus). Uporaba
Intralipida® je v toskikološki literaturi v zadnjih letih dobro opisana. Primerna je kot zdravljenje višjega
reda pri zastrupitvah z lipofilnimi zdravili, ko so drugi specifični antidoti izčrpani. Po začetnih opisih je
relativno varna. Uporabo emulzije lipidov dobro opisuje http://www.lipidrescue.org.

Kot vzrok bradikardij je treba prepoznati tudi zastrupitev z digitalisom (Lanitop®), za katero so poleg
anamneze značilni progresivni AV-bloki s supraventrikularnimi ekstrasistolami (SVES), VES,
regularizacija atrijske fibrilacije z bradikardnim odgovorom prekatov in bi-direkcionalna VT. Zdravljenje
bradikardij zaradi digitalisa je podporno, v primeru hemodinamske nestabilnosti, vztrajnih malignih
motenj ritma ali ob hiperkalemiji pa je potreben specifični antidot oz. protitelesa Digibind®. 

Bradikardije zaradi amiodarona večinoma nastajajo počasi, potrebno je podporno zdravljenje,
specifičnega antidota ni, razpolovna doma amiodarona je 1-3 mesecev!

Pri bradikarnih motnjah zaradi ostalih mnogoterih vzrokov (Lymske borelioza, kardiomiopatije,
infiltrativne/revmatske bolezni) so pacienti večinoma (relativno) stabilni glede same bradikardije,
potrebna je prepoznava dejanskega vzroka in specifično zdravljenje le-tega.

ZAKLJUČEK
Perfuzija tkiv je odvisna od upora žilja in MVS, katerega funkcija je tudi frekvenca srca. Načeloma

postanejo kritične bradikardije pod 40/min. Bradikardno motnjo, specifičen EKG ritem (sinus, različni
AV-bloki) ter morebitni vzrok (STEMI, hiperkaliemija) prepoznamo z 12-kanalnim EKG. Za uspešno in
smiselno interpretacijo EKG je potreben sistematičen pristop, katerega predlog je predstavljen v
sestavku.

Začetno zdravljenje bradikardij je odvisno od hemodinamske (ne)stabilnosti. Znaki hemodinamske
nestabilnosti so katerikoli od: znaki šoka ali motnje zavesti/sinkopa ali pljučni edem ali znaki ishemije
(kot posledica bradikardije).

Če je bolnik zaradi bradikardije nestabilen (ali mu grozi nevarnost asistolije), zdravljenje začnemo z
atropinom. Če to ni uspešno (AMI z AV-blokom izpod AV-vozla, široki QRS?) je potrebno pričeti z
zunanjo elektrostimulacijo srca in/ali dodatnimi farmakološkimi ukrepi (adrenalin, dopamin). 

Že pri začetni obravnavi bradikarij pa ne smemo pozabiti na vzroke, ki načeloma ne bodo odzivni na
generični pristop atropin→pacing, ampak bodo zahtevali dodatno specifično zdravljenje (STEMI→PCI;
hiperkaliemija→kalcijev glukonat, bikarbonat, inzulin z glukozo, hemodializa; kalcijevi in beta zaviralci
→ glukagon, inzulin v visokih dozah, Intralipid®; digoksin → Digibind®).
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Izvleček
Sposobnost avtomatizma imajo poleg sino-atrialnega vozla tudi ostali deli prevodnega sistema srca,

vendar pa je frekvenca spontane depolarizacije teh delov različna. Če ima bradikarden bolnik znake
šoka, ishemije miokarda, srčnega popuščanja ali utrpi sinkopo se je potrebno poslužiti
elektrostimulacije (“pacing”) srca. Pred nastavitvijo elekrostimulacije moramo poznati svojo opremo ter
analgezirati in sedirati bolnika. Za učinkovito nastavitev elektrostimulacije srca je potrebno odpraviti
vzroke, ki lahko elektrostimulacijo onemogočijo, miokard mora biti viabilen, nujna pa je tudi pravilna
nastavitev elektrostimulatorja. Ko s pomočjo zunanje elektrostimulacije dosežemo zadovoljiv srčni
iztisni volumen, je potrebno pričeti razmišljati o transvenozni elektrostimulaciji srca, zato moramo
bolnika premestiti na ustrezen oddelek.

Abstract
Automaticity is a property of a sino-atral node and also the rest of the cardiac conducting system. If

bradicardic patient has signs of shock, myocard ishemia, heart failure or syncope transcutaneus pacing
has to be considered. Before starting pacing patient needs to get analgesia and sedation. For successful
transcutaneous pacing all causes that can prevent pacing have to be eliminated if possible, the
myocardium has to be viable and right setting of the pacemaker is necessary. When sufficient cardiac
output is achieved by transcutaneous pacing we have to transfer the patient for a temporary
transvenous pacing.

ELEKTRIČNA AKTIVNOST SRCA
Normalna električna aktivnost srca se spontano (brez zunanjih stimulosov) in redno generira v sino-

atrialnem (SA) vozlu v desnem preddvoru srca. Električni impulz se nato širi po prevodnem sistemu do
atrio-ventrikularnega (AV) vozla, nadaljuje po Hisovem snopu preko desnega in levega snopa vse do
Purkinijevih vlaken. Sposobnost avtomatizma imajo poleg SA vozla tudi ostali deli prevodnega sistema,
vendar pa je frekvenca spontane depolarizacije teh delov različna. Srčno frekvenco določa najhitrejši
“pacemaker”, počasnejši pacemaker se vključi samo, če odpove hitrejši. Če SA vozel preneha delovati se
torej vključi AV vozel, ki generira junkcijski pobegli (junctional escape) ritem. Pri kompletnem srčnem
bloku na nivoju AV vozla, ki je lahko posledica npr spodnjestenskega miokardega infarkta, vlogo
glavnega pacemakerja prevzame prevodni sistem pod AV vozlom. Impulz se nemoteno širi po
intaktnem prevodnem sistemu, QRS kompleksi so zato ozki. Frekvenca takšnega pobeglega ritma je
navadno okoli 50 na minuto in stabilna, riziko odpovedi in asistolije je majhen.  

Akutni antero-septalni miokardni infarkt, degenerativna fibroza in valvularne bolezni srca lahko
zajamejo tudi vsa vlakna snopov prevodnega sistema. V teh primerih se impulzi z nizko frekvenco
generirajo v distalnih Purkinijevih vlaknih, aktivnost pa je zelo nezanesljiva. Zaradi počasnega
prevajanja impulzov po miokardnih celicah so QRS kompleksni široki. Pri takšnem nezanesljivem
pobeglem ritmu se lahko pojavijo pavze v generiranju impulzov kar privede do sinkope (Stoke-
Adamsova sinkopa) ali pa sistem povsem odpove in pride zato do zastoja srca.
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Kadar obravnavamo bolnika s sinkopo, ki ima znake motenj prevajanja (podaljšan PR interval, širok
QRS oz kračni blok) v elektrokardiogramu (EKG) moramo pomisliti na možnost hujšega AV bloka in
asistolije. Takšen bolnik mora biti monitoriran in obravnavan s strani ustreznega specialista.

V urgentni medicini se pri bradikardnih bolnikih z znaki šoka, ishemije miokarda srčnega popuščanja
ali s sinkopo, ki so neodzivni na medikamentozno terapijo, poslužujemo začasne zunanje
elektrostimulacije srca (“pacing”).

Uspešnost elektrostimulacije srca je odvisna od viabilnosti miokarda in miokardnega odgovora na
stimulus ter (ne)pravilne nastavitve elektrostimulatorja (pacemakerja). Zunajna elektrostimulacija je
torej primerna za bolnike, ki še imajo pulz vendar jih bradikardija ogroža, včasih pa je elektrostimulacija
uspešna tudi pri bolnikih s P-asistolijo (asistolija, kjer so prisotni samo P valovi).

ZUNANJA ELEKTROSTIMULACIJA SRCA
Prednosti zunanje elektrostimulacije srca je hitra in enostavna nastavitev, ki se jo lahko sestre,

reševalci in zdravniki hitro naučijo.
Glavna slabost zunanje elektrostimulacije srca je neugodje budnega bolnika, saj je elektrostimulacija

boleča sama po sebi, povzroča pa tudi boleče krčenje mišic prsnega koša. Zato moramo bolnika z
zunanjo elektrostimulacijo srca analgezirati in sedirati. 

Večina novejših defibrilatorjev ima možnost nastavitve zunanje elektrostimulacije in z nekaterimi
samolepilnimi elektrodami lahko monitoriramo, elektrokonvertiramo, defibriliramo ali pa
elektrostimuliramo bolnika. Večina modernih elektrostimulativnih sistemov zaznava intrinzične QRS
komplekse in elektrostimulira le po potrebi.

Natavitve zunanje elektrostimulacije
Pri nestabilnem bolniku z bradikardijo, ki ne reagira na zdravljenje z atropinom, ne smemo

zavlačevati s pričetkom zunanje elektrostimulacije, vendar pa je pomembna priprava. Poraščenem
bolniku moramo postriči ali pobriti dlačice na mestih, kjer bomo nalepili elektrode, koža mora biti suha.
Če z elektrodami za elektrostimulacijo ne moremo izvajati sočasnega EKG monitoringa, je potrebno
nalepiti tudi elektrode za EKG monitoring. 

Elektrodi za elektrostimulacijo nalepimo v antero-lateralno namestitev - eno elektrodo pod desno
ključnico, drugo pa v levo srednjo pazdušno linijo (Skica 1). Pomembno je, da je ta elektroda nameščena
dovolj lateralno in ne na tkivo dojk. 
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Skica 1. Antero-lateralna namestitev elektrod elektrostimulatorja.

V primeru, ko nam npr. poškodba prsnega koša, vstavljen pacemaker oz kardioverter onemogočajo
opisano namestitev, lahko elektrodi nalepimo antero-posteriorno (Skica 2). 

Skica 2. Antero-lposteriorna namestitev elektrod elektrostimulatorja.

Sprednja elektroda mora biti nameščena na levi sprednji steni prsnega koša ob prsnici,  drugo pa
nalepimo med spodnjim delom leve lopatice in hrbtenico, v približno enaki višini kot sprednjo
elektrodo. 

Antero-posteriorno namestitev izberemo tudi pri tistih elektrodah za elektrostimulacijo, s katerimi ne
moremo izvajati defibrilacije, tako da lahko postavimo elektrode za defibrilacijo v standardno antero-
lateralno namestitev, vsaj 2-3 cm stran od elektrod za elektrostimulacijo.

Pomembno je poznati elektrostimulator s katerim upravljamo, saj ima vsaka naprava svoje
značilnosti. Pri nekaterih napravah lahko spreminjamo oz povečujemo jakost toka dokler ne dosežemo
primerne elektrostimulacije, pri drugih napravah pa je jakost toka konstantna in je ne moremo
spreminjati, elektrostimulus pa traja dlje.

Kot že rečeno večina modernih elektrostimulativnih sistemov zazna intrinzične QRS in
elektrostimulira le po potrebi (do doseganja željene frekvence). Slaba stran te lastnosti je, da lahko
naprava artefakte v EKG zaradi premikov zamenja za QRS komplekse in zato preneha z
elektrostimulacijo. V takem primeru je potrebno premike zmanjšati ali pa nastaviti elektrostimulator na
način stimuliranja s fiksno frekvenco. 

Ko pričnemo s samo elektrostimulacijo najprej nastavimo frekvenco elektrostimulacije, ki je za
odrasle običajno med 60 in 90 na minuto. Pri popolnem AV bloku z idioventrikularnim ritmom (cca. 50
utripov na minuto) lahko nastavimo tudi nižjo frekvenco 40 ali pa celo 30 utripov na minuto, saj bo tako
srce elektrostimulirano le v primeru zastoja ali pa ekstremne bradikardije.

Električni tok elektrostimulacije (mA) med opazovanjem bolnika in EKG monitorja počasi
povečujemo. S povečanjem toka se pričnejo krčiti mišice prsnega koša, na EKG monitorju pa se pojavijo
t.i. spajki. Tok še povečujemo (navadno je potreben tok med 50 in 100mA) dokler vsakemu spajku ne
sledi QRS kompleks, ki je znak depolarizacije prekatov. Vsakemu QRS kompleksu mora slediti T val, saj
lahko sicer artefakte, nastale zaradi elektrostimulacijo, zamenjamo za QRS komplekse (Slika 1). 

Če se kljub najvišji nastavljeni energiji QRS kompleksni s T valovi ne pojavijo, spremenimo lego
elektrod. Kadar elektrostimulacija tudi po spremenjeni legi elektrod ni uspešna moramo pomisliti na
vzroke, ki lahko preprečujejo elektrostimulacijo srca (npr hiperkaliemija) ali pa neviabilen miokard. 

Potem, ko na EKG monitorju vsakemu spajku sledi QRS kompleks in T val, preverimo radialni pulz.
Tipen pulz sinhron z elektrostimulacijo potrjuje mehanski odgovor srca na elektrostimuliran QRS
kompleks (kontrakcijo miokarda). Če navkljub električni stimulaciji miokarda sočasno ne tipamo
radialnega pulza, to pomeni, da ni prišlo do potrebnega "mehaničnega ujetja" in električni tok
stimulacije je potrebno še zvišati. Če smo dosegli maksimum nastavitve toka, ali je zunanja
elektrostimulacija za bolnika preveč boleča oz. nevzdržna (navkljub primerni sedaciji in analgeziji), je
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potrebno poiskati druge farmakološke ukrepe, tj. večinoma infuzijo ali majhne boluse adrenalina (po
10mcg/min intravenozno) ali dopamina (50-20mcg/kg/min intravenozno). Ne smemo pozabiti tudi na
druge spremenljive specifične vzroke bradikardije (hiperkaliemija, zastruptive s kalcij/beta zaviralci,
akutni miokardni infarkt) in njihovo specifično terapijo.

Za zavestne bolnike je zunanja elektrostimulacija navadno boleča, zato je skoraj vedno potrebna
intravenska analgezija in pa sedacija. Bolnika je potrebno skrbno in neprestano opazovati.  

Zunanja elektrostimulacija je le začasna rešitev pri bradikardnem bolniku z znaki šoka, ishemijo
miokarda, popušanjem srca ali po sinkopi. Ko dosežemo učinkovito zunanjo elektrostimulacijo in
dovoljšen srčni iztisni volumen, moramo pričeti razmišljati o transvenozeni elektrostimulaciji in bolnika
premestiti na ustrezen oddelek. 

Za transvenozno elektrostimulacijo srca se elektrodo uvede skozi velike vene neposredno v desni
prekat, kjer se jo zagozdi ob mišično steno prekata. Tako je zagotovljena veliko višja stopnja elektro-
mehaničnega ujetja oz. stimulacije srca, poleg tega so potrebni nižji električni tokovi za samo
stimulacijo. Transvenozna stimulacija je za bolnika veliko manj naprijetna. Tudi transvenozna
stimulacija je le začasna rešitev do končne (vsaditev trajnega srčnega vzpodbujevalnika ali ozdravitev
vzroka kritične bradikardije).

LITERATURA
1. Deakin CD et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 3. Executive

summary. Resuscitation 2010;81:1331-32.
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Slika 1. EKG posnetek epravilne elektrostimulacije.
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NA STIČIŠČU PALIATIVNE IN URGENTNE MEDICINE 

AT THE CROSSROADS OF EMERGENCY AND PALIATIVE MEDICINE



Eden izmed pokazateljev potreb po PO je mortaliteta prebivalstva, vendar le kot izhodiščna točka.
Medtem ko je mortaliteta bolj realen kazalec za bolnike z rakom, so pri drugih bolnikih, ki potrebujejo
PO, boljši kazalci njihovih potreb študije o kakovosti življenja in spremljajočih simptomih ter drugih
težavah. Ocene kažejo, da organizirano PO koristi kar 60% umirajočih in 80% bolnikov z napredovalim
rakom potrebuje PO. Ob tem določene storitve PO potrebujeta v povprečju še dva člana bolnikove
družine. PO je aktivna oblika oskrbe, ki lahko glede na potrebe pacienta vključuje preventivne ukrepe
za predvidljive zaplete, akutno in ne-akutno obravnavo. (6).

Nujna medicinska pomoč je izvajanje nujnih ukrepov zdravnika ali zdravnika in njegovih sodelavcev
pri osebi, ki je zaradi poškodbe ali bolezni neposredno življenjsko ogrožena oziroma pri kateri bi glede
na zdravstveno stanje v kratkem lahko prišlo do takšne ogroženosti. Naloga vseh ekip za izvajanje NMP
je, da v najkrajšem možnem času začnejo nuditi NMP pacientu, ga oskrbijo za prevoz in ga, če je to
potrebno, v najkrajšem možnem času prepeljejo v javni zdravstveni zavod. (7)

BOLNIKI, MATERIALI IN METODE
Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP) v Ljubljani  deluje na območju z okoli  335.740 prebivalci.

Na terenu deluje kot pre-hospitalna enota  ter opravlja nujne hišne obiske. V ambulantah, ki se nahajajo
v Urgentnem bloku Kliničnega centra pa deluje kot dežurna služba primarnega zdravstva.  

S ciljem po realni oceni obremenitev SNMP v Ljubljani z obravnavo paliativnih bolnikov je bila
pregledana dokumentacija hišnih obiskov v Ljubljani leta 2012. 

REZULTATI
V letu 2012 je bilo opravljenih 2122 hišnih obiskov; od tega 295 (14%) pri paliativnih bolnikih. Kot

paliativne bolnike smo  opredelili 291 bolnikov z rakom, 3 bolnike z multiplo sklerozo in enega  bolnika
z amiotrofično lateralno sklerozo. 

Na SNMP so se bolniki obračali najpogosteje zaradi neurejene bolečine (Tabela 1). 

Tabela 1. Najpogostejše simptomi obravnavanih paliativnih bolnikov.

Ostali simptomi, zaradi katerih je bil klican SNMP v manj kot 1% pa so bile: kolcanje, epileptičen
napad, zaprtje, anemija, globoka venska tromboza spodnjih okončin, krvavitev iz prebavil, epistaksa,
makrohematurija, ascites, predoziranje opiatnega analgetika,  alergična reakcija. 

Zdravnik SNMP je kot ukrep najpogosteje izvedel parenteralno aplikacijo analgetika (Tabela 2).

Tabela 2. Najpogosteje izvedeni ukrepi.
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NA STIČIŠČU PALIATIVNE IN URGENTNE MEDICINE:
OBRAVNAVA PALIATIVNIH BOLNIKOV NA DOMU V

LETU 2012
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Izvleček
Paliativna oskrba je celostna neprekinjena oskrba bolnika z neozdravljivo boleznijo in njihovih

svojcev. V paliativni oskrbi se obravnavajo fizični, psihični, socialni in duhovni simptomi. Zdravniki, ki
opravljajo dežurno službo, se pogosto srečujejo z bolniki v paliativni oskrbi zaradi novo nastalih
neobvladljivih simptomov. Takrat je možna obravnava simptoma v domačem okolju, občasno pa
bolniki potrebujejo tudi prevoz v bolnišnico. Paliativna oskrba je sestavni del delavnika vsakega
zdravnika, ki opravlja urgentno službo.

Abstract
Palliative care is a continuous treatment to the patients with terminal illness and their families.

Palliative care is a holistic approach treating not only the physical, but also psychological, social and
spiritual symptoms. Physicians at Emergency department are often faced with patients in palliative care
for new uncontrollable symptoms. At that time, it is possible to treat symptom in the home
environment, but occasionally patients also need transport to the hospital. Palliative care is an integral
part of every workday of a physician in an emergency department.

UVOD - OPREDELITEV PALIATIVNE IN URGENTNE MEDICINE
Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje paliativno oskrbo (PO) kot obravnavo
bolnikov z neozdravljivo boleznijo in njihovih bližnjih. Njen osnovni namen je izboljšati kakovost

življenja. PO omogoča zgodnje odkrivanje, oceno in ustrezno obravnavo fizičnih simptomov (npr.
bolečina, bruhanje, zaprtje,…), psiholoških, socialnih in duhovnih težav. PO je celostna in vsebuje
izvajanje paliativnega zdravljenja, paliativne zdravstvene nege, psihosocialne in duhovne podpore z
namenom doseganja najvišje možne kakovosti življenja bolnika in lajšanja posledic bolezni, pri katerih
ni možnosti za ozdravitev. PO življenja ne skrajšuje, vendar ga tudi ne podaljšuje. Smrt sprejema kot
naraven proces. (1,2)

Potreba po organizirani PO postaja nuja zaradi podaljšane življenjske dobe in naraščajočega števila
kroničnih bolezni, od katerih so najpogostejše bolezni srca in ožilja, rakasta obolenja, kronične pljučne
bolezni in sladkorna bolezen (3).

Dolžnost države je zagotoviti ustrezno pomoč pacientom z napredovalimi kroničnimi in
neozdravljivimi boleznimi. PO predstavlja celostno obravnavo na vseh področjih življenja in s tem
osnovno človekovo pravico, ki omogoča izboljšanje kakovosti pacientovega življenja ter življenja
njegovih bližnjih, slednjih tako v času bolezni kot tudi v času žalovanja. (4,5)
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Simptom ŠTEVILO (delež) 

Bolečina 124 (42%)

Slabost in bruhanje 35 (12%)

Težko dihanje 31 (11%)

Zapora urina 27 (9%)

Nemir in zmedenost 23 (8%)

Oslabelost 9 (3%)

UKREP ŠTEVILO (delež)

iv./ i.m./s.c. aplikacija analgetika 124 (42%)

Vstavitev urinskega katetra 27 (9%)

Predpis antibiotika 15 (5%)

Nastavitev infuzije tekočin 15 (5%)

Aspiracija dihalnih poti 7 (2%)

Inhalacija bronhodilatatorja 7 (2%)

Menjava traheostomske kanile 2 (0,8%)



6. Doyle D, Hanks G, Cherny N, Calman K. (2005) Oxford textbook of palliative medicine. Oxford, Oxford University
Press: 7-54, 12000-22.

7. Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči. Uradni list Republike Slovenije. Št. 106/2008: 13970.
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V bolnišnico je bilo napotenih 48 (16%) bolnikov (Tabela 3).

Tabela 3. Napotitve paliativnih bolnikov.

Smrt je bila potrjena na 21 hišnih obiskih (7%), predvsem v primerih, ko so svojci potrebovali psihično
oporo. Obisk  naše službe ob prepoznani smrti s strani svojcev v Ljubljani ni nujen, ker mrliške oglede
opravljajo zdravniki Inštituta za sodno medicino ter se nanje v primeru smrti lahko svojci obrnejo sami.  

RAZPRAVLJANJE
Zdravniki SNMP vsakodnevno prihajajo v stik s paliativnimi bolniki. Občasno, v manjšem številu, so v

ambulante SNMP pripeljani s strani svojcev z lastnim prevozom. Največkrat za pomoč zaprosijo
zdravnika SNMP preko telefona. V telefonskem klicu se poskuša natančneje opredeliti bolnikovo težavo,
obseg  bolezni ter pričakovanja bolnika in svojcev. Če ocenimo, da bodo težave lahko reševali doma, se
opravi hišni obisk. 

Opravljena raziskava je pokazala, da je najslabše obvladan in moteč simptom še vedno bolečina, kar
bi se dalo izboljšati z vnaprejšnjim načrtovanjem paliativne oskrbe. 

Glede na majhen delež v bolnišnico napotenih bolnikov (manj ko petina) lahko zaključujemo, da
urgentni zdravniki v večini primerov uspešno razrešijo obravnavan simptom doma. Naš cilj je, da
paliativnim bolnikom prihranimo nepotrebne prevoze v bolnišnico. 

Z več znanja s področja paliativne medicine bi bili še bolj suvereni in uspešni pri obvladovanju težav
na domu. Potrebno bi bilo sistematično izobraževanje vseh urgentnih zdravnikov s področja Paliativne
medicine, trenutno pa pridobivanje znanja temelji na osebni iniciativi posameznega zdravnika.

ZAKLJUČEK
Paliativna oskrba je celostna neprekinjena oskrba bolnika in mora potekati na vseh nivojih

zdravstvenega sistema, ne glede na to kje bolnik živi, kje in kdaj je obravnavan. V trenutnem
slovenskem zdravstvenem sistemu je paliativna oskrba del vsakdana vsakega zdravnika, ki opravlja
urgentno službo. Vendar pa je delo urgentne službe le en majhen segment v zagotavljanju dobre
celostne paliativne oskrbe. V prihodnosti bo potrebno vzpostaviti ustrezno mrežo in prenos ustreznih
informacij med različnimi nivoji zdravstvenih služb. Že danes pa so potrebna ustrezna izobraževanja
zdravstvenega kadra za pravilno prepoznavo potreb paliativnih bolnikov in ustrezno ukrepanje ne
glede na mesto opravljanja dela, saj se večina zdravstvenega osebja, ki opravlja klinično delo z bolniki,
srečuje tudi s kronično obolelimi, ki so neozdravljivo bolni.
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USTANOVA ŠTEVILO (delež) 

Onkološki inštitut 29 (60%)

IPP 9 (19%)

Urolog 3 (6%)

Bolnišnica Golnik 2 (4%)

Abdominalni kirurg 2 (4%)

Nevrolog 2 (4%)

ORL specialist 1 (2%)



vprašanje ukrepanja urgentnega zdravnika: ali dokončati začeto intervenco ali se posvetiti »nujnejšim«
pacientom. V tujini je odgovor jasen, pomembna je indikacija in ne stopenjsko določanje prioritet. (5)

KLASIFIKACIJA NUJNIH STANJ V PO
V retrospektivni nemški študiji so bila najpogostejša nujna stanja pri paliativnih pacientih: dispnea

(55%), psihosocialna preobremenitev svojcev (35%) in bolečina (11%). 25% pacientov je imelo veljaven
obrazec o vnaprej izraženi volji. V primerjavi z ostalimi pacienti (71,3%) je bilo le 30,9% hospitaliziranih.
Vzroki hospitalizacij so bili: želja svojcev, neobvladovanje simptomov in želja pacienta. Povprečna
intervencija pri pacientih v PO je trajala 43 min, pri ostalih 23 min. 78% vseh intervencij pri pacientih v
PO je bilo opravljeno zunaj rednega delovnega časa. Kot zanimivost je bilo v tej raziskavi le 0,72%
intervencij opredeljenih kot paliativnih. (6)

Nujno stanje v PO je za pacienta in svojce, kot vsako drugo zdravstveno nujno stanje, ki je
povzročeno z novo nastalim akutnim obolenjem ali poslabšanjem simptomov že prej znane bolezni,
potencialna nevarnost, ki zahteva takojšnje ukrepanje in oskrbo. Po drugi definiciji so paliativna nujna
stanja definirana kot nujna stanja pri pacientih z neozdravljivo boleznijo v paliativnem stadiju bolezni.
(7-10)

Paliativna nujna stanja lahko razdelimo v štiri kategorije. Prvo kategorijo predstavljajo nujna stanja
neodvisna od osnovne bolezni pri že znanem pacientu v paliativni oskrbi (npr. akutni koronarni
sindrom, cerebrovaskularni dogodek, politravma…). Drugo kategorijo predstavljajo nujna stanja zaradi
novo nastalih simptomov in znakov, ki so povezani z osnovno boleznijo (npr. pljučna embolija,
parapareza, epileptični napad,…). Tretjo kategorijo predstavljajo nujna stanja, nastala kot posledica
terapije (npr. srčno popuščanje zaradi kemoterapije, povečana nagnjenost k okužbam zaradi
nevtropenije po kemoterapiji,…). Četrto kategorijo predstavljajo nujna stanja povezana s
poslabšanjem že od prej znanih simptomov, ki so vzročno povezani z osnovnim obolenjem (npr. akutna
dispneja, prebijajoča bolečina,…). Omenjena razdelitev je pomembna zaradi obravnave s strani
urgentnega zdravnika. (8-10)

Na obravnavo pacientov zaradi paliativnih nujnih stanj, vpliva šest dimenzij (fizična, psihična,
socialna, duhovna, etična, pravna), ki praviloma otežujejo terapevtske odločitve urgentnih zdravnikov
in podaljšujejo intervencijske čase enot NMP. Omenjene dimenzije so opisane že v konceptu »Total-
pain« C. Saunders leta 1960. Sam pojem »paliativni pacient« ne sme biti sinonim, za kakršne koli
terapevtske odločitve, v smislu neadekvatne ali minimalizirane terapije. V bistvu je obratno, taki
pacienti potrebujejo običajno veliko bolj diferencirano terapijo pri obravnavi nujnih stanj.

V zadnjih letih je opazen trend, da pacienti v paliativni oskrbi ostajajo na domu, dokler je izvedljiva
ustrezna oskrba. To je povezano tudi z organizacijo in delovanjem paliativne oskrbe na terenu (pomen
24-urno dostopnih paliativnih mobilnih timov), družinske medicine in patronažne službe. V sistemih,
kjer je svojcem in pacientom omogočen 24-urni kontakt s paliativnim timom, prihaja zelo redko do
klicanja dežurne službe. (11)

Priporočljiva je uporaba obrazca za nadzorovanje simptomov na bolnikovem domu, pri čemer
morajo biti svojci dobro seznanjeni in usposobljeni za dajanje posameznih zdravilnih učinkovin.
Poučeni morajo biti tudi o ukrepanju v nujnih primerih (arterijske krvavitve, dispneja, bolečina,…). V
primeru, da ima pacient obrazec o vnaprej izraženi volji, mora biti hitro dostopen, prav tako obrazec o
prepoznanem pacientu v paliativni oskrbi. (12-17)

PERSPEKTIVE PO
Sodelovanje med urgentno in paliativno oskrbo mora biti omogočeno 24-ur/dan, v smislu

konzultacije urgentnega zdravnika ob intervenciji na terenu, ali celo predaji pacienta mobilnemu
paliativnemu timu na terenu (19-20). Ob hospitalizaciji pacientov v PO, bi bilo smiselno omogočiti
sprejem neposredno na paliativni oddelek in ne preko oddelkov akutne obravnave (21). Mreža PO
omogoča večjo preglednost ter bolj usmerjeno, racionalno in učinkovito porabo finančnih sredstev v
zdravstvenem sistemu. Pričakujemo, da se bo z organizirano PO stopnja akutne bolnišnične obravnave
bistveno zmanjšala, medtem ko se bosta delež zdravstvene obravnave pacientov na domu in število
smrti na domu povečala. Racionalizirala se bo uporaba zdravil in storitev zdravstvenega sistema. S tem,
ko bo izboljšana obravnava bolečine in drugih simptomov telesne, psihološke, socialne in duhovne
narave, bodo pacienti deležni dostopnejše, kakovostnejše in učinkovitejše PO. (22)
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Izvleček
Nujna stanje pri pacientih v paliativni oskrbi (PO) v današnjem času niso redkost in bodo z ozirom na

demografske kazalce, postala sestavni del urgentne medicinske obravnave na terenu, kot tudi v
ambulantah nujne medicinske pomoči. Po različnih klasifikacijah, ima danes okrog 3-10% intervencij
ekip NMP (Nujne medicinske pomoči) paliativno medicinsko ozadje.  Izobraževanja s področja
urgentne medicine po podatkih iz tujine, niso sledila tem trendom. Nujna stanja pri pacientih v PO so
običajno zelo kompleksna in zahtevajo poleg znanj urgentne medicine še poznavanje, psihologije,
sociologije in predvsem dobro poznavanje organizacije zdravstvenega sistema in možnosti paliativne
oskrbe na terenu in v bolnišnicah, kar posledično lahko vpliva na kakovost obravnave vseh pacientov
(ne samo tistih v PO). Po podatkih iz tujine je nujno implementirati vsebine iz PO v temeljno
izobraževanje zdravnikov in reševalcev, kot tudi v redna podiplomska izobraževanja. 40-50% urgentnih
zdravnikov in reševalcev se ne počuti dovolj pripravljene za delo s pacienti v PO, posebej na področju
psihosocialnih tem. Posledično navajajo več hospitalizacij.

Abstract
Emergencies in palliative care (PC) are not a rare situation. Regard to demographic indicators we can

expect emergencies in PC to become an integral part of any emergency setting, in outpatient team or
in a field. According to various classifications, today EMS teams (Emergency Medical Service) has
around 3-10 % of palliative care intervention. Education in emergency medicine has not followed this
trend. Treatment of emergency patients in the PO are usually very complex and require additional
knowledge of psychology, sociology and good knowledge of the organization of the health system.
According to data from abroad, it is necessary to implement the content of the PO in the basic
education of doctors and rescue workers, as well as full-time graduate education. 40-50% of emergency
physicians and emergency workers do not feel sufficiently prepared to work with patients in the PO,
especially in the field of psycho-social themes. Consequently we can see more hospitalizations.

UVOD
Etični, pravni in klinični aspekti ravnanja zdravnikov ob neozdravljivo bolnem ali umirajočem

pacientu so predmet intenzivnih razprav v znanstvenih krogih in družbenem življenju nasploh. Nujna
stanje pri pacientih v paliativni oskrbi v današnjem času niso redkost in bodo z ozirom na demografske
kazalce, postala sestavni del urgentne medicinske obravnave na terenu, kot tudi v ambulantah nujne
medicinske pomoči. Po različnih klasifikacijah, ima danes okrog 3-10% intervencij ekip NMP paliativno
medicinsko ozadje. (1-4)

DILEME URGENTNIH ZDRAVNIKOV
Urgentnim zdravnikom se pri obravnavi paliativnih pacientov postavljajo številna vprašanja, in sicer:

ali ne gre v bistvu za zlorabo sistema NMP, za kršenje smisla in namena osnovnih določil? Katera so
nujna stanja v paliativni oskrbi, ki jih mora oskrbeti urgentni zdravnik? Katere so posebnosti obravnave
pacienta s strani terapije? V primeru, da ekipa NMP oskrbuje pacienta v paliativni oskrbi in hkrati prejme
urgentni klic, da se duši otrok ali se je zgodila prometna nesreča z več politravmatiziranimi, se postavlja
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Paliativna nujna stanja so z veliko verjetnostjo povezana z napredovanjem osnovne bolezni, kar nam
omogoča predvidevanje vnaprej nastanka določenih nujnih stanj (dispneja pri pacientu z bronhialnim
karcinomom) in priprava na njih. V tem je tudi bistvena razlika med nujnimi stanji v paliativni oskrbi in
ostalimi nujnimi stanji (10). Algoritmi za oskrbo nujnih stanj so v urgentni medicini zelo razširjeni,
vendar so zaradi kompleksnosti pri pacientih v PO, le pogojno uporabni. Ravno zaradi tega, si določeni
avtorji (Makowski, 2013) prizadevajo razviti ustrezne algoritme, ki bi pomagali urgentnim zdravnikom.
Zgornjim štirim kategorijam sta dodani še dve, in sicer psihosocialne krize, ki izvirajo iz zahtev pacienta
ali preobremenjenosti okolja in posebni primeri, ki so v bistvu prvič prepoznani in oskrbljeni pacienti,
identificirani kot paliativni. Za enkrat primanjkuje validiranih raziskav s tega področja. (23)

Po podatkih iz tujine je nujno implementirati vsebine iz paliativne oskrbe v temeljno izobraževanje
zdravnikov in reševalcev, kot tudi v redna podiplomska izobraževanja, nezanesljivih pri delu s pacienti
v paliativni oskrbi se počuti od 40-50% urgentnih zdravnikov in reševalcev, posebej na področju
psihosocialnih tem. Potrebne vsebine izobraževanj so definicije in kategorizacija nujnih stanj v PO,
posebna stanja v PO (nadzor nad simptomi, anksioznost), pravni vidiki (obrazci o vnaprej izraženi volji),
psihosocialni vidiki (sodelovanje s svojci, integracija v mrežo PO), duhovni in etični vidiki (umiranje in
smrt v različnih religijah). (2, 24)

ZAKLJUČEK
Cilji in želja po zdravljenju se pri pacientih v PO razlikujejo, glede na ostalo populacijo akutno zbolelih

ali poškodovanih. Klic ekip NMP je lahko le klic na pomoč osebe v stiski. Republika Slovenija sodi med
države, ki področja PO še nimajo sistemsko urejenega, niti umeščenega v ustrezne dokumente.
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je za pripravo Državnega programa paliativne oskrbe doslej
imenovalo dve delovni skupini, ki sta pripravili koncept vzpostavitve paliativne oskrbe. Z imenovanjem
Razširjenega strokovnega kolegija za paliativno medicino, ki je najvišji strokovni organ na področju PO,
je Ministrstvo za zdravje RS dodatno potrdilo pomen PO (22). 

V predpisu, skladnim z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (25), je v
programu zdravstvenih storitev za večjo preglednost, kakovost in učinkovitost zdravstvenega varstva
opredeljena PO kot dejavnost, ki jo izvajajo vsi zdravstveni delavci in sodelavci, ki prihajajo v stik s
pacienti in se izvaja na vseh ravneh zdravstva. Kot izvajalci kompleksnejših storitev PO pa so opredeljeni
timi PO v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, izvajalcih institucionalnega varstva v dnevnih in
celodnevnih oblikah in hospicih. 

Zaradi slabe pokritosti terena s paliativnimi timi bo tako še nekaj časa obravnava paliativnih
pacientov potekala s strani službe NMP. Nekatere raziskave so pokazale, da kakovost oskrbe pacientov
v PO, korelirala s predznanji ekip NMP s področja znanj iz PO (2). Po podatkih iz tujine je nujno
implementirati vsebine iz PO v temeljno izobraževanje zdravnikov in reševalcev, kot tudi v redna
podiplomska izobraževanja (20). Aktivacija paliativnih mobilnih timov, naj bi prav tako potekala
direktno preko dispečerja iz OKC (18, 19). Uporaba določenih pripomočkov za prepoznavo paliativnih
pacientov na terenu, se je izkazala za koristno (13), prav tako obrazcev o vnaprej izraženi volji, ter
protokolov za ukrepanje v primeru nujnih stanj. Najboljša možna oskrba pacientov v PO bo možna le z
dobrim sodelovanjem med vsemi vpletenimi na primarnem in sekundarnem nivoju zdravstvenega
varstva, zdravstveni sodelavci in usposobljenimi nepoklicnimi izvajalci.
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URGENTNI CENTRI - KAJ PRIČAKUJEMO 

EMERGENCY CENTERS – WHAT CAN WE EXPECT?



UVOD
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008−2013 »Zadovoljni uporabniki in izvajalci

zdravstvenih storitev« (Ur.l.RS. št. 72/2008) opredeljuje vizijo zdravstvenega varstva, ki poudarja tudi
organizacijo dostopnega, kakovostnega in dolgoročno vzdržnega sistema zdravstvenega varstva. V
okviru prednostnih razvojnih področij je poudarek med drugim na ureditvi javne zdravstvene mreže in
zmanjševanju neenakosti na področju zdravstva med regijami z organizacijo bolnišnične službe,
primerljive z državami EU, kjer je v sestavi organigrama vsake bolnišnice tudi urgentni oddelek -
Urgentni center (UC), kot samostojna enota z ustrezno kadrovsko strukturo, na celotnem geografskem
območju Slovenije. Urgentna služba vseh nivojev je prvo ogledalo organiziranosti zdravstvenega
sistema v vsaki državi. V naši državi, kjer je zdravstvo sicer na večini nivojev primerljivo s svetovnim
vrhom, je organizacijsko marsikje pomanjkljivo organizirano. Nastanek urgentnih centrov je nujen tudi
zaradi splošnega vtisa vseh uporabnikov o organiziranosti zdravstva v državi, še posebej v tistih
primerih, ko ga nemudoma in najbolj potrebujejo. Osnove Enotne metodologije organizacije urgentnih
centrov temeljijo na strateških točkah, in sicer:

1. vzpostavitve urgentnih centrov kot samostojnih oddelkov v bolnišnicah,
2. definicije področja dejavnosti v zdravstvu,
3. organizacije delovnih procesov,
4. definicij kliničnih poti,
5. organizacije vodenja,
6. sistematizacije kadrov,
7. vodenja kakovosti,
8. integracije primarne službe in urgentnih centrov v funkcionalno mrežo,
9. osnov informacijskega in komunikacijskega sistema mreže,
10. financiranja dejavnosti.

URGENTNI CENTER KOT SAMOSTOJEN ODDELEK
Enotni urgentni center kot samostojna enota v bolnišnici je osnova pravemu pristopu urgentnim

pacientom v začetku, je najbolj optimalna oblika organizacije urgentne službe, dosega hitro oskrbo,
učinkovito uporablja razpoložljive kadrovske vire in opremo ter omogoča postavitev urgentnega
pacienta v ospredje zdravljenja.

Razvoj urgentne medicine v Sloveniji temelji na zdravstvenih domovih kot primarni službi oskrbe
urgentnih pacientov. Še vedno zgodovinska ločitev na primarni in sekundarni nivo, pomeni, da
paciente v osnovi najprej pregleda primarni zdravnik in jih nato pošlje na sekundarni nivo specialistu
ustrezne stroke. To je model, ki morda odlično funkcionira v neurgentnih stanjih, vendar se je za
urgentna stanja izkazalo, da morajo priti oboleli ali poškodovani čim prej k tistemu zdravniku, ki
njegovo težavo lahko dokončno reši. Tako se že v sedanjem sistemu nekako “po ljudskem izročilu” med
prebivalci države ve, da zdravijo poškodbe v kirurških ambulantah, da je treba pomoč pri internistu
poiskati največkrat, če te tja napoti dežurni splošni zdravnik, za zdravljenje obolelih otrok je na voljo
pediatrična dežurna služba, če imaš težave z očmi obiščeš dežurnega okulista itd. Vse te dežurne
ambulante so zaradi zgodovinskega razvoja slovenskih zdravstvenih domov in bolnišnic v geografskem
smislu razpršene na več lokacij. To je logično, saj so sprva nastajali zdravstveni domovi dislocirani od
bolnišnic, nato pa so tudi bolnišnice izgrajevale oz. dograjevale ločene oddelke, od katerih je vsaka
opravljala “svojo” urgenco.

V petdesetih letih prejšnjega stoletja se je razvoj urgentne medicine usmeril tako kot druge
medicinske vede eksponentno navzgor. To pomeni, da so se za urgentne paciente začele uporabljati
različne drage diagnostične metode, dandanes npr. urgentna CT in MRI preiskava pomeni standard za
mnoga resna urgentna stanja, kar si zaradi tehnologije pred 20 leti nismo mogli zamišljati. Še več,
urgentna medicina je v najnaprednejših državah na tem področju osnovala nov zdravstveni profil, v
anglosaškem svetu so uvedli urgentne zdravnike že v prejšnjem stoletju, ki so nosilci dejavnosti v
urgentnih centrih. Tako so dosegli poleg strokovnega napredka še ekonomski učinek, saj so imeli vedno
na voljo v urgentnem centru široko izobraženega zdravnika za vsa urgentna stanja in ne več zdravnikov
subspecialistov, ki so obvladali in se ukvarjali le s svojim koščkom urgence.
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Izvleček
Izgradnja urgentnih centrov v Republiki Sloveniji bo pomembno spremenila izgled oskrbe urgentnih

bolnikov v bolnišnicah. Urgentne ambulante različnih strok, ki so večinoma razpršene po različnih delih
bolnišnic, bodo delovale v okviru istih prostorov, ki bodo nudili ustrezno diagnostično podporo in
kadre. Znotraj urgentnih centrov bomo integrirali pripadajoče prehospitalne enote. Združevanje
primarne in sekundarne urgence zahteva novo obliko organizacije v obliki samostojnega urgentnega
oddelka, ki je del bolnišnice. Postaviti je treba enovito vodenje, zagotoviti ustrezno kadrovsko zasedbo
z urgentnimi zdravniki in konzultanti subspecialisti, vzpostaviti enotno triažo, opredeliti klinične poti
najnujnejših stanj ter spremljati kazalnike kakovosti. Urgentni centri pomenijo bistven skok naprej v
razvoju urgentne medicine v bolnišnicah in so tudi pogoj k napredku stroke ter omogočajo racionalno
uporabo človeških virov in opreme.

Abstract
Emergency centers implementation will significantly change the care of emergency patients in

hospitals of the Republic of Slovenia. Different emergency units spread across various hospital
locations will be joined together and be supported by adequate equipment resources and workforce.
Prehospital units of adjacent Primary Healthcare Centers will become an integral part of every
Emergency center. The primary and secondary level of healthcare joined in one center as a part of the
hospital (Emergency department) will require new organization. Leadership should be uniform and
formalized, emergency physicians should become the leading workforce supported by various
subspecialists. Single triage area should be implemented, clinical pathways of major emergencies
should be developed and quality control should be essential. Implementation of Emergency centers is
a huge leap forward in the development of emergency care in hospitals and allows more rational use
of all healthcare resources.
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KLINIČNE POTI
Usklajenost vseh služb v verigi preživetja je nujna za dober klinični izhod oskrbe pacientov, od

najlažjih, ki prihajajo zaradi minimalnih težav, do tistih, ki so življenjsko ogroženi. Tri skupine urgentnih
pacientov, ki zahtevajo posebej usklajeno delovanje vseh sodelujočih, so: težko poškodovani, pacienti
z akutnim koronarnim sindromom in pacienti, ki so doživeli možgansko kap. Naloga strokovnega sveta
urgentnega centra je, da v vsakem urgentnem centru bolnišnice napiše algoritem oskrbe pacientov za
vsako izmed skupin, kdo so udeleženci oskrbe in kakšne so njihove naloge (posebni timi zdravnikov in
osebja), kako se jih aktivira, kakšen je pretok informacij, katere službe so zadolžene za sodelovanje pri
oskrbi in kakšna je njihova vloga. Poleg ključnih treh skupin je treba klinične poti izdelati tudi za oskrbo
vseh ostalih glavnih urgentnih stanj glede na trenutno strokovno znanje in organizacijske lastnosti
posameznega urgentnega centra.
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V državi trenutno nastajajo urgentni centri kot zametki pravih urgentnih centrov, saj združujemo pod
enotno okrilje službe PHE, INP in KNP, to je več kot 90% vseh urgentnih pacientov pod eno streho. To
pomeni, da ob novogradnjah vsaka bolnišnica potrebuje statutarne spremembe, kjer mora statut
umestiti urgentni center kot samostojni oddelek bolnišnice. Urgentni centri so del bolnišnic in v
dežurnem času, ko ni več na voljo osebnih zdravnikov, pokrivajo celotno urgenco. Pacientom so tako
na voljo vsa strokovna pomoč in diagnostika na enem mestu, izognemo se nepotrebnemu obiskovanju
pacientov v dislociranih zdravstvenih domovih in napotitvam specialistu, ki si pogosto te paciente
zaradi konzultacij med seboj pošiljajo en drugemu, saj so specialisti različnih strok pogosto med seboj
lokacijsko ločeni in neposredne medsebojne konzultacije niso možne.

PODROČJE DEJAVNOSTI
Področje dejavnosti delovanja urgentnega centra pokriva:
1. (PHE - reanimobil) delovanje prehospitalne enote oz. reanimobila, ki je sedaj delovala na nivoju

primarnega zdravstva pod okriljem zdravstvenega doma
2. (NRP) delovanje nujnih reševalnih prevozov, ki je sedaj delovala na nivoju primarnega zdravstva

pod okriljem zdravstvenega doma  
3. (SNMP) pokrivanje dela urgence s področja primarnega zdravstva, ki ga je treba pokriti z zdravniki

splošne prakse iz zdravstvenih domov, dokler urgentni centri sami ne bodo imeli dovolj lastnega kadra
urgentnih zdravnikov

3. (INP) pokrivanje celotne internistične nujne pomoči
4. (KNP) pokrivanje celotne kirurške nujne pomoči za odrasle in otroke in oskrbo poškodb
5. (druga področja) Urgentni centri lahko pokrivajo tudi ostala urgentna stanja v bolnišnicah, kjer se

bodo lahko tako organizirali glede na lokacijo centra in števila drugih urgentnih pacientov, npr.
ginekologije, pediatrije, ORL, okulistike itd. preko konziliarne službe oz. konzultantov.

ORGANIZACIJA DELOVNIH PROCESOV
Vsak urgentni center je karseda enovito organiziran v podobne funkcionalne enote, kjer se vrši

oskrba urgentnih pacientov. Izjemno pomembna je notranja tehnologija razvrstitve pacientov in
njihova oskrba. Vsak pacient prihaja v urgentni center na dva načina: ali preko vhodnih vrat, kjer se
prijavi na triaži in administraciji, ali pa preko posebnega vhoda za življenjsko nujne primere, ki pridejo
z enoto PHE. Triaža je ključni element razporejanja pacientov v UC. Razporejanje je dvojno, in sicer
glede na stopnjo nujnosti pregleda po Manchestrskem sistemu, ter glede na lokacijo pregleda v UC, saj
je UC funkcionalno razdeljen na več enot, kjer obravnavajo različna urgentna stanja zdravniki različnih
specialnosti. Nekaj pacientov bo v urgentni center že napotenih preko pregledov pri svojih osebnih
zdravnikih z napotnico in obvezno oznako nujno. Sedanja praksa je, da osebni zdravniki napotijo
pacienta k določenemu specialistu. Naloga triaže v urgentnih centrih pa je opredeliti njegovo nujnost
tudi če pride z napotnico in pacienta po potrebi obravnavati prednostno v tistem segmentu
urgentnega centra, kje se vrši oskrba takšnih primerov.

Normalno delovanje urgentnega centra omogoča dobra triaža. Zato je ključnega pomena, da v
vsakem urgentnem centru predstojnik s svojim strokovnim timom napiše pravila razdelitve pacientov
glede na priporočila tega dokumenta. Triaža mora določiti pacientovo osnovno težavo glede na
Manchestrski triažni sistem, prioriteto obravnave ter mesto oskrbe v urgentnem centru. Za življenjsko
ogrožene primere, kot so politravma, akutni koronarni sindrom in možganska kap, morajo biti jasno
definirane klinične poti in vloga sodelujočega medicinskega in nemedicinskega kadra. Naš cilj
napotitve v urgentni center je jasna informacija težave, ki jo pacient ima, in ne diagnoze, na katero
osebni zdravnik posumi.

Triaža bo v združitvi primarnega nivoja splošnih in urgentnih družinskih zdravnikov ter osebja KNP in
INP delovala kot kretnica za hiter in učinkovit pretok prihajajočih pacientov. Triaža spremeni vsakega
pacienta, ki prihaja z napotnico k določenemu specialistu, v pacienta, ki ima določeno težavo in
nujnost. Med težave sodijo: glavobol, bolečine v trebuhu, težko dihanje, kašelj, vročina, bolečine v križu,
bolečine v prsnem košu, alergije, kožne spremembe, vrtoglavice, poškodbe, itd.
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Slika 1. Notranja arhitektura urgentnega centra in razdelitev pacientov v funkcionalne enote.

Slika 2. Triaža kot osnova razdelitve pacientov glede na nujnost in lokacijo. Legenda: UC – urgentni center, rtg P/C – rtg
slika pljuč in srca, LAB – laboratorijske preiskave, UZ – ultrazvočne preiskave, CT – CT preiskava.



VODENJE KAKOVOSTI
Vsaka bolnišnica si je že izdelala načrt vodenja kakovosti po enem izmed osnovnih sistemov vodenja

kakovosti (npr. ISO) in nekatere tudi z nadgradnjo z akreditacijami po različnih zahtevnejših sistemih
(DNV, JCAHO), ki zahtevajo enega izmed osnovnih sistemov. Urgentni centri so enako kot vse druge
enote bolnišnice vključene v osnovne zakonitosti vodenja kakovosti, ki že v bolnišnicah obstajajo.

Poleg splošnega vodenja kakovosti je treba spremljati tudi kazalnike kakovosti v urgentnih centrih, ki
so specifični za to dejavnost. Deloma kazalnike vodijo sedaj posamezni oddelki nekaterih internističnih
in kirurških strok in PHE enote za sebe, ki pa so sedaj še vključene v vodenja kakovosti primarnega
zdravstva.Kazalnike kakovosti delimo na področja, in sicer:

• kazalniki kakovosti oskrbe,
• kazalniki procesov dela,
• kazalniki obremenjenosti kadrov,
• kazalniki zadovoljstva uporabnikov,
• kazalniki racionalne porabe virov.

MREŽA URGENTNIH CENTROV
V mreži urgentnih centrov RS je 12 centrov, ki jih metodologija deli na tri nivoje: C1, C2, C3. Namen

metodološke razporeditve je racionalna organizacija glede na število pregledanih pacientov na leto ter
glede na nivojsko organiziranost. Najvišja centra sta C1, kamor se premeščajo pacienti iz pripadajočih
regijskih manjših centrov nivoja C2 ali C3. Center v UKC Maribor tako pokriva področje
severovzhodnega dela države, predvsem centrov Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec. UKC Ljubljana
pokriva skoraj celotno področje ostale centralne in zahodne Slovenije. Poseben položaj ima srednje
velika splošna bolnišnica Celje, ki v nekaterih primerih urgentne službe pokriva področje osrednje
Slovenije.

Mreža pomeni, da so med centri C1 in centri nižjega ranga vedno odprte dobre komunikacijske
povezave zaradi konzultacij in premeščanja pacientov. Čigava je prisojnost organizacije transporta in
financiranje je treba sistemsko urediti. Mreža urgentnih centrov skrbi tudi za pripadajoče lokalne in
dislocirane urgentne ambulante, ki bodo morale ostati na voljo prebivalcem zaradi geografske
razpršenosti. Nujna je sistemska kakovostna analiza celotne mreže NMP tudi na primarnem nivoju.
Mreža in dobra medsebojna informacijska podpora je potrebna tudi v primeru masovnih nesreč. V
mrežni obliki organizacije lahko v teh neljubih dogodkih država hitro in učinkovito uporabi vse
razpoložljive človeške vire in opremo za hitro oskrbo pri masovnih nesrečah. Mreža lahko deluje samo
ob podpori modernega dispečerskega sistema.

INFORMACIJSKI SISTEM
Trenutne razmere v urejenosti informacijskih sistemov posameznih urgetnih centrov so izjemno

raznolike. Prav tako so informacije, ki jih beležimo v različnih ustanovah, izjemno različne, mnogokrat
samo na papirju. Ustrezne informacijske povezave med urgentnimi centri ni, prav tako tudi ne med
prehospitalnimi enotami in urgentnimi centri. Znotraj bolnišničnih sistemov urgentnih ambulant
obstajajo raznoliki načini informacijske podpore, ki je največkrat neustrezna. Informacijski sistem mreže
urgentnih centrov je najbolje organizirati kot spletni portal s povezavami na ustrezne baze podatkov v
posameznih ustanovah. Natančnejše rešitve informacijskega sistema zajema Enotna metodologija
informacijskega sistema UC v RS.

FINANCIRANJE
Osnova financiranja dejavnosti je lastno stroškovno mesto urgentnega centra kot oddelka znotraj

bolnišnice. Osnovni stroški, ki bremenijo urgentni center, so: kadri, potrošni material in zdravila, oprema
in amortizacija ter vsi stroški uporabe prostorov. V osnovi gre za fiksne stroške in variabilne stroške.
Osnovni prihodki urgentnega centra so opravljeni pregledi, ki jih delimo na tri nivoje: kratek urgentni
pregled, razširjeni urgentni pregled, oskrba v opazovanju, posebne diagnostične preiskave, posebne
storitve, oskrba življenjsko ogroženega. Glede na to, da so prostori, oprema, kadri in področja
dejavnosti jasno definirana, ni razloga za pavšalno in s tem netransparentno plačevanje storitev.
Varovalka, da se bodo dejansko sredstva, namenjena urgenci, resnično porabila v ta namen, je
strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov MZ in ZZZS ter strokovnjakov s področja dela UC.
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VODENJE URGENTNEGA CENTRA
V sedanji organizaciji urgentne službe in različnih predvsem bolnišničnih ambulant INP in KNP

prepogosto vidimo, da so ta urgentna delovišča prepuščena največkrat mladim zdravnikom
specializantom, vodenje oz. ukvarjanje z organizacijo in razvojem stroke pa seveda različni specialisti in
subspecialisti kirurških in internističnih strok zaradi svojih osebnih interesov in razvoja lastne
strokovnosti ne morejo voditi na pričakovanem nivoju. Zato je tako zelo pomembno, da ima vsak
urgentni center vodjo, ki je za svoj poln delovni čas posvečen pravemu strokovnemu delu in
organizaciji urgentnega centra.

V državi bomo imeli verjetno veliko težav, kako najti pravi profil vodje vseh urgentnih centrov v
državi. Urgentnih zdravnikov s specializacijo urgentne medicine nimamo veliko, zato je smiselno, da se
za vodje uporabi tudi druge specialiste, ki seveda izkazujejo smisel za globalen pogled na urgenco, npr.
specialiste kirurge, specialiste interniste, anesteziologe ipd. Vsaka izmed bolnišnic bo morala v svoji
sredini poiskati primerno osebo, kar seveda zajema tudi glavno medicinsko sestro urgentnega centra. 

SISTEMATIZACIJA KADROV
V dobro razvitih urgentnih centrih sodelujejo različni medicinski in nemedicinski kadri, kjer je glavni

nosilec dejavnosti urgentni zdravnik. Ker tega zdravniškega profila v državi še primanjkuje, gre v opisu
kadrov urgentnih centrov v RS za sodelovanje treh kadrovskih profilov skupaj, in sicer osebja, ki je sedaj
delovalo na področju PHE (urgentni ali splošni zdravniki specialisti in specializanti, diplomirane
medicinske sestre in zdravstveniki, srednje medicinske sestre, administratorji itd.), na področju KNP
(zdravniki kirurgi specialisti in specializanti, diplomirane in srednje medicinske sestre, bolničarji,
mavčarji, administratorji itd.) ter na področju INP (zdravniki specialisti in specializanti internističnih
strok, diplomirane in srednje medicinske sestre, administratorji, bolničarji itd.).

Za normalno in čim bolj skladno organiziranje urgentnega centra je treba preseči nivo delitve na
primarno dežurno službo in sekundarno bolnišnično dežurno službo na nivoju urgentnih centrov.
Urgentni centri so enoviti del specialnega sekundarnega zdravstva in pripadajo bolnišnicam, tako je
izjemno smiselno, da pripadajo tudi vsi kadri, ki so tam zaposleni, v bolnišnice. Zato je pomembno, da
se pripoji vse pripadajoče enote PHE zdravstvenih domov k urgentnim centrom v enovit kadrovsko
zapolnjen oddelek. Prav tako v prehodni fazi sicer del primarne dežurne službe lahko opravljajo dežurni
zdravniki splošne prakse kot zunanji sodelavci, vendar je smisel UC pridobiti in izobraziti svoj kader za
pokrivanje celotne dežurne službe. Tako je možno delo kadrovsko bistveno racionalizirati, obenem pa
zdravnikom urgentne medicine, zaposlenim v UC, omogočiti različna delovna mesta znotraj
urgentnega centra v sodelovanju s specialisti konzultanti različnih strok.
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Slika 3. Razporeditev pacientov v urgentnem centru in nujne posebne klinične poti.
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UVOD
Urgentna medicina kot samostojna specialnost je v Sloveniji priznana šele od leta 2005, a popoln

zagon bo dobila šele z ustanovitvijo enotnih urgentnih centrov v naših bolnišnicah. Z gradnjo in
pričakovanim zagonom prvih urgentnih centrov v letu 2014 se pojavlja veliko vprašanj, tako strokovnih,
tehničnih kot političnih. Eno izmed najbolj zahtevnih področij, ki jih je potrebno urediti za uspešen
začetek delovanja urgentnih centrov, bo integracija pre- in intra-hospitalnih odsekov.

Z uspešno uskladitvijo pre- in intra-hospitalne NMP bomo lahko izkoristili sinergijo, ki jo uspešna
implementacija urgentne medicine lahko ponudi: zgraditi Sistem NMP, ki nudi kontinuum kakovostne
in varne oskrbe kritično (in potencialno kritično) bolnih/poškodovanih, ne glede na kraj, čas ali profil
zaposlenih!

Avtorji na kratko podajajo posamezna videnja o organizaciji NMP iz dokumenta o “Enotni
metodologiji organizacije urgentnih centrov”.

RAZPRAVA
V novo ustanovljenih urgentnih centrih (UC) bodo obravnavani nediferencirani bolniki, ki bodo v UC

večinoma prispeli sami, po lastni izbiri, nekateri pa bodo napoteni s strani izbranega osebnega
zdravnika. Eden izmed osnovnih namenov enotnega, “splošnega” urgentnega centra, je zagotoviti
splošno znano in jasno enovito vstopno točko v Sistem NMP. Že kratkoročno bosta vstopni točki v
Sistem NMP le dve: bodisi klic na 112 ali obisk UC. Obisk bolnika pri osebnem zdravniku, četudi se na
koncu izkaže, da gre za “nujno stanje” , se ne šteje kot vstop v NMP! To postane šele z aktivacijo PHE enot
preko klica 112.

Končni namen  je v vsakem slovenskem mestu, ki ima splošno bolnišnico/klinični center, zagotoviti
eno in enovito vstopno mesto, kjer lahko bolniki vsak dan in ob vsaki uri poiščejo zdravniško pomoč. To
so sprejemna mesta UC (administrativni sprejem in triaža).

Osnovna razlika v konceptu je prehod od zaporednega napotovanja bolnikov iz primarnega proti
sekundarnemu (terciarnemu) nivoju, k paralelni razvrstitvi bolnikov po enotni triaži, kjer umetne delitve
na primarni in sekundarni nivo več ni, saj je polje urgence eno in enovito - za korist bolnika!

Temelj koncepta dela v UC je hitra in učinkovita triaža, ki bolnike razporedi po stopnji nujnosti (v
Sloveniji je prevzet Manchesterski sistem; pet barv stopnje nujnosti) in po mestu obravnave (kirurški,
ne-kirurški del, odsek za hitre preglede [modro-zeleni]).

Razdelitev dela (in prostorsko tudi urgentnega centra)  na kirurški in ne-kirurški del je tudi v tem
enovitem Sistemu urgence  potrebna ( podlaga tega koncepta je angleška verzija UC, imenovana tudi
“Accidents and Emergencies [A&E]” ).
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ZAKLJUČEK
Prispevek je napisan z namenom, da okvirno predstavi osnove Enotne metodologije organizacije

urgentnih centrov. Imamo željo, da bi to dejavnost čim bolj poenotili, jo umestili na mesto, ki si ga v
medicini zasluži, jo racionalno organizirali, predvsem pa s postavitvijo pravega vodenja, kadrov,
prostorov in opreme omogočili, da se bo dejavnost urgence v bolnišnicah pričela bolj razvijati in se
umeščati tudi v tem segmentu med najboljše na svetu. Naloga države je omogočiti pogoje, da bo delo
v enem najtežjih delov medicine potekalo gladko, strokovno, učinkovito in nenazadnje, prijetno za vse
udeležene.
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centre. V tem vmesnem obdobju se vsa sistematizirana mesta redno zaposlenih zapolnijo z
urgentnimi zdravniki. 

3. Končno stanje je opisano na začetku tega sestavka.
4. Za medicinske sestre/reševalce, tranzicijska shema v grobem velja enaka; za vse zaposlitvene

profile, zaposlene v UC, je potrebna stalna rotacija, zaradi univerzalnosti koncepta urgence se ne
smejo ustaliti v enem odseku (npr. kirurškem). To še posebej velja za reševalce(-ke) na terenu, kjer
je širina znanja, veščin in izkušenj še toliko bolj pomembna, zato morajo del svojega rednega dela
opravljati tudi v vseh odsekih urgentnega centra!

Ker pa spremembe v intra-hospitalnih UC spreminjajo tudi sistem pre-hospitalno, je potrebno
nakazati tudi razvoj in bodočo organizacijo PHE. Poglavitni igralci v bodočem Sistemu prehospitalne
NMP bodo dispečer, NRV (Nujno reševalno vozilo) in Reanimobil (“Rea”; zdravnik z dvema reševalcema). 

Zaradi strokovne neprimernosti sedanje organizacije dela na primarnem nivoju, je sočasno delo v
rednih ambulantah in v sistemu NMP potrebno nemudoma ukiniti.

Dispečer (po “Norveškem indeksu”) identificira nujnost obravnave (rdeča, rumena, zelena) in v skladu
s tem aktivira ustrezno ekipo (NRV, Rea), če je to potrebno.

Če je aktivacija rdeča, je na mesto dogodka odposlana ekipa Reanimobila z zdravnikom. Če je glede
na dostopni čas ekipa NRV bližje dogodku, ki zahteva rdečo aktivacijo, sta NRV in Rea seveda aktivirana
istočasno z namenom, da posadka NRV prične ključne postopke za preprečitev nadaljnjega poslabšanja
zdravstvenega stanja in s tem “kupi čas” do prihoda Reanimobila z zdravnikom. Urgentni zdravnik v
Reanimobilu se v vsakem primeru na kraju samem odloči o usodi bolnika (prevoz, ostane doma).

Če je aktivacija rumena, je na mesto dogodka primarno odposlana ekipa NRV. Če ekipa NRV po stiku
s pacientom kadarkoli presodi, da potrebuje pomoč/konzultacijo, jo seveda vedno lahko dobi od
zdravnika v Reanimobilu. Zdravnik v Reanimobil-u nudi podporo svojim posadkam NRV-jev.

Če se “nujno stanje” zgodi v katerikoli ambulanti, dotični zdravnik preko 112 dispečerju opiše stanje
in le-ta aktivira ustrezno ekipo.

Glede na staranje prebivalstva in s tem povezanimi sočasnimi boleznimi prebivalcev, bo Sistem NMP
začasno moral prevzeti del delovnega bremena oskrbe starostnikov in varovancev DSO.  S popolno
ločitvijo družinske medicine od sistema NMP in razbremenitvijo družinskih zdravnikov v rednih
ambulantah (znižanje glavarine), pa bodo nenujni hišni obiski,  oskrba starostnikov in paliativno
zdravljenje izključno domena družinskih zdravnikov in njihove organizacije dela. 

ZAKLJUČEK
V Sloveniji bodo v bolnišnicah kmalu ustanovljeni novi urgentni centri. Poglavitna korist UC je enotna

vstopna točka v sistem NMP, bodisi skozi vrata, bodisi preko klica na 112, ter zmožnost dokončne
obravnave/oskrbe bolnikov na enem mestu, orientirane z bolnikom v ospredju. V končnem stanju v UC
delajo urgentni zdravniki, v prehodnem obdobju bodo delo morale prevzeti že obstoječe službe
(zaposleni na KPP, IPP, PHE). PHE je del UC, ker morajo zdravniki v urgenci suvereno krožiti med
različnimi delovišči (KPP, IPP, PHE) in tako omogočiti navzkrižno zvišanje nivoja na celotnem spektru
oskrbe kritično bolnih, iz terena, preko UC do bolnišnice. PHE in NRV enote bodo v končni obliki sistema
del UC, vendar ne bodo izključno locirane samo v UC, temveč tudi v ZD zaradi zagotovitve dostopnosti
ustrezne in pravočasne zdravstvene oskrbe za večino prebivalstva. V “odseku za hitre preglede” (modra
in zelena triažna kategorija) gostujejo družinski zdravniki. Seveda bo do popolnitve vseh delovišč z
urgentnimi zdravniki preteklo še nekaj let, zato je v tranzicijskem obdobju potrebna vključitev že
obstoječih služb: zaposlenih na INP, KPP in PHE. Vsak ZD bo imel možnost zagotovitve pregledov
"modro-zelenih" v lastnih prostorih ter opravljanje hišnih obiskov  tudi v soboto in nedeljo čez dan,
vendar te ambulante ne bodo del sistema NMP, temveč družinske medicine.
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Podobno kot v A&E, ima tudi UC pregledovalne prostore, kjer se prične obravnava in začetno
zdravljenje. UC ima tudi opazovalnico, kjer pacienti pod nadzorom (!) počakajo na dodatne
diagnostične postopke in/ali konzultacije drugih specialistov.

V končnem stanju izgradnje Sistema  v urgentnem centru delajo in delo vodijo specialisti urgentne
medicine. 

Poglaviten razlog, da delo v UC opravlja enovit profil urgentnega zdravnika (UZ) je, da je ta obravnava
v svojem izhodišču celostna, holistična, predvsem pa urgentni zdravnik za bolnika aktivno advocira!

Seveda pa bo zaradi kadrovskih primanjkljajev vsaj srednjeročno delo potrebno organizirati v
navezavi z obstoječimi službami, to je predvsem KPP (kirurška prva pomoč) in IPP (internistična prva
pomoč).

Del UC je tudi prehospitalna enota (PHE), ki v svojem bistvu, namenu in osnovni sestavi tudi v
prihodnje ostaja enaka. PHE je eno izmed stičišč dveh nivojev sedanje razdelitve NMP (primarni in
sekundarni).

V končnem stanju izgradnje Sistema v PHE delujejo urgentni zdravniki, ki delajo tudi v UC, tako da je
PHE samo eno izmed delovišč v njihovem rednem tedenskem delokrogu. S kroženjem urgentnih
zdravnikov med tremi poglavitnimi delovišči (PHE, kirurški, ne-kirurški del) bo zagotovljena univerzalna
dostopnost   najvišje stopnje kvalitetne oskrbe bolnikov in kvalitetno pokrit ves spekter oskrbe kritično
bolnih/poškodovanih, iz terena, preko vseh odsekov UC, do odpusta ali sprejema v bolnišnico.

Drugo stičišče primarnega in sekundarnega nivoja zdravstvenega varstva pa je “odsek za hitre
preglede” oz. pacienti, ki so bili s triažo uvrščeni v modro ali zeleno skupino. 

To so pacienti, ki trpijo za lažjimi in načeloma življenje ne-ogrožujočimi stanji in so konceptualno del
primarne ravni zdravstvenega varstva. Pri pacientih v modri in zeleni skupini se ne pričakuje
poglobljena diagnostična obravnava in je pričakovano zdravljenje ambulantno, v domači oskrbi. 

Seveda zdravnik v “odseku za hitre preglede” lahko  naroči laboratorij ali RTG,  pacienta pošlje v
osrednji del UC, če presodi, da je to potrebno, ali pacienta za krajše opazovanje pošlje v opazovalnico
(nad katerimi bdi sam), lahko se dogovori za konzultacijo z urgentnim zdravnikom.

Seveda se zastavlja vprašanje, kdo je “najprimernejši” za delo v “odseku za hitre preglede”; V interesu
enotnega bazena zdravnika, sestavljanja urnikov, nadomeščanj, pomoči v rdečem odseku ali na terenu,
bi bilo seveda najlažje, da po celem UC delujejo le urgentni zdravniki. A glede na dejstvo, da bolniki,
striažirani kot modri in zeleni konceptualno “pripadajo” primarnemu nivoju, je najbrž edino smiselno
upoštevati to dejstvo in zato naj v “odseku za hitre preglede” gostujejo družinski zdravniki. Le oni ta
profil bolnikov obravnavajo vsak dan ter posedujejo splošni klinični občutek in dodatne sposobnosti za
obravnavo te vrste bolnikov.

Sama zaposlitvena shema družinskih zdravnikov je seveda vprašanje finančnega in pogodbenega
dogovora med ZD/koncesionarji in UC (sistemska rešitev na nivoju države - urejeno na nivoju MZ/ZZZS) 

Seveda bomo do tega končnega stanja v Sloveniji prišli postopoma. Poglavitne ovire so finančne in
kadrovske - pomanjkanje urgentnih zdravnikov in trenutno  nezaposlovanje. 

Zato bo za dosego teh ciljev potrebno tranzicijsko obdobje nekaj let. To tranzicijsko obdobje se bo
moralo deliti vsaj na dva dela, zato je pričakovan potek približno:

1. Začetno obdobje integracije
2. Vmesno obdobje
3. Končno stanje
1. V začetnem obdobju se stvari ne bodo spremenile korenito in kot takšne so lahko izvedene

relativno hitro in enostavno; vse enote novega UC (kirurški, ne-kirurški, PHE, odsek za hitre
preglede) v svojem bistvu opravljajo svoje delo kot običajno: kirurgi opravljajo delo na KPP,
internisti opravljajo svoje delo na ne-kirurškem delu, PHE delujejo v reanimobilih, družinski
zdravniki pa gostujejo v “odseku za hitre preglede”. 

2. V vmesnem obdobju se prične dejanska integracija UC, katere ključni premik je postopno
zaposlovanje urgentnih zdravnikov v vseh odsekih in postopni prenos dela iz internistične in
kirurške stroke na enovit profil urgentnih zdravnikov. Ker novih specialistov ni možno pridobiti čez
noč, bo to vmesno obdobje potekalo vsaj nekaj let, seveda različno hitro za različne urgentne
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Obstajata dve izomeri ketamina; obe sta v klinični uporabi. S-ketamin (Ketanest®) je potentnejši od R-
ketamina (Ketalar®) in naj bi bil glede na navodila proizvajalcev uporabljan v za polovico manjšem
odmerku. To pomeni, da sta priporočena odmerka R-ketamina 0,5-1mg/kg za analgezijo ter 1-2mg/kg
za sedacijo, S-ketamina pa pol manjša.

Kontraindikacij za uporabo ketamina ni veliko (2-5). To so starost <3 mesece, shizofrenija,
laringospazem ter akutni koronarni sindrom. Potrebna je tudi previdnost pri infekcijah ali anatomskih
nepravilnostih zgornjih dihal. Med možne neželene učinke ketamina sodijo motnje srčnega ritma,
hipertenzija, kožni izpuščaj, slabost in bruhanje. V zelo visokih odmerkih lahko povzroča tudi mišične
krče ter laringospazem (skoraj izključno ob IM aplikaciji).

Ob popuščanju delovanja ketamina pogosto pride do zbujevalnega fenomena (angl. “emergence
reaction”); reakcije, ki je za bolnika neprijetna in strašljiva. Veliko bolnikov ima namreč neprijetne
avdiovizualne halucinacije, zaradi česar so tudi agitirani. Da bi ublažili to reakcijo, ga pogosto
kombiniramo z majhnimi odmerki midazolama (2-5mg IV titrirano)(6). Omeniti pa velja tudi odvisnost
narave halucinacij od sugestije - v nekaterih okoliščinah kaj takega enostavno ni časovno in logistično
izvedljivo (niti smiselno), vendar lahko ob primerni psihološki pripravi bolnika dejansko napeljemo na
prijetne halucinacije. Zbujevalni fenomen je pri otrocih veliko redkejši kot pri odraslih.

UPORABA KETAMINA V URGENTNI MEDICINI

Anestezija in sedacija
Ketamin v zadostnem odmerku (1-2mg/kg) povzroča disociativno anestezijo. To je stanje globoke

amnezije ter analgezije, v katerem pa bolnik vseeno spontano diha, ohranja reflekse v dihalnih poteh
ter je kardiocirkulatorno stabilen (1). Prav zaradi teh lastnosti, ki omogočajo, da bolnika samo zaradi
aplikacije zdravila ni potrebno umetno ventilirati in ostaja kardiocirkulatorno stabilen, je ketamin zelo
uporaben za prehodno, kratkotrajno sedacijo. V vsakdanjih situacijah to pomeni npr. sedacijo ob
posegih, kot so naravnava zlomov, izpahov ali elektrokonverzija (6-8). Pokazala pa se je tudi njegova
uporabnost v ekstremnih okoliščinah, kot so masovne nesreče, kjer je zaradi pomanjkanja ustreznega
monitoringa zelo dobrodošel analgetik/anestetik, ki ne načenja kardiopulmonalne stabilnosti bolnika
(5). Ketamin daje po večini študij sodeč boljše rezultate v smislu oksigenacije in stopnje analgezije med
bolečimi posegi kot propofol. Uporablja se tudi Ketofol, kombinacija obeh zdravil, za katero se je sprva
zdelo, da je glede neželenih učinkov (predvsem zapletov s strani dihalne poti) ugodnejša od samega
propofola (9,10). Kasnejše večje študije so pa pokazale, da Ketofol nima posebne prednosti pred samim
propofolom (11-13).

Posebno poglavje je uporaba ketamina za sedacijo agitiranih bolnikov, ki jih ne moremo umiriti s
pogovorom. Farmakološki ukrepi so za bolnika, njegovo okolico ter nenazadnje tudi medicinsko osebje
veliko varnejši in manj travmatični od uporabe fizične sile. Naštete kardiocirkulatorne danosti ketamina
so tudi tukaj v pomoč; poleg tega je izjemnega pomena tudi dejstvo, da za aplikacijo zdravila ne
potrebujemo intravenske poti, ki jo je pri agresivnem, nesodelujočem bolniku praktično nemogoče
pridobiti. Varen naj bi bil tudi za sedacijo pacientov s psihiatričnimi boleznimi, saj sicer povzroča enak
zbujevalni fenomen kot pri sicer zdravih posameznikih, nima pa vpliva na kasnejše duševno stanje
(14,15). Pomembno je izpostaviti še dejstvo, da so agitirani bolniki pogosto pod vplivom psihoaktivnih
substanc, velikokrat tudi alkohola in psihiatričnih zdravil, zaradi česar uporaba benzodiazepinov
predstavlja dodatno nevarnost (možnost dihalne odpovedi).

Ketamin je uporaben tudi pri hitrosekvenčni intubaciji (RSI) (2, 3, 16-18). Zaradi svoje lastnosti
blagega simpatikomimetika je idealen za uporabo pri šokiranih bolnikih - pripomore k tlačni stabilnosti
pri npr. septičnih bolnikih ter poškodovancih (2,17). Tudi pri hudi poškodbi glave in možganov uporaba
ketamina ni več kontraindicirana, saj se je pokazalo, da blago zvišanje znotrajlobanjskega tlaka, ki ga
povzroča, za bolnika bistveno manj ogrožujoče in klinično nepomembno, kot nevarnost hipotenzije in
s tem hipoperfuzije možganov. (19-22). Obstaja tudi hipoteza, da naj bi deloval nevroprotektivno
(21,22), vendar za to še ni zadostnih dokazov.

Analgezija
Ketamin je že od začetka, ko se je pojavil v veterini, znan kot zelo dober analgetik (1-3). Z njim lahko

dosežemo učinkovito analgezijo pri bolnikih, pri katerih običajni odmerki opiatov več ne zadoščajo in
bi z njihovim zviševanjem ogrožali cirkulacijo ter dihanje (23). Ta lastnost je posebno pomembna pri
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Izvleček
Ketamin je analgetik ter anestetik, ki tudi ob popolni sedaciji ohranja bolnika dihalno in

kardiocirkulatorno stabilnega. Njegov učinek nastopi zelo hitro in je kratkotrajen, zdravilo je enostavno
titrirati. Zaradi teh lastnosti je v urgentni medicini široko uporaben. V poštev pride pri hitrosekvenčni
intubaciji, sedaciji med bolečimi posegi, pri zdravljenju bolečine v urgentnih situacijah ter pri agitiranih
bolnikih. Ob upoštevanju kontraindikacij je varno in učinkovito zdravilo.

Abstract
Ketamine is an anesthetic and analgesic. Its cardiac an respiratory function preserving properties,

along with its early onset and short duration of action, make it very appropriate for use in the
emergency setting. Ketamine may be used for induction of anesthesia (rapid sequence intubation),
procedural sedation during painful procedures, pain management, and chemical restraint of agitated
and aggressive patients. When used with consideration of its limitations, it is a very safe and effective
drug. 

UVOD
Uporaba ketamina je v urgentni medicini vse bolj razširjena. Od prvotne namembnosti pri ljudeh, ko

je bil uporabljan kot sedativ, se je njegova raba razširila na mnoga področja v urgentni medicini in
anesteziologiji, v zadnjem letu pa tudi v psihiatriji. Poleg širokega spektra uporabnosti (analgezija,
sedacija, hitrosekvenčna intubacija, obvladovanje agresivnih pacientov) sta njegovi veliki prednosti
hiter nastop učinka ter ohranjanje spontanega dihanja ter cirkulacije. Ob naštetih urgentnih uporabah
velja omeniti še nove, zaenkrat še kontroverzne uporabe, npr. pri zdravljenju depresije. 

FARMAKOLOGIJA
Ketamin je analog fenciklidina. Topen je tako v maščobi kot v vodi, zaradi česar hitro in enostavno

prehaja krvno-možgansko bariero. V centralnem živčnem sistemu deluje kot nekompetitivni antagonist
NMDA receptorjev, kar prepreči prenos bolečinskega signala po dorzalnih kolumnah. Poleg tega zavira
encim sintazo dušikovega oksida, s čimer zavre sintezo dušikovega oksida in dodatno omili bolečino.
Zaradi svoje vloge inhibitorja privzema serotonina in adrenalina deluje antinociceptivno preko
descendentnih poti, periferno pa ima zaradi te inhibicije kateholaminergične učinke. Ta blag
simpatikomimetični učinek zagotavlja relativno kardiocirkulatorno stabilnost ter bronhodilatacijo.

Nastop učinka je načeloma hiter, čas trajanja pa kratek. Seveda pa je oboje odvisno od poti aplikacije.
Ketamin lahko dajemo intravensko, intramuskularno, intranazalno, peroralno ali celo topično. Učinek
pri intravenski uporabi nastopi skoraj nemudoma (<1min), pri intramuskularni v 2-5min (odvisno od
mišične aktivnosti/ekscitacije). Možna je tudi peroralna aplikacija (desetkratni odmerki).
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paliativni oskrbi bolnikov z rakom, npr. ob hudih bolečinah pri kostnih zasevkih. Uporabimo lahko samo
ketamin ali pa ga kombiniramo z opiati (24). Tudi pri bolnikih s hudo bolečino, ki so alergični na več
opiatov, si lahko pomagamo s ketaminom. Ker se za analgezijo uporablja v za polovico manjšem
odmerku kot za sedacijo, pri takšni uporabi tudi ne povzroča zbujevalnega fenomena in tako načeloma
ni neprijeten za bolnika (25).

Ker ga je možno aplicirati tudi intranazalno, je odličen za pediatrično uporabo (26,27) - otroku tako
ob že prisotni bolečini prihranimo dodatno zbadanje.

Ostale uporabe
Ker je ketamin zaradi svoje simpatikomimetične funkcije dober bronhodilatator, je uporaben kot

anestetik pri hitrosekvenčni intubaciji bolnikov z astmo. Novejše uporabe ketamina segajo na področje
psihiatrije ter nevrologije. Preizkuša se kot anksiolitik ter antidepresiv; njegova prednost naj bi bila
predvsem hiter začetek in trajanje enkratnega odmerka delovanja (3 dni kot anksiolitik in 14 dni kot ob
peroralni aplikaciji) (28). Začenja pa se tudi uporaba ketamina kot antikonvulziva tretjega reda,
predvsem za prekinitev epileptičnega statusa pri otrocih (29,30).
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KLINIČNA RAZISKAVA: OBVLADOVANJE
POSTOPERATIVNE BOLEČINE PO ARTROSKOPIJI.

PRIMERJAVA UČINKOVITOSTI TREH ZDRAVIL:
IBUPROFEN, CELEKOKSIB IN ETORIKOKSIB

CLINICAL RESEARCH: POSTOPERATIVE PAIN MANAGEMENT AFTER
ARTHROSCOPY. COMPARING THE EFFICACY OF TREE DRUGS:

IBUPROFEN, CELECOXIB AND ETORICIXIB

Matevž Krašna, Igor Frangež, Dragica Smrke

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana 

UVOD
Protibolečinska terapija je za zdravljenje bolnikov po artroskopskih operacijah nuja, pri tem pa je

pomembna izbira ustrezne terapije, da dosežemo primerno analgezijo. Za bolaženje bolečin
najpogosteje izbiramo med nesteroidnimi revmatiki (NSAR), jasnih smernic za izbiro analgetika na tem
področju pa ni. Po pogostosti uporabe prednjačijo ibuprofen, celekoksib in etorikoksib, zato so bili
predmet naše raziskave.

Ibuprofen  je neselektivni inhibitor ciklooksigenaze (COX), ki je v uporabi od leta 1961 in je eden
najpogosteje predpisovanih NSAR v svetu. V primerjavi s selektivnimi COX-2 inhibitorji pogosteje
povzroča gastrointestinalne zaplete zaradi inhibicije COX-1. Etorikoksib in celekoksib sta selektivna
COX-2 inhibitorja, ki sta v širši uporabi krajši čas. Etorikoksib ima približno 106-krat močnejšo ihibicijo
COX-2 kot COX-1. Prednost pred neselektivnimi NSAR je v tem, da imajo selektivni inhibitorji COX-2
manj stranskih učinkov na gastrointestinalni sistem. Pri daljši uporabi NSAR se tveganje za srčno-žilna
obolenja pri večjih odmerkih lahko poveča. Zdravljenje z NSAR mora zato potekati čim krajši čas, bolnik
pa mora jemati najmanjši še učinkoviti dnevni odmerek (1). Zato smo opravili študijo, pri kateri smo
želeli proučiti učinkovitost NSAR pri pooperativni analgeziji in primerjati njihovo uporabo ter potrebo
po dodatni analgeziji.

METODE
V študijo smo vključili 30 bolnikov, pri katerih je bila opravljena artroskopija gležnja, kolena ali stopala

v lokalni anesteziji in so podali soglasje za sodelovanje v raziskavi. Bolnike smo naključno razdelili v tri
skupine. Za blaženje bolečin doma so prejeli enega izmed treh NSAR: 10 pacientov je uporabilo
ibuprofen 600 mg trikrat dnevno,  10 pacientov celekoksib 200 mg 2-krat dnevno in 10 pacientov je
prejelo etorikoksib 120 mg 1-krat dnevno. O uporabi so bili ustno in pisno poučeni. Pri uporabi
etorikoksiba so morali odmerek po enem tednu uporabe zmanjšati na 90 mg 1-krat dnevno. 

Dva tedna po artroskopiji so imeli kontrolni ambulantni pregled, pri katerem smo opravili prevezo
rane in odstranili šive. Po pregledu so izpolnili anketo, v kateri smo jih spraševali o sledečem: 

1. Starosti in lokaciji artroskopije
2. Jakost bolečine po VAS lestvici prvi dan, drugi dan ter en teden po artroskopiji.
3. Vpliv bolečine na njihove vsakdanje aktivnosti
4. Koliko dni so potrebovali analgetik
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5. Potrebo po dodatnem analgetiku
6. Potrebo po antiulkusni zaščiti
7. Stranski učinki na gastrointestinalni trakt

REZULTATI
V skupini 30 bolnikov je bilo 20 takih, ki so imeli opravljeno artroskopijo gležnja (67 %), 6-im

bolnikom je bila narejena artroskopija kolena (20 %), in 4-im artroskopija stopala (13 %). Pri vseh
artroskopijah stopala je šlo za artroskopijo prvega metakarpofalangealnega sklepa. 

Povprečna starost bolnikov v skupini, ki je prejemala ibuprofen, je bila 47 let (razpon 30 do 62 let),
povprečna starost pri uživalcih celekoksiba 53 let (razpon 37 do 65 let) in v skupini, ki je prejemala
etorikoksib je bila povprečna starost bolnikov 44 let (razpon 18 do 67 let).

Bolečina dan po operaciji po VAS lestvici pri bolnikih z ibuprofenom je bila v povprečju 6,4 (2 do 10),
pri bolnikih s celekoksibom 6,0 (2 do 8), pri bolnikih z etorikoksibom 6,5 (4 do 9).

Bolečina drugi dan po operaciji po VAS pri bolnikih z ibuprofenom 3,6 (0 do 6), pri bolnikih s
celekoksibom 4,5 (0 do 7) in pri bolnikih z etorikoksibom 3,3 (2 do 7). 

Bolečina en teden po operaciji po VAS pri bolnikih z ibuprofenom je bila 2,5 (0 do 6), pri bolnikih z
celekoksibom 2,8 (0 do 6) in pri bolnikih z etorikoksibom 0,5 (0 do 2). 

Bolnikova ocena vpliva bolečine na vsakodnevne aktivnosti je bila dan po operaciji pri bolnikih z
ibuprofenom v povprečju 6,0 (4 do 8), pri bolnikih s celekoksibom 5,0 (3 do 7) in pri bolnikih z
etorikoksibom 5,5 (3 do 9).

Bolnikova ocena vpliva bolečine na vsakodnevne aktivnosti je bila drugi dan po operaciji pri bolnikih
z ibuprofenom v povprečju 3,1 (0 do 6), pri bolnikih s celekoksibom 3,1 (0 do 6) in pri bolnikih z
etorikoksibom 2,7 (0 do 7). 

Bolnikova ocena vpliva bolečine na vsakodnevne aktivnosti je bila  teden dni po operaciji pri bolnikih
z ibuprofenom v povprečju 1,8 (0 do 5), pri bolnikih s celekoksibom 2,3 (0 do 6) in pri bolnikih z
etorikoksibom 0,5 (0 do 2).

Razpon trajanja jemanja ibuprofena je bil  7 do 14 dni s povprečjem 10,6 dni, celekoksiba 4 do 14 dni
s povprečjem 9,8 dni in etorikoksiba 2 do 9 dni s povprečjem 6,2 dni.

33 % bolnikov z ibuprofenom in 55 % bolnikov s celekoksibom je potrebovalo dodatni analgetik za
lajšanje bolečin, medtem ko ga v skupini z etorikoksibom ni potreboval noben bolnik. Dodatna
analgetika sta bila paracetamol in tramadol.

Nihče izmed 30 bolnikov ni v pooperativnem času jemanja NSAR potreboval antiulkusne zaščite. 

RAZPRAVA
Rezultati naše raziskave kažejo primerljive analgetične učinke vseh treh NSAR dan in dva po operacji,

rezultati se namreč razlikujejo manj kot 1 VAS točko. Rezultati po enem tednu jemanja NSAR pa kažejo
statistično pomembno prednost etorikoksiba, saj so bolniki ocenili bolečino več kot 2 VAS točki niže kot
pri celekoksibu in ibuprofenu. Rezultati bi lahko bili vsaj delno posledica nižje povprečne starosti v
skupini z etorikoksibom (43,6 let proti 47,2 let in 52,7 let). 

Stranski učinki na gastrointestinalni trakt so se pokazali pri enem bolniku iz skupine s celekoksibom
in sicer z bolečinami v želodcu. Bolnik ob bolečinah ni prenehal z jemanjem celekoksiba, prav tako ni
jemal inhibitorja protonske črpalke. 

VAS lestvica je pogosto med zdravniki in v literaturi slabo ocenjena in predstavljena kot nezadostna
metoda ocene bolečine. V naši raziskavi smo zato v anketo vključili tudi 10-stopenjsko oceno vpliva
bolečine na vsakdanje aktivnosti bolnikov. Rezultati so pokazali, da ima  le-ta lestvica dobro korelacijo
z VAS lestvico, zato smo pri interpretaciji rezultatov uporabili samo slednjo. 

Vsi trije NSAR so se izkazali za učinkovite pri zmanjšanju postoperativne bolečine po atrtroskopiji.
Ugotovili smo, da je prednost etorikoksiba v boljšem obvladovanju bolečine in krajšem času
zdravljenja, saj je bilo trajanje 37 % oziroma 42 % krajše v primerjavi s celekoksibom in ibuprofenom.
Prednost etorikoksiba je tudi v tem, da ga mora pacient zaužiti le enkrat dnevno. Vsi trije NSAR so se
izkazali za relativno varne za gastrointestinalni trakt, kar je pričakovano glede na kratek čas jemanja. V
naši študiji smo iskali najbolj primeren NSAR pri zmanjšanju postoperativne bolečine po artroskopiji, ki



ga je potrebno jemati čim krajši čas in je hkrati dovolj močan za obvladovanje bolečine. Glede na
rezultate lahko zaključimo, da je etorikoksib v dnevnem odmerku 120 mg najboljša izbira
protibolečinske terapije po artroskopiji. 
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PROJEKT STISNI ME MOČNO – SISTEMATIČNI PRISTOP K
UČENJU TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA IN

UPORABE AVTOMATSKEGA ZUNANJEGA
DEFIBRILATORJA OSMO- IN DEVETOŠOLCEV V

LJUBLJANSKIH OSNOVNIH ŠOLAH

THE 'STISNI ME MOČNO' PROJECT - SYSTEMATIC APPROACH IN
TRAINING OF LJUBLJANA'S 8TH AND 9TH PRIMARY SCHOOL
GRADERS IN USE OF BASIC LIFE SUPPORT AND AUTOMATIC

EXTERNAL DEFIBRILLATOR

Špela Baznik*, Zala Grošelj*, Tina Kmet*, Aleksandra Mohar*, Tine Pavšič*, Jure Pahar*, Darja
Žnidaršič*, Barbara Kerec Juričko**, Kristjan D. Sancin*, Alenka Popovič*, Dane Moravek*,
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*Splošna nujna medicinska pomoč Ljubljana, ZD Ljubljana, Bohoričeva 4, 1000 Ljubljana
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***Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, UKC Ljubljana, 
Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Izvleček
S projektom Stisni me močno smo v letu 2014 pričeli s sistematičnim pristopom k učenju osmo- in

devetošolcev ljubljanskih osnovnih šol o temeljnih postopkih oživljanja (TPO) in uporabi avtomatskega
zunanjega defibrilatorja (AED). Raziskave kažejo, da očividci, ki so se predhodno udeležili izobraževanja
o TPO, večkrat začnejo izvajati TPO, kot tisti, ki predhodnega izobraževanja o TPO niso imeli (1,2). V
prispevku prikažemo, kako smo delavnice izvajali in rezultate vprašalnikov o predhodnem znanju
učencev o TPO in AED. 

Abstract
With the ‘Stisni me močno’ project, we started training Ljubljana’s 8th and 9th primary school graders

in systematic approach of basic life suppport (BLS) and AED use in the year 2014. Bystanders with
previous BLS training are more likely to perform BLS (1,2). In this article we show Ljubljana’s 8th and 9th
primary school graders‘ knowledge of BLS and how our BLS training was performed.

UVOD
Projekt Stisni me močno je bil ustanovljen leta 2012 z namenom širitve znanja o TPO med laiki, v

vsem razmahu pa je zaživel leta 2014, ko smo izpolnili zastavljeni cilj in začeli ob finančni pomoči
Mestne občine Ljubljana, Zdravstvenega doma Ljubljana in nekaj sponzorjev tudi učiti v ljubljanskih
osnovnih šolah. 

Od leta 2008 do 2012 je bilo na področju Prehospitalne enote Ljubljana 13,4 % preživetje bolnikov
po srčnem zastoju, od tega pravilni TPO s strani očividcev v 36,5 % oživljanj, v 0,4 % pa je bil AED
uporabljen s strani laikov pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči (3). S projektom Stisni me
močno tako skušamo dolgoročno  izboljšati trenutno zelo nizko preživetje bolnikov po srčnem zastoju,



RAZPRAVLJANJE
Delavnice so pokazale, da imajo učenci pomankljivo znanje o TPO, še posebej je težavna prepoznava

srčnega zastoja in ocena pravilne hitrosti in globine stisov prsnega koša. Znano je, da šele 13. do 14.
letni otroci lahko dosežejo pravo globino stisov prsnega koša (4,5). Opazili smo, da sicer večina osmo-
in devetošolcev zmore doseči pravilno globino stisov prsnega koša, le nekatere deklice manjše postave
tega niso zmogle. Veliko otrok se je ob izvajanju stisov prsnega koša hitro utrudilo.

Da smo izvedli delavnice v trajanju ene šolske ure, se je izkazalo za smotrno odločitev, saj smo se lažje
vključili v učni načrt razreda, tudi koncentracija otrok je bila ves čas dobra. Glede na to, da je imel na
delavnicah vsak svojo lutko za učenje, časa za praktično izvajanje TPO ni zmanjkalo. 

Glede na zadnje v letu 2010 sprejete smernice Evropskega združenja za reanimacijo (6) o TPO smo
sicer mnenja, da je učenje umetnega dihanja učencev v 45 minutnih delavnicah prezahtevno. Na
delavnicah smo tako predstavili trenutno veljavne smernice, hkrati pa povedali, da je za laike tudi
povsem primerno, da ves čas izvajajo le stise prsnega koša, kar smo na praktičnih delavnicah tudi
demonstrirali. 

Želimo si, da bi v prihodnjih letih projekt še razširili, da bi za izvajanje programa pridobili tudi
finančno podporo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za šolstvo, saj trenutno projekt poteka ob
izdatnem prostovoljnem delu, finančni pomoči Mestne občine Ljubljana, ZD Ljubljana in nekaterih
sponzorjev. Želimo si, da bi tudi preostale osnovne šole v Ljubljani in v primestnih občinah uvidele
smotrnost projekta Stisni me močno ter v njem sodelovale. Smiselno bi bilo tudi povezati številne
podobne projekte, ki delujejo širom po državi in pridobiti podporo za učenje TPO v osnovnih šolah na
državnem nivoju - v smislu rednega 1x letnega izobraževanja vseh osmo- in devetošolcev.

ZAKLJUČEK
Učenje otrok v višjih razredih osnovne šole o TPO je pomembno, saj tako v učenje zajamemo cele

generacije otrok. Ugotovili smo, da je trenutno znanje prepoznave srčnega zastoja in izvajanja stisov
prsnega koša osmo- in devetošolcev ljubljanskih osnovnih šol še pomankljivo. Učenje TPO bo
dolgoročno prispevalo k višjemu deležu prvih posredovalcev in posledično izboljšalo preživetje
bolnikov po srčnem zastoju. 
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saj je znano, da je izvajanje TPO s strani očividcev pogostejše, če so imeli predhodno izobraževanje o
TPO (1,2).

METODE
Od januarja do maja 2014 je bilo v sistematično učenje TPO in uporabe AED vključenih 668

osmošolcev in 629 devetošolcev 16 ljubljanskih osnovnih šol, ki so pravočasno pisno podale soglasje k
sodelovanju že jeseni 2013 (k projektu so bile sicer povabljene vse osnovne šole (47) Mestne občine
Ljubljana). Delavnice so potekale v trajanju ene šolske ure za vsak razred posebej s strani dveh
inštruktorjev projekta. Delavnice so vodili zdravniki in diplomirani zdravstveniki večinoma zaposleni na
Splošni nujni medicinski pomoči Ljubljana po predhodnem izobraževanju TPO prav za potrebe učenja
otrok s strani inštruktorjev Evropskega sveta za reanimacijo. 

Na delavnici so učenci na začetku rešili kratek vprašalnik o predhodnem znanju o TPO in AED.
Kratkemu predavanju o TPO so sledile praktične delavnice na mini Anne lutkah, Prestan lutkah in s
pomočjo AED trainerjev Defibtech. Poudarek praktičnih delavnic je bil na varnem pristopu, prepoznavi
srčnega zastoja, klicu na pomoč in 112 ter pravilnemu izvajanju stisov prsnega koša, kar je vsak učenec
tudi sam preizkusil.

V tem prispevku prikazujemo rezultate vprašalnikov o predhodnem znanju učencev o TPO s šestimi
vprašanji zaprtega tipa z enim možnim pravilnim odgovorom. Za ugotavljanje morebitne statistično
pomembne razlike v znanju osmo- in devetošolcev smo uporabili fisherjev test. 

REZULTATI
Ugotovili smo (Tabela 1), da je 29,6 % osmošolcev in 26,1 % devetošolcev predhodno že imelo enega

izmed izobraževanj iz TPO. K človeku, ki potrebuje pomoč, bi si upalo pristopiti 81,1 % osmošolcev in
78,8 % devetošolcev. Varno bi pristopila večina učencev; 90,3 % osmošolcev in 88,9 % devetošolcev.
Pravilno bi AED uporabilo 81,3 % osmošolcev in 83,5 % devetošolcev. Slabše je bilo poznavanje
prepoznave srčnega zastoja, saj 38,3% osmošolcev in 41,1 % devetošolcev tega ni poznalo. 61,3 %
osmošolcev in 66,6 % devetošolcev tudi ni vedelo, kako se pravilno izvaja stise prsnega koša. Statistično
pomembna razlika med znanjem osmo- in devetošolcev je le pri znanju izvajanja stisov prsnega koša
(p=0,01).

Tabela 1
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Lumen katetra je odvisen od materiala. Za dolgotrajno katetrizacijo so primerni širši katetri (CH 18,
20).

Konica katetra je lahko okrogla – Nelatonov kateter ali pa je lahko konica zakrivljena – Tiemannov
kateter. Tiemannov kateter uporabimo pri težji katetrizaciji moškega. 

MENJAVA KATETRA
Menjavo katera opravimo aseptični, s sterilnimi rokavicami. Pri moških uporabimo lubrikant –

navadno lidokain gel, ki zmanjša trenje ter odpre sečnico. Glavo penisa očistimo s solucijo. V sečnico
iztisnemo 10 do 15 ml gela, tako da leta doseže vrat mehurja. Pri uvajanju katetra penis držimo navzgor
z blago trakcijo. Balonček napolnimo, ko smo prepričani, da je kateter v mehurju (počakamo, da priteče
urin, ali preko katera vbrizgamo tekočino, ki jo na lahko izvlečemo). 

Suprapubični kateter menjamo s pomočjo vodilne žice. Po 4 tednih se navadno vzpostavi pot
(fistula), ki omogoča vstavitev in menjavo navadnega Nelatonovega ali Tiemannovega katetra.  

KOMPLIKACIJE

Bakteriurija 
7 do 10 dni po katetrizacije ima skoraj 100% bolnikov prisotno bakteriurijo4. Asimpomatska ne

potrebuje antibiotične terapije. Na pojav bakteriurije ne vplivajo izpiranja mehurja, dodatna higiena,
pogostejše menjave urinskih vrečk, uživanje brusnic, uporaba antibiotikov. Uporaba antibiotikov je
dovoljena le ob sistemskih znakih vnetje, pri čemer je potrebno najprej opraviti menjavo katetra. 

Zapora katetra
Kateter lahko zamaši debridman, kristali (struvitni – Proteus mirabilis izloča ureazo, ki ureo cepi v

amonijak in CO2 in s tem alkalizira urin, kalcijevi kristali), biofilm, krvni strdki. Pri ponavljajočih zaporah
lahko pomaga intermitentno spuščanje urina. 

Bolečine v mehurju
Bolečina v mehurju je lahko znak zapore katetra. Ob normalnem delovanju katera priporočamo skrb

za redno dovajanje blata, uporabo antiholinergikov za preprečevanje krčev mehurja. 
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TRAJNA KATETRIZACIJA MEHURJA

LONG-TERM CATHETERISATION OF THE BLADDER

Klemen Jagodič

Urološki oddelek, SB Celje, Oblakova 5, 3000 Celje

Katetrizacija mehurja je lahko trans uretralna ali suprapubična. Lahko je začasna ali trajna.
Katetrizacija mehurja je možna le ob jasni indikaciji. V kolikor je bolnik kooperativen, se priporoča
intermitentna katetrizacija. 

INDIKACIJE
Akutna ali kronična zapora seča, nevrogeni mehur, nadzor diureze pri kritično bolnem bolniku,

nekateri operativni posegi genitourinarnega trakta, časovno daljši operativni poseg, kot pomoč pri
celjenju večjih ran anogenitalnega predela, dolgotrajnejša imobilizacija, potreba po irigaciji ali izpiranju
mehurja, inkontinenca, ki ne odgovarja na terapijo1.

KONTRAINDIKACIJE
Akutni prostatitis, poškodba sečnice2.
Indikacije za suprapubično katetrizacijo
Zožitev sečnice, težka oziroma neuspešna uretralna katetrizacija, akutni prostatitis, inkontinenca za

blato, želja bolnika (spolna aktivnost, lažja manipulacija pri uporabi invalidskega vozička).

KONTRAINDIKACIJE ZA SUPRAPUBIČNO KATETRIZACIJO
Predhodni operativni posegi v trebušni votlini, koagulopatija, ascites, sum na rak mehurja

VRSTE KATETROV
1853 je Jean Francois Reybard prvi razvil balonski kateter3. 1932 ga je Friderick Foley izboljšal in kot

takega ga uporabljamo še danes. Posebna varianta je dvolumenski Foleyev kateter, ki ga uporabljamo
za izpiranje mehurja (po kirurških posegih). Katetre brez balona uporabljamo za enkratno katetrizacijo.
Specialni katetri imajo senzor za merjenje telesne temperature. 

Suprapubični katetri so navadno na konci odrezani, tako da lahko pri menjavi uvedemo vodilno žico.

MATERIALI
Lateks je naraven, upogljiv material. Njegove slabosti so: večje površinsko trenje, hitro lepljenje

mineralov iz urina (enkrustracija), mogoča alergična reakcija. Zato je uporaba priporočljiva pri
kratkotrajni katetrizaciji.

Silikon je zelo nežen do tkiva in je hipoalergičen. Kateter ima tanjšo steno in tako širši lumen kot
kateter iz lateksa. Slabost je balonček, ki lahko postopno pušča, kar lahko vodi do izpada katetra.

S PTFE obdan lateks oziroma s Teflonom obdan lateks - manjša verjetnost enkrustracije in iritacije.
S hidrogelom obdan kateter ime veliko biokompatibilnost. 
S srebrom obdan kateter ni dokazov, da bi zmanjšal verjetnost vnetij.

VELIKOST IN OBLIKA KATETRA
Premer katetra je podan v Charriere (Ch) oziroma French Gauge (Fr, FG). 3 Ch  je 1 mm.
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tudi na moralni distres, t.j. psihološko neravnotežje, ko osebje ima stališče o določenem etičnem
ravnanju, a mu ne more slediti in je bil opisan zlasti pri negovalnem kadru. Tako so medicinske sestre
poročale o nezadovoljstvu pri oskrbi brezupno bolnega. Poročale so o nezadovoljstvu nad pretirano
uporabo tehnologij, ki pomagajo vzdrževati življenje, o globokem občutku odgovornosti do kritično
bolnega bolnika kot tudi občutku neodzivnosti zdravnikov do njihovega trpljenja  (5). 

Poleg že omenjenih dejavnikov tveganja za razvoj sindroma izgorelosti pri osebju v IE so pomembni
še: število bolnikov, zdravljenjih v IE (višje je število, višja je stopnja izgorelosti), vrsta pogodbe o
zaposlitvi – osebje, ki ima zaposlitev samo za določen čas ima višje tveganje za razvoj izgorelosti (3). 

Slaba organizacija in komunikacija znotraj tima sta eni bistvenih dejavnikov tveganja za visoko
stopnjo sindroma izgorelosti osebja. Timsko delo v UE in IE ima določene značilnosti; stopnja
negotovosti je bistveno večja in konflikti, ki so pri timskem delu neizogibni in so lahko pomemben
dejavnik razvoja so v primerih, ko niso razrešeni in supervizirani lahko maligni za delo tima. Dokazano
negativno vplivajo na varnost bolnikov, sodelovanje med osebjem in svojci, kot tudi kohezivnost tima.
Poleg tega pospešijo izgorevanje, povišajo pa tudi stroške zdravljenja (3,6). 

Tudi raziskava, opravljena na vzorcu slovenskih medicinskih sester, ki delajo v IE je potrdila, da so v
intenzivnih enotah najbolj obremenjujoči ravno slabi ali celo konfliktni medsebojni odnosi med
sodelavci in nadrejenimi, redkeje z bolniki ali njihovimi svojci (ki svojo stisko ob bolnem ali
poškodovanem nemalokrat nehote ali pa tudi vede kažejo s kritiziranjem osebja).

Od zaščitnih dejavnikov za razvoj izgorelosti se je v raziskavah pokazalo, da osebje, ki poleg dela na
intenzivnih enotah opravlja tudi delo v manj akutnih setingih doživlja manj občutkov izgorevanja. Od
sociodemografskih dejavnikov so pred sindromom izgorelosti bolj zaščiteni poročeni in tisti, ki imajo
otroke. Ženskega, ki delajo v UE ali IE so bolj izpostavljene dejavnik tveganju za razvoj izgorelosti. 

UKREPANJE
Delo s timi. Za zniževanje psiholoških obremenitev ob delu v UE in IE je bistvenega pomena trening

in dobra komunikacija znotraj tima ter komunikacija s svojci. Zaradi intenzivnih čustvenih in fizičnih
obremenitev pri delu v UE in IE lahko pogosto pride do medosebnih konfliktov in do napetosti v timu.
Čeprav je nekatere pomanjkljivosti v sodelovanju možno odpraviti z ustreznim treningom, so pogoste
nujne analize procesa dela. Vsekakor od morda še ne povsem izkoriščenih možnosti za izboljšanje
pogojev dela predlagamo spodbujanje timskega dela s pomočjo timskih sestankov, interdisciplinarnih
pogovorov o primerih in supervizije. Zlasti supervizija, t.j. način medosebne interakcije, katerega glavni
namen je je namenjena strokovnjakom kot neposredna pomoč, posredno pa tudi njihovim varovancem
in sodelavcem pri opravljanju strokovnega dela lahko pripomore k reševanju konfliktov. Le ta se
običajno uvede, ko so bila dotedanja reševanja konfliktov neuspešna. S supervizijo se konflikti rešujejo
po fazah v supervizijskem procesu, v katerem sodelujejo supervizor in supervizanti. Supervizijski proces
temelji na zaporednih supervizijskih srečanjih, za katerega morajo biti izpolnjeni pogoji. Žal se v
zdravstvu in zdravstveni negi le malokrat izvaja, tako zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, kot tudi
nepoznavanja metode. 

Spodbujanje timskega dela je namenjeno izboljšanju vodenja, sprejemanja odločitev, komunikacije
in koordinacije v timu. Enote z visoko stopnjo sodelovanja med zdravniki in negovalnim osebjem boljše
rezultate zdravljenja in zmanjšan čas ležalnih dob. Uvajanje intenzivnih komunikacijskih strategij
predstavlja zaščitni dejavnik. 

Prepoznavanje stresa in destigmatizacija ter pogovor o psiholoških stiskah osebja, ki dela v UE in IE
je ključnega pomena za ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih. Zanimanje in skrb za sodelavca, ki
ga je potrebno prehodno morda tudi zaščititi (s prilagojenim urnikom, supervizijo, individualno
psihološko podporo…) poviša stopnjo zaupanja in občutek pripadnosti do tima. 

ZAKLJUČKI 
Delo v IE in UE je izrazito stresno zaradi narave dela in pogosto prisotnih organizacijskih in

komunikacijskih težav. Od morda še ne povsem izkoriščenih možnosti za izboljšanje pogojev dela
predlagamo spodbujanje timskega dela s pomočjo timskih sestankov, interdisciplinarnih pogovorov o
primerih in supervizije, ter destigmatizacijo psiholoških stisk zaposlenih v timu. 

LITERATURA
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KAKŠNO PA JE NAŠE DUŠEVNO ZDRAVJE? PSIHOLOŠKE
STISKE ZAPOSLENIH V NUJNI MEDICINSKI POMOČI IN

INTENZIVNIH ENOTAH TER MOŽNOSTI UKREPANJA

HOW ABOUT OUR MENTAL HEALTH? PSYCHOLOGICAL DISTRESS
AT THE EMERGENCY DEPARTMENTS AND INTENSIVE CARE UNITS

AND ITS MANAGEMENT 

Bojana Avguštin Avčin

Center za mentalno zdravje, Psihiatrična klinika Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana 

Izvleček
Delo v nujni medicinski pomoči in na intenzivnih oddelkih je povezano z visoko stopnjo stresa, kar

lahko vodi do fizične, psihološke in/ali čustvene izčrpanosti. Zdravniki in negovalno osebje, ki dela v
nujni medicinski pomoči in na intenzivnih oddelkih so populacija z visoko stopnjo tveganja za razvoj
sindroma izgorelosti. Tveganje za razvoj izgorelosti je povezano z nekaterimi dejavniki dela kot tudi
organizacije. Namen prispevka je osvetliti psihološke vidike dela v nujni medicinski pomoči in na
intenzivnih oddelkih, osvetliti dejavnike tveganja ter zaščitne dejavnike razvoja sindroma izgorelosti,
predvsem pa izboljšanje prepoznavanje teh stanj in možno ukrepanje. 

Abstract
Work in the emergency units and the provision of intensive care is associated with high degree of

stress which can lead to a health care provider’s physical, psychological and emotional exhaustion.
Physicians and nurses working in the emergency settings have increased risk of burnout. Higher levels
of burnout are associated with several work related factors as well as organizational factors. Our
objective is to highlight psychological aspects of work in the emergency units and intensive care and
to present some risk and protective factors. Main goal is, however to improve recognition of health care
provider’s psychological distress and its management. 

UVOD 
Delo z zdravstvu je zaradi intenzivnosti medosebnih odnosov, pogosto zelo kompleksnih in

zahtevnih situacij lahko zelo stresno (1,2). Najvišji stopnji tveganja za doživljanje škodljivega stresa,
fizične, psihološke in čustvene izčrpanosti ter posledično sindroma izgorelosti so izpostavljeni prav
posebej zaposleni v urgentnih enotah (UE) in na intenzivnih enotah (IE). Višja je stopnja pojavljanja
tesnobe, depresivnih stanj (2), sindroma izgorelosti, z incidenco v IE med 25-60% (1,3), posledično
absentizma, nezdravljena stanja pa lahko pripeljejo tudi do suicidalnih ideacij ali celo samomora. 

PSIHOLOŠKE STISKE ZAPOSLENIH V URGENTNIH ENOTAH IN INTENZIVNI NEGI 
Visoko stopnjo stresa pri delu v IE predstavljajo etične dileme o načinu zdravljenja bolnikov, zlasti

vezane na odločitve o prenehanju aktivnega zdravljenja. Tovrstne odločitve imajo pogosto za
neposredno posledico smrt kritično bolnega in so lahko povezane z izjemnim čustvenim nabojem in
duševno bolečino vseh vpletenih. Stopnja izgorelosti je višja pri tistem osebju, ki se mora večkrat
odločati o prenehanju aktivnega zdravljenja in osebju, ki skrbi za terminalno sedacijo (3). Dodatni
psihološki napor predstavlja dejstvo, da mora zdravnik odločitve pogosto sprejemati hitro, v
navzočnosti svojcev in/ali sredi noči. Pri tako intenzivnem in kompleksnem delu osebje pogosto naleti
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HIPEROKSIJA IN NJEN VPLIV NA IZHOD PRI
POŠKODOVANCIH S HUDO POŠKODBO GLAVO

HYPEROXIA AND IT’S INFLUENCE ON OUTCOME IN PATIENTS
WITH SEVERE HEAD INJURY 

Matej Strnad* **, Vitka Vujanović Popović*, Vesna Borovnik Lesjak*, Tine Pelcl*, Iva Cestar*

* Služba nujne medicinske pomoči, ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica Talcev 9, 2000 Maribor
** Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, Taborska ulica 8, 2000 Maribor

Izvleček
Znano je, da hipoksija povzroča sekundarne poškodbe možganov pri hudi poškodbi glave (HPG).

Vpliv hiperoksije na izhod zdravljenja pri HPG še ni dokončno dorečen. Prispevek opisuje vpliv
prehospitalne hiperoksije ter ventilacije pri poškodovancih s hudo poškodbo glave (HPG).
Retrospektivna analiza poškodovancev s HPG razdeljenih na skupine glede na PaO2 (hipoksija, PaO2
<100 mmHg; normoksija, PaO2 100-200 mmHg; hiperoksija, PaO2 > 200 mmHg) začetno oceno zavesti
po GCS ( GCS 3-5 in ≥ 6) ter vrednosti PaCO2 (hipokarbija PaCO2 < 35 mmHg, normokarbija PaCO2 35 -
45 mmHg, hiperkarbija PaCO2 > 45 mmHg) je pokazala, da prehospitalni oksigenacijski in ventilacijski
status ne vplivata signifikantno na preživetje, čas hospitalizacije in funkcionalni izhod ob odpustu iz
bolnišnice  (merjen s CPC, GOS in GCS).  

Abstract
Hypoxia is known to cause secondary brain injury and it worsens the outcome in patients with severe

traumatic brain injury (TBI). There is some controversy about the impact of hyperoxia on the outcome
in patients with severe TBI. The aim of study was to determine impact of prehospital hyperoxia and
ventilation status on the outcome after isolated TBI. We retrospectively reviewed charts of patients with
isolated severe TBI who underwent prehospital endotracheal intubation. The population was sorted
into groups based on PaO2 (hypoxic, PaO2 <100 mmHg; normoxic, PaO2 100-200 mmHg; hyperoxic,
PaO2 > 200 mmHg), initial Glasgow Coma Scale (GCS) level (3-5 and ≥ 6) and PaCO2 (hypocarbic PaCO2
< 35 mmHg, normocarbic PaCO2 35 - 45 mmHg, hypercarbic PaCO2 > 45 mmHg)

Prehospital oxygenation and ventilation status had no significant impact on 24- and 48-hour survival,
on the length of hospital stay or on neurological outcome (measured by the CPC, GOS, and GCS score
at discharge) in patients with isolated severe TBI

UVOD
Možgani so izjemno metabolno aktivni, njihove potrebe po kisiku so višje v primerjavi z drugimi

organi, razen srca. Kljub majhni masi (2% skupne telesne mase), pa možgani porabijo približno 20 %
minutnega srčnega volumna. Poraba kisika prav tako predstavlja približno 20 % porabe kisika
celotnega organizma. Energijo za intenzivni metabolizem zagotavlja glikoliza in oksidacija njenih
produktov (piruvat, laktat). Možgansko tkivo ne skladišči zalog glukoze, zato potrebuje konstantno
dostavo metabolitov (v prvi vrsti glukoza in kisik) za zagotavljanje metabolnih potreb. 

Zadostne količine kisika in glukoze za metabolne potrebe možganskega tkiva zagotavlja cirkulacija.
Prehod glukoze iz krvi v možgansko tkivo preko možganske žilne bariere se izvrši preko transporterjev,
medtem ko kisik difundira preko možgansko žilne bariere po principu koncentracijskega gradienta.
Koncentracija glukoze v krvi presega potrebe možganskega tkiva po glukozi za večkratni faktor, kar
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omogoča določeno rezervo, medtem pa koncentracija kisika presega potrebe po njem le za faktor 2-3,
kar lahko povzroča nezadostno preskrbo s kisikom/hipoksijo v primerih hipoperfuzije. 

Dostava kisika v možgane je definirana kot produkt količine kisika v krvi in regionalnega
možganskega krvnega pretoka. Količino kisika v krvi je določena kot seštevek kisika vezanega na
hemoglobin in kisika raztopljenega v plazmi. Pod fiziološkimi delnimi tlaki kisika je količina
raztopljenega kisika v krvi majhna, v primeru normobarične hiperoksije se lahko poveča za približno 1
vol %, medtem pa hiperbarična hiperoksija lahko poveča koncentracijo raztopljenega kisika za večkrat.
Tako sta pod pogoji normalne oksigenacije koncentracija hemoglobina in regionalni možganski krvni
pretok faktorja, ki vplivata na dostavo kisika možganskemu tkivu (1).

VPLIV HIPEROKSIJE
Škodljivi učinki hipoksije pri poškodovancih z izolirano hudo poškodbo glave (HPG) so dobro znani

in povečajo umrljivost in poslabšajo funkcionalni izhod ob odpustu iz bolnišnice. Priporočila svetujejo,
da se pri poškodovancih z HPG izogibamo hipoksiji (PaO2<60 mmHg) (2).

Po drugi strani vpliv hiperoksije še ni popolnoma dorečen. Hiperoksija s tvorbo prostih kisikovih
radikalov povzroča poškodbe številnih tkiv (očesna leča, srce, pljučno in možgansko tkivo). Hiperoksija
poleg tvorbe prostih kisikovih radikalov povzroča vazokonstrikcijo v možganskem tkivu in tako
zmanjšuje perfuzijo možganov (1). Vpliv hiperoksije pri poškodovancih s HPG daje različne rezultate. Na
eni strani hiperoksija povzroči povišanje koncentracije kisika v možganovini (PaO2), zmanjšanje
koncentracije laktata (3) (kar nakazuje spremembo iz anaerobnega v aerobni metabolizem) in
zmanjšanje razmerja med laktatom in piruvatom, kar nakazuje zmanjšanje ishemije (4). Povečano
koncentracija PaO2 v možganih naj bi izboljšala metabolizem in povečala koncentracijo razpoložljivega
ATP. Na drugi strani pa niso ugotovili izboljšanega metabolizma kisika možganskega tkiva pri ljudeh s
HPG merjenega s pozitronsko tomografijo (5). Hiperoksija prav tako povzroča vazokonstrikcijo, s tem
sicer zmanjšuje intrakranialni tlak, a tudi krvni pretok v možganih (4, 6). Nevrološki funkcionalni issued
hiperoksemičnih poškodovancev s HPG je slabši v primerjavi z normoksemičnimi (7). 

VPLIV VENTILACIJE
Prehospitalna intubacija je povezana s tveganjem za hiperventilacijo (merjeno glede na vrednost

PaCO2). Hipo- in hiperventilacija pri intubiranih bolnikih s HPG naj bi povečevala stopnjo smrtnosti.
Hipokarbija zaradi hiperventilacije povzroča cerebralno vazokonstrikcijo, kar pripelje do zmanjšane
možganske perfuzije ter posledično do možganske ishemije.  Priporoča se le pri sumu na akutno
herniacijo možganskega debla, saj pride z vazokonstrikcijo do zmanjšanja intrakranialnega tlaka.
Hipoventilacija oz. hiperkarbija po drugi strani povečuje možganski pretok ter tako povečuje
inktrakranialni tlak (8). 

Naredili smo retrospektivno analizo poškodovancev z izolirano HPG, ki smo jih oskrbeli v Službi nujne
medicinske pomoči Maribor. Analizirali smo vse poškodovance s HPG (49 poškodovancev) med letoma
2000 in 2012 z začetno oceno GCS < 8, ki so zato bili na terenu takoj intubirani po metodi hitre
sekvenčne intubacije. Poškodovanci so bili po uspešni intubaciji predihovani s pomočjo transportnega
ventilatorja s 100% kisikom. Poškodovance smo glede na rezultate plinske analize arterijske krvi takoj
po sprejemu v bolnišnico razdelili na hipoksemične (PaO2 < 100 mmHg), normoksemične (PaO2 100-
200 mmHg) in hiperoksemične (PaO2 > 200 mmHg). Ventilacijski status smo določili glede na vrednost
PaCO2 v 3 skupine (hipokarbija/hiperventilacija PaCO2 < 35 mmHg, normokarbija/normoventilacija
PaCO2 35 - 45 mmHg, hiperkarbija/hipoventilacija > 45 mmHg).

Analiza podatkov je pokazala, da ni statistično značilne razlike med primerjanimi skupinami
poškodovancev v preživetju znotraj 24 ali 48 ur, prav tako ne v funkcionalnem izhodu poškodovancev
ob odpustu (merjeno s CPC (Cerebral Performance Score), GOS (Glasgow Outcome Scale), GCS
(Glasgow Coma Scale)). Pomanjkljivost raziskave je majhen vzorec. Avtorji so mnenja, da je potrebno
biti pozoren na škodljive učinke hiperoksije in nepravilne ventilacije ter zmanjšati njun vpliv na
negativen izhod zdravljenja. To lahko storimo, tako da  popravimo nastavitve na prenosnih ventilatorjih
v skladu z rezultati plinske analize arterijske krvi (predvsem PaO2 in PCO2) opravljene že na terenu s
pomočjo prenosnih analizatorjev krvi.   
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10 na 6/l trombocitov. Vnetje, kot vzrok, smo zabeležili pri 13 % bolnikih.  Pri bolnikih z mikrocitno
anemijo, kot najpogostejši laboratorijski kazalec pomanjkanja železa, smo trombocitozo zabeležili v 33
% primerov. Pri ostalih bolnikih vzroka trombocitoze nismo opredeljevali. 

Trombocitopenijo smo zabeležili pri  5,4 % bolnikov. Pri 4 bolnikih smo ugotavljali vrednost
trombocitov manj kot 20 x 10 na 9 / l. 

Spremembe v dveh celičnih vrstah so pogosto znak hematološke bolezni. Ugotavljali smo jih pri 10,3
% bolnikov. Najpogostejša je bila kombinacija levkocitoze s  trombocitozo, ki smo ju ugotavljali pri 2,9
% bolnikov. Sledi ji kombinacija levkocitoze z normocitno normokromno anemijo pri 2,8 % bolnikov.
Ostale kombinacije so bile redkejše. 

V mesecu januarju je bilo na SNMP pregledanih 25 pacientov z bicitopenijo. Najpogostejša
bicitopenična sprememba je bila kombinacija levkopenije s trombocitopenijo, ki smo jo beležili v 0,7 %
primerov.

Odstopanja v vseh treh celičnih vrstah smo ugotavljali pri 20 bolnikih. Najpogostejši odstop je bila
kombinacija levkocitoza, normocitna  anemija in tombocitoza. Ugotavljali smo jo pri 0,7 % bolnikih.
Ostale kombinacije so bile redkejše. Popolno pancitopenijo smo beležili pri eni bolnici, ki je imela znan
mielodisplastični sindrom.

RAZPRAVA
Najpogosteje ugotovljena nemorfološka sprememba v rdeči celični vrsti je bila normocitna anemija.

V literaturi jo najpogosteje navajajo v sklopu anemije kroničnega vnetja. Opozarjamo na pojav
normocitne anemije, ki je lahko posledice akutne krvavitve. V urgentni ambulanti je ob tej spremembi
potreben dodatni pregled v smeri izgube krvi in predvsem pri odraslih moških tudi rektalni pregled in
Hematest. 

Po pogostosti je sledila makrocitna anemija. Vzroki zanjo so v prvi vrsti pomanjaknje folatov in
vitamina B12, jetrne bolezni in alkoholizem, bolezni ščitnice in mielodisplastični sindrom. V kontekstu
urgentne ambulante je potrebno pomisliti na megaloblastno anemijo. Ta poteka z pancitopenijo,
povišano vrednostjo LDH in povišano vrednostjo indirektnega bilirubina.

Mikrocitna anemija v večini primerov pomeni kronično pomanjkanje železa. Diferencialno
diagnostično prihaja v poštev talasemija minor. Mikrocitno anemijo zaradi pomanjkanja železa
izjemoma zdravimo s transfuzijami krvi. Ta terapija pride v poštev pri starejših, simptomatskih bolnikih.
To so bolniki po kolapsih, tisti z različnimi karidopatijami, bolniki s pojavi ortostatizma, bolniki s težko
sapo. Ostale asimptomatske bolnike nadalje obravnava izbrani zdravnik, pri njih zadostuje terapija z
železom. Asimptomastke bolnike z  Hb pod 70 g/l ne zdravimo s transfuzijami krvi.

Najpogosteje ugotovljeno odstopanje v beli celični vrsti je bila levkocitoza. V sklopu urgentne
ambulante ta najpogosteje poteka v kontekstu vnetnih procesov. Za levkemije je prav tako značilna
levkocitoza, ki je ponavadi visoka in presega vrednosit 20 x 10 na 9/l. Bolnike, pri katerih je  na novo
odkrita akutna levkemija, ponavadi spremlja nizka vrednost hemoglobina in trombocitopenija. Pri
kroničnih levkemijah, kot sta KML in KLL, levkocitozo lahko spremlja normalen nivo hemoglobina in
trombocitov. Te bolezni so pogosto odkrite naključno, smiselno je opraviti  diferencialno krvno sliko. 

Vzroki za levkopenijo so najpogosteje pomanjkanje železa in virusne okužbe Opozarjamo na okužbo
z virusom HIV, kjer je lahko levkopenija  prvi znak okužbe.

Trombocitozo najpogosteje ugotavljamo v sklopu reaktivnih procesov, kot so okužbe. Trombocitoza
spremlja 10 % bolnikov s pomanjkanjem železa. V kolikor sumimo, da ima trombocitoza klonalni vzrok,
mora biti  vrednost trombocitov po definiciji dvakrat zapored višja od 450.000  x 10 na 6/lv
časovnem intervalu enega meseca ali več. Takega bolnika bi bilo smiselno napotiti na kontrolo
vrednosti trombocitov k izbranemu zdravniku.

Opozarjamo pa, da reaktivna trombocitoza pogosto poteka s številčnimi vrednostmi trombocitov
nad 450.000 x 10 na 6 / l, občasno se vrednost trombocitov dvigne tudi do 1000.000. x 10 na 6 / l V
kolikor v urgentni ambulanti ocenimo, da je trombocitoza reaktivna, tak bolnik ne potrebuje
terapevtskega ukrepa. Reaktivna trombocitoza ne poveča tveganja za nastanek tromboemboličnega
dogodka.
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NAJPOGOSTEJŠE NAPRAVILNOSTI V IZVIDU KRVNE
SLIKE V URGENTNIH AMBULANTAH

THE MOST FREQUENT ABNORMALITY IN HEMOGRAM BLOOD
TEST RESULTS IN EMERGENCY SETTING

Gaja C. Vidali*, Samo Zver**

Splošna nujna medicinska pomoč, ZD Ljubljana, Bohoričeva 4, 1000 Ljubljana
Oddelek za hematologijo, UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana

UVOD
Krvna slika oz. hemogram je preiskava, ki jo v urgentnih ambulantah naročimo najpogosteje. Iz krvne

slike pridobimo o bolniku ogromno informacij, poleg tega pa je cenovno zelo ugodna. V Splošni Nujni
Medicinski Pomoči v Ljubljani (v nadaljevanju SNMP) je cena krvne slike 1,32 €. Na bolnišničnih
oddelkih in internistični prvi pomoči v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je cena podobna, z
možnostjo donaročitve razmaza periferne krvi pod kontrolo očesa, ki ga opravi izurjen laborant, kar
stane 4 €.  Bistvene informacije o našemu bolniku tako pridobimo zgolj za 6 €. 

V retrospektivni raziskavi smo v enomesečnem obdobju analizirali vse bolnike, pri katerih je bila na
SNMP odvzeta kri za analizo.  Ugotovili smo, da ima vsak četrti bolnik na SNMP neko nepravilnost v
krvni sliki. Za ustrezno triažiranje in svetovanje bolnikom je torej potrebno vsaj osnovno poznavanje
nepravilnosti v krvni sliki.

METODE 
Na SNMP  je bilo od 1.1. 2014 do 31.1. 2014 ambulantno pregledanih 3025 pacientov. 1297 bolnikom

je bila zaradi različnih indikacij odvzeta venska kri za analizo krvne slike. Pri 770 bolnikih smo v krvni
sliki beležili odstopanja. Odstotek bolnikov z nepravilnostmi v različnih celičnih vrstah smo izračunali iz
celokupnega števila vseh krvnih slik (1297 primerov).

REZULTATI
Pri 30 % bolnikih smo beležili spremembe v rdeči celični vrsti. Pri 17,8 %  bolnikov smo ugotavljali

odstopanja v številčnih vrednostih, pri 11,9 % bolnikov pa morfološke nepravilnosti, kot so
makrocitoza, mikrocitoza in spremembe v nekaterih eritrocitnih parametrih kot na primer MCHC (angl.
Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration). Nekaj bolnikov je imelo izolirano nizek hematokrit. Pri
analizi odstopanj v številčnih vrednostih smo zabeležili  zmanjšano število eritrocitov brez WHO
kriterija za anemijo v 2,8 % primerih in 15 % popolnoma laboratorijsko izraženih anemij. Najpogostejša
je bila normocitna anemija, ki smo jo beležili pri 8,9 % bolnikih. 3,2 % bolnikov je imelo makrocitno
anemijo, 2,8 % pa mikrocitno anemijo.

V beli celični vrsti smo v 36 %  primerov beležili odstopanja. Največ je bilo levkocitoz, in sicer 34,5 %,
ter 1,5 % levkopenij. Vnetje, kot najpogostejši vzrok levkocitoz, je bilo kot jasen znak prisotno pri  53 %
bolnikih. V 1 % primerov je bil vzrok že znana hematološka bolezen. Pri ostalih 43 % bolnikov vzroka
levkocitoze nismo opredeljevali. 

Beležili smo 20 levkopenij. Pri 55 % bolnikov je bil vzrok vnetje. Pri ostalih vzroka nismo opredeljevali.

Odstopanja  v trombocitni krvni sliki je imelo 12,3 % bolnikov. Trombocitozo smo zabeležili pri 1,2 %
bolnikov. Kot  izbrano presečno (cut off ) vrednost trombocitoze smo vzeli številčno vrednost 450.000  x
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ZAKAJ URGENTNA MEDICINA? (KOT SAMOSTOJNA
SPECIALIZACIJA) - RAZMIŠLJANJA AVTORJEV

WHY EMERGENCY MEDICINE? (AS DISTINCT MEDICAL
SPECIALITY) - AUTHOR’S THOUGHTS

Gregor Prosen*,**,***, Andrej Markota **,****, Matej Strnad*,**

*Center za nujno medicinsko pomoč, ZD Maribor, C. Proletarskih brigad 22, 2000 Maribor
**Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Taborska c. 8, 2000 Maribor

***Fakulteta za Zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Žitna ul. 15, 2000 Maribor
****Oddelek za intenzivno interno medicino, UKC Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor

UVOD
Urgentna medicina je v Sloveniji ena mlajših specialnosti znotraj medicine, s samostojno

specializacijo odobreno šele leta 2006. Oskrba akutno zbolelih ali poškodovanih je do danes razdeljena
med različne specialnosti, ki akutno zbolele/poškodovane oskrbujejo na svojih sprejemnih oddelkih
(internistična prva pomoč (IPP), kirurška prva pomoč (KPP), nevrološki sprejemni oddelek itn) ali so kot
dežurne ambulante oz. prehospitalne enote del primarnega zdravstvenega varstva (v sklopu lokalnih
zdravstvenih domov). Pacienti v takšni strukturiranosti Nujne medicinske pomoči (NMP) do dokončne
oskrbe “potujejo” zaporedno, tj. od primarnega proti sekundarnemu ali terciarnemu, specialističnemu
nivoju.

Z izgradnjo mreže urgentnih centrov (UC) v perifernih bolnišnicah, se Sloveniji obeta edinstvena
priložnost in obveza nanovo organizirati predvsem in-hospitalno, pa tudi pre-hospitalno NMP, oz. še
pomembneje, sistem Nujne medicinske pomoči poenotiti in nje proces in izvajalce združiti v učinkovito,
enovito in sinergistično strukturo.

Specialisti urgentne medicine bodo v tem sistemu igrali temeljno vlogo, zato je za čimbolj uspešen
pričetek delovanja UC potrebno razumeti zakaj sploh (če?) potrebujemo urgentno medicino kot
samostojno specialnost.

“Critical illness does not respect geography”
Peter Safar

ZAKAJ URGENTNA MEDICINA KOT SAMOSTOJNA MEDICINSKA SPECIALIZACIJA?
Odgovor na to vprašanje se najbrž razkriva v treh temeljnih postulatih:
- Akutno zboleli/poškodovani si zaslužijo jasno razpoznavno in opredeljeno mesto obravnave,

kadarkoli
- Akutno zboleli/poškodovani si zaslužijo, da za njih nekdo proaktivno skrbi in zanje advocira
- Urgentna medicina je prerasla v specifičen nabor znanja in veščin

1. Akutno zboleli/poškodovani si zaslužijo jasno razpoznavno in opredeljeno mesto obravnave,
kadarkoli

Trenutna organizacija obravnave akutno zbolelih/poškodovanih v Sloveniji je delno do pretežno
(večini bolnikov) nejasna; Če želi bolnik poiskati pomoč zaradi akutne obolelosti, mora po pravilih
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Vzroki trombocitopenije so najpogosteje virusne okužbe. V slovenskem okolju je pomembna
etiologija tudi alkohol. Pogosto se pojavi ob alkoholni jetrni cirozi. Spontane krvavitve ob izolirani
trombocitopeniji se pričnejo pojavljati ob številčni vrednosti trombocitov manj kot 20 x 10 na 9/l.
Varnostni razpon trombopenije je precej velik. V kontekstu urgentne ambulante je pomembno spoznati
imunsko trombocitopenijo. Številčna vrednost trombocitov je pri tej bolezni pod 10 x 10 na 9/l.
Bolniki imajo vedno klinično sliko z motnjo primarne hemostaze, kot so petehije, ekhimoze, krvavitve
sluznic. 

Pri 1 od 1000 odvzemov je lahko število trombocitov znižano pod 10 x 10 na 9 /l. Govorimo o lažni
trombocitopeniji. Ti bolniki nimajo nobenih kliničnih znakov krvavitve. Kri se namreč odvzame v
epruveto, kjer je antikoagulant EDTA. V 0,1 % ta ustvarja trombocitne agregate, ki jih avtomatični števci
zaznajo kot levkocite namesto trombocite. Taki bolniki imajo hudo paradoksno trombocitopenijo in
levkocitozo. V tem primeru odvzamemo kri v epruvete z drugim antikoagulantom (citrat, heparin).

Številčne nepravilnosti v dveh celičnih vrstah niso vse substrat za urgentno hematološko ambulanto.
Krvna slika mnogih bolnikov s pomanjkanjem železa ima poleg mikrocitne anemije lahko prisotno
tako levkopenijo kot tudi trombocitozo. Bolniki s pomanjkanjem folne kisline in vitamina B12 pa
imajo lahko v krvni sliki poleg makrocitne anemije obe ostali celični vrsti znižani. Ob levkocitozi in
normocitni anemiji pomislimo na anemijo ob kroničnem vnetju. Po izključitvi teh najpogostejših
vzrokov se vedno ravnamo glede na bolnikovo klinično sliko. Ob odsotnosti težav ga napotimo k
izbranemu zdravniku. Ta bo s primerjavo starih krvnih slik poskusil ugotoviti ali smo pri bolniku odkrili
novo spremembo ali gre za znana odstopanja. 

To ne velja za bolnike s bicitopenijo, ki se pojavi pri nenadnemu pojavu slabega počutja, nočnega
potenja, subfebrilne telesne temperature. Takega bolnika nemudoma napotimo na sekundarni
bolnišnični nivo.

ZAKLJUČEK
Krvna slika je najpogosteje zahtevana krvna preiskava v urgentnih ambulantah SNMP v Ljubljani. V

njej najdemo odgovore na najpogostejša vprašanja, ki si jih zastavimo ob bolniku: Ali je bolnik
anemičen? Ali ima bolnik okužbo? Ali ima bolnik okrnjeno primarno hemostazo? Osnovno poznavanje
krvne slike je ključno za diagnostiko v urgentnih ambulantah.

LITERATURA
1. Hematologija. Kocijančič A, Mrevlje F, Štajer D, eds. Interna Medicina. Ljubljana: Littera picta 2005. 
2. John W. Adamson. Hematopoietic disorders. In: Dan L. Longo, Denis L. Kaspar, eds. Harrison’s principal of internal

medicine. 18 ed. p.844 – 988.
3. CURRENT Diagnosis & Treatment Emergen – Hematologic emergencies, C. Keith Stone, Roger L. Humphries
4. Tony Fraser, Murray Tyliard. Complete blood count in primary care. Dosegljivo na www.bpac.org.nz
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v zdravstvenem sistemu, kritične esence ki smo jo v zadnjih letih in desetletjih začeli počasi, a vztrajno
izgubljati: zaupanja bolnikov!

Zaupanja bolnikov v Sistem, predvsem pa zaupanja v svetost odnosa bolnik - zdravstveni delavec!

3. Urgentna medicina je prerasla v specifičen nabor znanj in veščin
Urgentna medicina pri nas in še bolj po Svetu, je sinteza različnih delčkov, oz. aspektov mnogih

drugih tradicionalnih specialnosti; interne medicine, intenzivne medicine in anasteziologije, kirurgije,
porodništva, psihiatrije in skoraj vseh ostalih.

Seveda je jasno, da urgentni zdravniki ne morejo poznati vseh aspektov drugih specializacij, a
potrebno (in možno) je poznati aspekte akutnih prezentacij bolezni ki jih drugače vodijo zdravniki
drugih strok - in to znanje sintetizirati v smiselno, predvsem pa uporabno celoto.

Povedano na primeru, urgentni zdravniki seveda ne bomo mogli nikoli tako dobro presoditi kateri
bolnik z apendicitisom potrebuje operacijo nocoj ali jutri, kateri bolnik potrebuje povišanje doze
inzulina in za koliko in kateri vijak bo najbolj optimalen pri dotičnem zlomu - a velikokrat je treba
najprej sploh ugotoviti ali je poglavitna težava starke bil zvit gleženj - ali pljučna embolija, zaradi katere
se je opotekla.

Specializacija iz urgentne medicine tako ne pomeni specializiranja v nečem “novem”, ampak
posedovanje specialnih znanj kako pričeti učinkovito, hitro, varno, racionalno in finančno vzdržno
obravnavo nediferenciranega bolnika/poškodovanega! To obsega tudi znanja in veščine začetne
stabilizacije oz. podpore vitalnih funkcij vsem vrstam in starostnih skupin bolnikov, vsaj dokler se ne
uspe priklicati konzultantov z bolj specifičnimi znanji in veščinami oz. bolnika hospitalizirati!

Specifična znanja in veščine intenzivne medicine in reanimatologije (angl. “critical care”) so za
urgentnega zdravnika temeljnega pomena, ker so to časovno kritično pomembni postopki, ki ne
odpuščajo in ne dovoljujejo iskanja “primernega” specialista in izgovorov “to ni za nas”. 

Pri kritično bolnih je diagnostiko in zdravljenje potrebno zagotoviti ob pravem času, zato da se
zmanjša umrljivost in obolevnost! Iz tega stališča je takoj jasno, da vprašanje obstoja samostojne
specializacije urgentne medicine ni vprašanje superiornosti/inferiornosti katerekoli specialnosti, ampak
vprašanje učinkovite organizacije Sistema ki naj služi čimboljšemu izhodu za bolnika!

Z specialistom urgentne medicine tako pridobimo “akutnega generalista”, ki zna pričeti obravnavo
vseh možnih bolezenskih stanj ter poškodb pri vseh bolnikih ter vsaj pričeti primerno zdravljenje oz.
stabilizacijo. Pridobimo pa še dodatno korist in izboljšanje sistema; zaradi univerzalnosti pristopa in
koncepta urgentne medicine v celotnem spektru pre in intra-hospitalno, lahko urgentne zdravnike
zaposlimo v vseh kontekstih in pozicijah, od prehospitalnega nivoja, HNMP, do vseh sektorjev
urgentnega centra (kirurški/nekirurški/hitra obravnava). 

S tem je zagotovljena širina znanja ter poznavanja, obenem pa je posamezne službe in Sistem NMP
nasplošno, veliko lažje organizirati, saj imamo za različna delovna mesta navoljo enovit profil. Tako se z
kroženjem zaposlenih urgentnih zdravnikov med različnimi delovišči (prehospitalno in intrahospitalno)
zagotavlja prelivanje znanja in veščin ter enotno visoka raven kvalitete obravnave od “jarka do bolniške
postelje”. Dodatno zaradi razgibanosti narave dela in delovišč so zaposleni (zdravniki in negovalni
kader) bolje zaščiteni pred stresom, monotonijo in izgorelostjo.

Iz vsega napisanega lahko zaključimo, da je poglavitna korist specialista urgentne medicine dvojna: 
Najprej, specialist urgentne medicine mora znati pričeti začetno obravnavo in zdravljenje vseh

bolezenskih stanj in poškodb pri vseh bolnikih, kjerkoli in kadarkoli! S specialistom urgentne
medicine v enovitem sistemu NMP, kjerkoli, kadarkoli in kdorkoli lahko vstopi v sistem NMP - in bo
vedno prišel k “pravemu” profilu zdravnika, potrkal bo na “prava” vrata.

Nadalje, urgentni zdravnik mora odigrati povezovalno vlogo pri obravnavi akutno zbolelega/
poškodovanega, v interesu bolnika, ki išče pomoč in prihaja z nediferencirano težavo/
simptomom/znakom, ter zanj advocirati kot za lastnega bolnika! 

In najpomebneje, ves trud prenove sistema NMP, na vseh nivojih, mora biti podrejen enemu in
edinemu cilju: ponovno vzpostaviti zaupanje v kvaliteten in vzdržen sistem ki ga akutno
zboleli/poškodovani potrebujejo. Profil urgentnega zdravnika lahko in mora v tej preobrazbi odigrati
ključno vlogo!
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najprej obiskati svojega lečečega zdravnika, ki pa lahko v danem dnevu obratuje v dopoldanski ali
popoldanski izmeni in ga zaradi tega bolnik lahko zgreši. Stvar je nekoliko bolj jasna v nočnem času, kjer
je v sklopu zdravstvenih domov organizirana dežurna služba. Obravnava akutno zbolelega se tako
lahko konča na primarnem nivoju, ali pa je pacient napoten na sekundarni nivo v bolnišnico, na
posamezne sprejemne oddelke različnih specialnosti. Smer napotitve je večinoma pravilna ali pa ne, a
najpomembnejše dejstvo ostaja - v Sloveniji v tem trenutku nimamo sistema oz. mesta, kamor bi se
akutno zboleli (ali tisti, ki to mislijo da so), lahko zatekli po pomoč, vedoč, da bo njihov problem
najverjetneje rešen oz. vsaj pričeta dokončna oskrba. Različni sprejemni bloki različnih oddelkov
ustanov se imenujejo “Urgenca”, a v resnici nobeno od teh mest ni namenjeno dokončni celostni
obravnavi vseh različnih nediferenciranih bolnikov/poškodovanih! 

Ta manjko bo končno lahko odpravljen z ustanovitvijo urgentnih centrov, kjer bodo delo vodili
specialisti urgentne medicine (prehodno, do zapolnitve mest, seveda z združevanjem struktur SNMP,
IPP in KPP).

2. Akutno zboleli/poškodovani si zaslužijo, da za njih nekdo pro-aktivno skrbi in zanje advocira
Poglavitna pomanjkljivost obstoječega in-hospitalnega dela NMP, je umetna razdeljenost na

sprejemne oddelke različnih specialnosti. Ta delitev se na prvi pogled sicer zdi smiselna, vendar je v
realnem življenju - nerelna; pacienti bi v idealnih primerih iz primarne ravni NMP (družinski zdravnik,
ambulantna NMP oz. dežurni zdravnik) bili napoteni k “pravemu” specialistu za nadaljnjo konzultacijo,
diagnostično obravnavo ali zdravljenje.  A izbira “pravega” specialista je nemalokrat težavna, oz.
napotujoči zdravnik že v osnovi ve, da bo potrebna obravnava iz strani specialistov večih strok. Ta
problem je še dodatno poslabšan v trenutni populaciji starejših, polimorbidnih bolnikov, kjer je
večinoma potrebna širša in bolj poglobljena diagnostična obravnava - ter dodaten element časa in
opazovanja. 

Mnogokrat, bi za izbiro “pravega” specialista že na primarnem nivoju bila potrebna bolj poglobljena
obravnava bolnika - ki pa z omejenimi možnostmi primarne NMP (materialne, prostorske, časovne,
konceptualne) ni možna.

Tako se iz vidika posameznih specialnosti (mnogokrat upravičeno) pojavlja ocena, da “ta pacient ni za
nas” (na tem mestu izrecno izpostavljam, da subjektivna, refleksna drža “to ni za nas”, večinoma še
preden je pacient sploh obravnavan, nikakor ni dopustna in ni opravičljiva!)

Posledično so pacienti, ki niso jasno “pravilno umeščeni” k pravemu specialistu, mnogokrat še
dodatno navzkrižno napoteni med različnimi specialnostmi na sekundarnem nivoju (iz IPP na KPP, ali
obratno ter vse druge možne kombinacije in permutacije navzkrižnih napotovanj). To vodi v podvajanje
dela, povečanje stroškov, slabšo celokupno oskrbo, da (ne)zadovoljstva bolnikov sploh ne omenjamo!

Iz tega sledi jasno dejstvo, da si bolniki zaslužijo, da jih v začetno obravnavo sprejme zdravniški profil
in njegov tim, ki ve, da se sooča z nediferenciranim bolnikom, za katerega mora opraviti vso potrebno
diagnostično in začetno terapevtsko obravnavo, da lahko ugotovi vzrok in prične pravilno zdravljenje,
ali pa vsaj prikliče najbolj primernega konzultanta. V danem sistemu NMP namreč bolnik po definiciji
“ni od nikogar”, oz. se mora sam (včasih dobesedno) prebijati skozi čeri in konvulzije Sistema. 

Naši bolniki si zaslužijo sistem in službo, ki bo do neke najboljše začasne rešitve
(odpust/opazovanje/hospitalizacije) za pacienta skrbela kot za svojega! 

To je ena izmed dveh poglavitnih vlog specialista urgentne medicine! Razumeti ter imeti znanja in
veščine, da vsi bolniko so za nas! (Dokler jim ne najdemo vsaj prehodne oskrbe).

Konceptualno gledano, urgentni zdravniki pripadajo vsem nivojem zdravstvenega varstva (primarni
do terciarni) in nobenemu obenem; dostopnost sistema NMP mora biti prvinskost “primarnega nivoja”,
obenem pa specialna znanja, veščine ter nenehen razvoj, ki so prvine sekundarnega in terciarnega
nivoja.

Zapisano drugače; na specialistna urgentne medicine je treba gledati kot na ekvivalent družinskega
zdravnika/generalista (angl. “general practitioner”) - za akutna stanja; torej na neke vrste “akutni
generalista”.

Za pacienta v sistemu NMP skrbeti kot za svojega, je na prvi pogled minimalen konceptualni premik;
a avtorji trdno verjamemo, da je to prvi kritično pomemben korak k povrnitvi najpomembnejše prvine
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vstavitev dihalne cevke, vsi bolniki pa so bili relaksirani s sukcinilholinom ali pa z rokuronijevim
bromidom. Poleg nadzorovanja splošnih parametrov (stanje zavesti, nasičenost krvi s kisikom, krvni
tlak, srčna frekvenca) smo po intubaciji opravili avskultacijo dihanja na standardni mestih prsnega koša,
ocenjevali ter beležili kapnografsko krivuljo, vrednosti kapnometrije in z UZ ocenili lego tubusa. UZ
sondo, ki jo je glede na razmere izbral zdravnik sam, smo postavili pravokotno na rebra ter ocenjevali z
dihanjem sinhrono drsenje plevre ( “lung sliding sign”) na obeh straneh prsenga koša. Nato smo
obojestransko ocenjevali še premikanje prepone. Zabeležen je bil tudi čas, potreben za izvedbo UZ.

V raziskavi je sodelovalo sedem zdravnikov, ki so opravili tečaj Ultrasound Life Support Basic Level 1
Provider organiziran v sklopu World Interactive Network Focused on Critical UltraSound (WINFOCUS). 

KRATKA RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK
Literatura navaja več učinkovitih načinov uporabe UZ za ocenjevanje lege dihalne cevke. Za

opazovanje kombinacije plevralnega drsenja in premikanje prepone smo se odločili zaradi dokazane
učinkovitosti metode11 in posebnosti prehospitalnega okolja v katerem je to eden izmed najlažje
izvedljivih načinov uporabe UZ.4-13

V naši raziskavi je zaradi vstavitve dihalne cevke v požiralnik bil pri 10,5% bolnikov potreben drugi
poskus orotrahealne intubacije. Le 30% (4 primeri) intubacij v požiralnik je bilo prepoznanih z
vizualizacijo in/ali s klinično oceno, zato je bila pozicija dihalne cevke popravljena preden smo posneli
kapnografsko krivuljo ali opravili UZ. Glede na ta rezultat, bi bilo kar 70% intubacij v požiralnik
neprepoznanih brez uporabe dodatnih metod za ocenjevanje lege tubusa (UZ in kapnografije).

Senzitivnost in specifičnost UZ pri potrjevanju lege tubusa v dihalih je bila 100%. 
Pri 3 bolnikih smo zaznali pregloboko vstavitev v desno glavno sapnico, pri čemer se je UZ izkazal kot

bolj zanesljiv od avskultacije in kapnografije. 
UZ je natančna, zanesljiva ter zato dobra dodatna metoda pri ocenjevanju lege dihalne cevke po

urgentni orotrahealni intubaciji v prehospitalnem okolju. 
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Izvleček
V prehospitalni enoti Maribor smo opravili raziskavo v kateri smo z ultrazvokom ocenjevali lego

dihalne cevke (orotrahealnega tubusa) po urgentni intubaciji v prehospitalnem okolju. Zaradi
prikladnosti za izvajanje v prehospitalnem okolju in dokazane uporabnosti smo se odločili za
opazovanje kombinacije plevralnega drsenja (“lung sliding sign”) in premikanja prepone. Rezultati naše
raziskave so pokazali, da je ultrazvok natančna, in zanesljiva metoda za oceno lege dihalne cevke po
urgentni orotrahealni intubaciji v prehospitalnem okolju.

Abstract
In Prehospital Unit Maribor we did a research where we assessed the orotracheal tube position after

emergent intubation in prehospital setting. The combination of a lung sliding sign and a diaphragm
excursion was already confirmed to be a good method for assessing the orotracheal tube position and
it was the most convenient for the prehospital team to perform. From results of our study we can
conclude that ultrasound is an accurate and reliable method for tube position assessment in
prehospital setting.

UVOD
Zlati standard oskrbe dihalne poti je še vedno orotrahelana intubacija.1 Potrjevanje pravilne lege

dihalne cevke (orotrahealnega tubusa) po urgentni intubaciji v prehospitalnem okolju je velik izziv celo
za izkušene anesteziloge.2

Najbolj zanesljiva široko uporabljena metoda ocene lege dihalne cevke v prehospitalnem okolju je
kapnografija s kapnometrijo. Glede na študije iz zadnjih nekaj let se je kot klinično orodje pri
potrjevanju pravilne lege dihalne cevke za zelo uporabnega izkazal tudi ultrazvok (UZ).4-13

KRATEK OPIS ŠTUDIJE 
V Prehospitalni enoti Maribor smo od leta 2011 do januarja 2014 zbrali podatke za 124 bolnikov, ki so

bili na terenu intubirani zaradi različnih vzrokov. Pri ocenjevanju lege dihalne cevke smo primerjali
uporabnost UZ s kapnografijo in avskultacijo dihanja.

Vključeni so bili bolniki z zastojem srca ter poškodovanci in kritično bolni, ki so bili urgentno
orotrahealno intubirani v prehospitalnem okolju. Kardiopulmonalno oživljanje smo izvajali po
smernicah za oživljanje iz leta 2010.1 Izbira zdravil za bolnike intubirane s hitrosekvenčno intubacijo (“
Rapid Sequence Intubation” - RSI), je bila odvisna od individualne ocene stanja bolnika ter vzroka za
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1. DVIG ST- SPOJNICE V ODVODU AVR
Akutna zapora debla leve koronarne arterije (LMCA) ali pa začetnega dela descendentne koronarne

arterije (LAD) je sicer relativno redka (do 6% primerov akutnih koronarnih dogodkov - AKS), vendar pa
zelo nevarna entiteta. Zaradi obsežne ishemije levega prekata pogosto pride do aritmij s smrtnim
izidom ali pa do kardiogenega šoka, zato sta hitra diagnoza in reperfuzija ključnega pomena za dober
izhod pri bolniku. 1 

Tradicionalno so zdravniki pri interpretaciji elektrokardiograma (EKG) manj pozorni na odvod aVR, za
katerega je dolgo veljalo, da ne podaja pomembnih kliničnih informacij.2 Študije v zadnjih letih
dokazujejo, da je dvig ST-spojnice v aVR ob kliničnih znakih AKS, znak zapore oz. kritične zožitve LMCA,
začetnega dela LAD ali pa trožilne koronarne bolezni.3

Žerdin in Marinšek sta v v svojem prispevku 4 povzela:”Dvig ST-spojnice v odvodu aVR ob klinični sliki
AKS ima dobro specifičnost, občutljivost in napovedno vrednost. Dvig ST-spojnice za več kot 0.1 mV (1
mm) neodvisno od sprememb v ostalih odvodih, napoveduje hudo zožitev LMCA ali pa trožilno
koronarno bolezen. Znak ima občutljivost 0,80, specifičnost 0,93, negativno napovedno vrednost 0,98
in pozitivno napovedno vrednost 0,56. Dvig ST-spojnice za vsaj 0,05 mV (0,5mm) ob sočasnem dvigu
ST-spojnice v V1, vendar manjšem kot v aVR, ima občutljivost 0,81 in specifičnost 0,80 za zaporo ali
kritično stenozo LMCA. Ob zapori LMCA so pogosto prisotni tudi spusti ST-spojnice globine vsaj 0.1 mV
v prekordialnih odvodih V2-V4 ter spusti globine vsaj 0.05 mV v odvodu aVF.” 4 Dvig ST-spojnice v aVR,
ki je manjši od dviga ST-spojnice v V1, govori bolj za zaporo LAD.3,4   Dvig ST-spojnice v odvodu aVR je
tudi pomemben napovedni dejavnik povečane umrljivosti neposredno po pričetku AKS, med
bolnišničnim zdravljenjem in tudi po odpustu iz bolnišnice.4 Smrtnost narašča sorazmerno z višino
dviga ST-spojnice v odvodu aVR v posnetkih ob pričetku AKS,4 prav tako pa je smrtnost večja, če dvig
ST-spojnice po reperfuziji vztraja.3 Dvig ST-spojnice v aVR je navadno povezan s starostjo bolnika,
nestabilnimi vitalnimi znaki in predhodno prisotno anginalno bolečino.3

2. DE WINTER ST/T KOMPLEKS
De Winter s kolegi je v svoji študiji opažal, da ima približno 2% bolnikov z MI sprednje stene v odvodih

V1-V6 1-3 mm spust ST-spojnice, ki ascendira in se združi z visokim ter simetričnim T valom (Slika 1). Pri
večini je bil prisoten tudi dvig ST-spojnice v aVR. Vsaj 65% primerov bolnikov s simptomi AKS in takšno
najdbo v EKG ima zaporo proksimalne LAD, pri ostalih pa gre za zaporo bolj distalnega dela LAD.3,6
Hipotetično je verjetno, da ob zapori proksimalne LAD ne pride do dviga ST spojnice zaradi velike
transmuralne poškodbe, ki ne generira poškodbenih tokov. Za razliko od hiperakutnih asimetričnih
širokobaznih T valov, ki so zgodnja vendar prehodna najdba pri STEMI, je “de Winterjev T val” visok,
simetričen in perzistira.3,6 Pri bolnikih z opisanimi najdbami v EKG ter klinično sliko AKS je potrebno
razmišljati o hitri reperfuziji.
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Izvleček
Kriteriji za miokardni infarkt z dvigom ST-spojnice (STEMI) so jasno določeni in sprejeti, podobno

hitro in agresivno obravnavo pa zahtevajo tudi nekatera druga stanja t.i.”STEMI ekvivalenti”: dvig ST-
spojnice v odvodu aVR, de Winter ST/T kompleks,

Wellensov sindrom, MI posteriorne stene srca, patološke spremembe ST-spojnice pri levokračnem
bloku in srčnem vzpodbujevalniku.

Povečana ozaveščenost glede STEMI ekvivalentov in natančna interpretacija elektrokardiograma
povečujeta prepoznavo elektrokardiogramskih sprememb, ki so povezane s potrebo po urgentni
reperfuzijski terapiji pri bolniku s klinično sliko akutnega koronarnega sindroma.

Abstract
Criteria for ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) are well established but some others

conditions so called “STEMI equivalents” need also very fast and aggressive treatment. This article
focuses on: ST elevation in lead aVR, de Winter ST/T complex, Wellens’ syndrome, posterior wall
myocardial infarction, pathological ST changes in the presence of left bundle branch block and in the
presence of pacemakers.

Increased awareness of STEMI equivalents and precise electrocardiogram interpretation will help to
recognize electrocardiogram changes which are associated with the need for urgent reperfusion in
patient with acute coronary syndrome.

UVOD
Čas je pri diagnosticiranju miokardnih infarktov (MI) z dvigom ST-spojnice (STEMI) zelo pomemben,

saj s pravočasno postavitvijo diagnoze STEMI, hitro aktivacijo kateterskega laboratorija in reperfuzijo
ohranimo srčno mišico in njeno funkcijo.

Kriteriji za STEMI so jasno določeni in sprejeti, podobno hitro in agresivno obravnavo pa zahtevajo
tudi nekatera druga stanja t.i.”STEMI ekvivalenti”. 

Kot STEMI ekvivaletne v literaturi navajajo: 
1. dvig ST-spojnice v odvodu aVR, 
2. de Winter ST/T kompleks,
3. Wellensov sindrom,
4. MI posteriorne stene srca
5. patološke spremembe ST-spojnice pri levokračnem bloku (LKB) in srčnem
vzpodbujevalniku.

V našem prispevku bomo na kratko obravnavali vsakega od navedenih STEMI ekvivalentov.
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Slika 1



4. MIOKARDNI INFARKT POSTERIORNE STENE
Miokardni infarkt posteriorne stene srca je prisoten v 15 do 20% primerov MI. Ker oskrbujejo

posteriorno steno posteriorne descendentne veje desne koronarne arterije pa tudi leva cirkumfleksna
koronarna arterija, se MI posteriorne stene pojavlja v kombinaciji z MI spodnje ali MI lateralne stene
levega prekata. Predvsem s sopojavnostjo MI spodnje stene, je lahko prepoznava MI posteriorne stene
otežena oz. zgrešena. V 5 do 10% se MI posteriorne stene pojavlja izolirano. EKG znaki izloliranega MI
posteriorne stene so: prominentni R zobec v odvodu V1 (razmerje R/S enako ali večje od 1) spust ST-
spojnice v V1 in V2, T valovi pa so v V1 do V3 obrnjeni navzgor.3,5 Spremembe v sprednjih prekordialnih
odvodih so pravzaprav zrcalne od tistih, ki jih dobimo na posnetku posteriornih EKG odvodih. Kadar
omenjene EKG spremembe spremljajo dvig ST spojnice spodnjih ali sprednjih odvodih, gre po vsej
verjetnosti za masivni MI in je nevarnost kardiogenega šoka ter usodnih aritmij zelo velika. Zato je zelo
pomembna natančna interpretacija EKG posnetka standardnih odvodov, poslužiti pa se moramo tudi
posnetka posteriornih odvodov. S snemanjem posteriornih odvodov se verjetnost zaznave dviga ST
spojnice osekrat poveča. Zalenski in kolegi so ugotovili, da se pri približno 2% bolnikov brez dviga ST
spojnice na standardenm EKG posnetku, odkrije dvig ST spojnice za več kot 1mm v odvodih V7 do V9.
Rutinsko snemanje posteriornih odvodov naj bi povečala sum na izoliran MI posteriorne stene in tako
povečala možnost zaznave te entitete.3,5

5. LEVOKRAČNI BLOK IN SRČNI VZPODBUJEVALNIK
LKB naj bi bil pri bolnikih z MI povezan z zmanjšanim iztisnim deležom srca in zato slab napovedni

dejavnik. Priporočila že dolga leta narekujejo takojšnjo reperfuzijsko terapijo pri novonastalih ali pa
predvidoma novonastalih LKB. Kljub temu so študije pokazala, da je reperfuzijsko terapijo prejelo manj
kot polovica bolnikov z novonastalim ali pa predvidoma novonastalim LKB.3 Chang in kolegi so z
opazovanjem bolnikov z bolečinami v prsih ugotovili, da pojavnost akutnega MI pri novonastalih ali
predvidoma novonastalih LKB ni večja od pojavnosti MI pri bolnikih brez LKB ali pri bolnikih z že znanim
LKB.8 Trije EKG kriteriji oz. Sgarbossa kriteriji,9 kateri so v pomoč pri diagnosticiranju MI v EKG z LKB, so:
1. glede na QRS kompleks konkordantni dvig ST-spojnice, 2. spust ST-spojnice v V1,V2 ali V3 in 3. glede
na QRS kompleks diskordantni dvig ST-spojnice za več kot 5mm. Ti kriteriji, še posebej 1. in 2. so zelo
specifični, vendar pa slabo senzitivni za MI ob prisotnosti LKB. Ob prisotnosti Sgarbossa kriterijev
(predvsem 1. in 2.) pri obravnavi bolnika s prsno bolečino in LKB, je potrebna reperfuzijska terapija. MI
ni mogoče izključiti z odsotnostjo Sgarbossa kriterijev. Lawner in sodelavci v prispevku povzamejo, da
potrebujejo urgentno katetersko reperfuzijo tisti bolniki z LKB, ki imajo 1. ali 2. Sgarbossa kriterij, so
nestabilni ali pa imajo povišane vrednosti srčnih encimov v krvi.3,9

Sgarbossa kriteriji so uporabni tudi pri diagnosticiranji MI pri bolnikih s prsno bolečino, ki imajo srčni
vzpodbujevalnik. Specifičnost vseh 3 kriterijev je pri srčnem vzpodbujevalniku dobra, senzitivnost pa je
prav tako kot pri LKB slaba. Pri diagnozi MI je potrebno upoštevati stabilnost bolnika, vrednosti srčnih
encimov v krvi in primerjati več EKG posnetkov (po možnosti nove s starimi).

ZAKLJUČEK
Povečana ozaveščenost glede STEMI ekvivalentov in natančna interpretacija EKG posnetkov

povečujeta prepoznavo EKG sprememb, ki so povezane s potrebo za urgentno reperfuzijsko terapijo pri
bolniku s klinično sliko AKS.
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3. WELLENSOV SINDROM 
Wellens je pri bolnikih s kritično stenozo LAD opažal bifazne (Slika 2) ali pa inverzne spremembe T

vala (Slika 3) v odvodih V2 in V3 (včasih tudi V4). Opisan vzorec je zelo specifičen za stenozo LAD, saj so
imeli vsi preučevani bolniki s takšnim EKG in anginalno bolečino več kot 50% zaporo LAD. V originalni
Wellensovi študiji je ob sprejemu v bolnišnico imelo opisane EKG znake le polovica bolnikov, pri ostalih
pa so se EKG spremembe pojavile kasneje v prvih 24 urah hospitalizacije. EKG spremembe lahko
perzistirajo več tednov in tudi ko bolnik nima bolečin v prsih. Kljub temu da pri Wellensovem sindromu
(za razliko od de Winter ST/T kompleksa) ne gre za akutni proces, je obremenitveno testiranje pri
trenutno asimptomatskih bolnikih tvegano. Simptomatskim bolnikom brez EKG sprememb je
potrebno opazovati in snemati serijske EKG posnetke, simptomatski bolniki z Wellensovim sindromom
so kandidati za hitro oz. urgentno angiografijo, nesimptomatski bolniki z Welensovim sindromom pa so
kandidati za neurgentno angiorgafijo.3,7 
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Slika 3



OCENA DELA IN REZULTATOV V PHE ENOTI 
PRED 10 LETI IN DANES

EVALUATIOM OF EMS EVECTIVENESS:10 YEARS AGO VS. TODAY

Andrej Žmavc

IZHODIŠČE
Vsaka stroka se bolj ali manj  razvija in zato lahko upravičeno domnevamo, da temu sledijo tudi

rezultati. 10-letno obdobje je že tolikšno, da bi lahko ugotovili razlike pri za urgenco relevantnih
parametrih.

Organizacija službe in populacija, ki jo PHE Celje pokriva, se v 10 letih ni spreminjala, kar omogoča
idealne pogoje za primerjavo.

V primerjavo so bili vključeni parametri, kot so: Število vseh intervencij, št. nujnih/ogroženih bolnikov,
povprečni odzivni in skupni čas intervencij,  št. nezavestnih ob prvem kontaktu, št. prepeljanih na KRG,
št. tistih, ki niso bili prepeljani in so ostali na lokaciji, št. intubiranih, št. KPR, št. uspešnih KPR, št. mrtvih.

Posebej za KPR pa še: št. preživelih (odpuščenih) po KPR, št. z vzpostavljeno lastno cirkulacijo, št.
umrlih v prisotnosti ekipe, št. neuspešnih intubacij, št. defibriliranih, št. KPR z odzivnim časom 8 min ali
manj.

Podatki so bili zbrani iz baze podatkov urgentnih protokolov. Statistična razlika je bila izračunana s
testom Hi2.

Rezultati:

Tabela 1. Pomembnejše razlike v letih 02/03 in 12/13.
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Primerjava 2 let urg. Celje 2002/03 delež 2012/13 delež p  /Hi2 

Št. Intervencij 3094 3509

Skupni čas 34,58 39,11 4.7 min

Št. URG int 1 400 12,9% 364 10,4% < 0,01

KOMA ob prihodu 373 12.0% 311 9.0% < 0,01

Intubacije 205 6,6% 157 4,5% < 0,01

Na KRG 804 26,0% 616 17,6% < 0,01

Ostali na kraju 779 25,2% 668 19,0% < 0,01

KPR 124 4,0% 87 2.5% < 0,01

Preživel 15 12,1% 14 16,1% n.s.

Vzp. Cirkulacija 52 41,9% 33 37,9% n.s.

težka prizadetost 469 15,2% 455 13,0% < 0,05

intub, int/tež.priz. 198 42.0% 123 27.0% < 0,01

exitus : kpr  -index 169 1,36 128 1,47 < 0,01

neusp intub 0 5

št.KPR  < 8 min 44 20 2 x !!



je glede na ostale podatke (število nezavestnih) manj verjetno. Če bi razlog bil v strožjih kriterijih za
začetek reanimacije, potem bi moral biti delež uspešnih višji.

Podoben je podatek o intubacijah pri KPR. Pričakovano število in delež intubacij pri KPR naj bi bil enak
ali malo manjši kot 100%. Kadar je edini reanimacijski ukrep takojšnja defibrilacija, ki je uspešna,
potrebe za intubacijo morebiti sploh ni, sicer pa je nujna, če reanimacija traja več kot 5 minut. Tako
število kot delež intubacij pri KPR je bilo v 12/13 nižje kot pred 10 leti (119 /96% - 74 /85%), razlika pa
ni statistično značilna. Ob večji uporabi mišičnih relaksantov in manjšemu številu KPR v opazovanem
obdobju, pa bi vendarle pričakovali prav nasprotno. Število KPR z defibrilacijo je primerljivo (38 – 35), je
pa odstotek reanimacij  z defibrilacijo zaradi nižjega števila KPR v opazovanem obdobju višji (30% -
40%).  Mogoč vzrok da pri 15% KPR ni bilo intubacije, je torej odločitev ekipe, da ne intubira, oziroma
da intubacija ni bila izvedljiva ( 0- 5). Razlika pa zaradi relativno majhnega števila primerov  statistično
ni značilna, čeprav je pomembna. Število intubacij glede na število nezavestnih ob prvem kontaktu je
primerljivo (p>0.5). 

Enako velja za ključen podatek – število preživelih (odpuščenih) po KPR (15 – 14). Odstotek je zaradi
manjšega števila KPR v letih 12/13 nekoliko višji (12% - 15%), a statistično neznačilen.

Število respiratornih zastojev (vdihov < 5/min) ob prihodu ekipe je bilo 229 oz. 212 (p<0.5), iz česar
lahko sklepamo, da je lahko to eden od razlogov za manjše število KPR. Število srčnih zastojev v času
intervencije, to  je vpričo ekipe,  je bilo 14 oz. 15. Pri urgentnih stanjih je posebej pomemben odzivni
čas, torej  čas od klica do prihoda k bolniku. Povprečen odzivni čas za vse intervencije je enak – razlika
je zanemarljiva. Pri srčnem zastoju pa je vsaka razlika lahko pomembna, saj je za uspeh nujno, da se
prične oživljanje v prvih 5 minutah. Pri KPR, pri katerih je ekipa prišla do bolnika po tem času, so obeti
za uspeh zelo pičli, sploh če do prihoda ni bilo ustrezne prve pomoči. Znotraj prvih 8 min odzivnega
časa je bilo v kontrolni skupini 44 (36%) KPR, v opazovani pa 20 (23%) KPR. To pa je kar dvakratna razlika
v korist kontrolne skupine in ne potrebuje statističnega preverjanja. Razloga sta lahko dva –
pomanjkljivo beleženje časa ali dejansko počasnejši odziv ekipe.

Uporaba mišičnih relaksantov in hipnotikov je bila pričakovano večja v opazovanem obdobju,
deloma zaradi večje izkušenosti ekip, deloma pa zaradi novih preparatov, ki so za teren bolj primerni.
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Graf 1.  Število KPR, vseh intubacij in intubacij brez KPR po letih od 2002 – 2013.

PODATKI S KOMENTARJEM
2002-2003 = kontrolno obdobje;   2012-2013 = opazovano obdobje
Pri številčnih podatkih v tekstu se prva številka nanaša na kontrolno obdobje, druga pa na opazovano.
Število intervencij je bilo v opazovanem obdobju večje za 13%, glede na kontrolno obdobje. Verjetno

je to posledica manj selektivne triaže, saj so pogoji način in območje dela ostali enaki, populacija pa se
ni bistveno spreminjala. Zaradi manjše selektivnosti (triaža), je index mrtvih ob prvem kontaktu proti
KPR (EX/KPR) v zadnjem obdobju večji.

Podatek, da je manj bolnikov ostalo na kraju intervencije, je neposredno povezan s triažnimi
odločitvami in kriteriji za prevoz, torej z odločitvijo zdravnika.

Delež najbolj nujnih oz. zelo ogroženih bolnikov in poškodovancev je v opazovanem obdobju nižji
(12.9% - 10.4%),  je pa tudi nižje absolutno število nujnih stanj  (400 – 364) (p < 0.01). Vzrok za to ni
povsem jasen. Lahko, da je številno akutnih urgentnih stanj v populaciji dejansko manjše zaradi
boljšega zdravljenja kardiovaskularnih bolezni, hiperlipidemij, trombembolij, ipd. 

S tem povezano je tudi značilno manj  nezavestnih ob prvem kontaktu (373 – 311)(p<0.01) in najbrž
zato tudi manjše število intubiranih bolnikov (205 – 157)(p<0.01).

Odzivni čas je praktično enak v obeh obdobjih (8.9 – 9.06 min), za 4.6 min pa je daljši celotni čas
intervencije, kar je najbrž posledica obsežnejše oskrbe na terenu (UZ).

Bistveno nižje je število pripeljanih na kirurgijo 804 – 616 (p<0.01). Upad je značilen za zadnjih 20 let,
zaradi manjšanja števila poškodb, predvsem prometnih.  

Kar zadeva medicinsko oskrbo je bilo v letih 12/13 pomembno manj intubacij (205 – 157)(p<0.01).
Razlika je prav tako očitna v relativnih deležih glede na vse intervencije. Tudi če zanemarimo večje
število intervencij v 2012/2013, razlika ostaja. Ker se intubacije nanašajo samo na najtežje primere, ki
jih je bistveno manj, je za primerjavo relevantna razlika samo pri teh, ki pa je še bolj očitna (43% -
27%)(p<0.01). Vzrok za to je neznan. Edina logična razlaga je, da je bila intubacija redkeje uporabljen
poseg, kar pa bi bilo treba posebej preveriti. Pri zdravniški ekipi  je bilo v zadnjih 10 letih le nekaj
manjših sprememb, zato neizkušenost ne more biti razlog, kriteriji za intubacijo pa se niso spreminjali.
Zaključek, ki se ponuja je, da gre za poslabšano zagotavljanje kakovosti, česar pa na osnovi prikazanih
podatkov ni mogoče potrditi. 

Reanimacije so najbolj neposreden kazalec dela in učinkovitosti urgentne službe, čeprav seveda ne
edini. Šibka točka pri reanimacijah je njihovo nizko število, zato je smiselno primerjati večletno
obdobje.

Pri obravnavani raziskavi je težava v tem, da podatkov o odpustu iz bolnišnice za tri bolnike ni bilo
mogoče dobiti. Skupno število KPR je bilo v letih 12/13 v PHE Celje znatno nižje od tistega v  kontrolnem
obdobju (124/4.0% – 87/2.5%)(p<0.01). Razlog je morebiti vsaj deloma isti, kot je možen razlog za nižje
število urgentnih stanj. Možno je tudi, da se za KPR ekipa odloči redkeje oziroma bolj selektivno, kar pa
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miš. relaksanti 2002/3 2012/13

Lepto 1 19

Norcuron 8 8

Esmeron 0 9

skupaj miš.relax. 9 36

(18) pri nekaterih pac 2 zdravili!

Hypnomidate 6 23

Graf 2. Uporaba mišičnih relaksantov v 2 letnih intervalih od 2000 do 2013.
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Izvleček
Prispevek predstavlja vzpostavljanje sistema prvih posredovalcev pri enotah nujne medicinske

pomoči (NMP) v Sloveniji

Abstract
This paper presents deployment of the system of first responders in units of EMS in Slovenia

UVOD 
Ko se zaustavi človeško srce, se začenja tekma s časom. Vemo, da se z vsako minuto, ki preteče brez

temeljnih postopkov oživljanja in defibrilacije, zmanjša verjetnost bolnikovega preživetja za 10 – 12 %
(1). Prvi trije členi v verigi preživetja predstavljajo ukrepe laikov, šele četrti člen predstavlja ukrepe ekipe
NMP. Preživetje bolnikov s srčnim zastojem je zato v veliki meri odvisno od ukrepanja laikov, od ekip
NMP pa le takrat, ko prispejo na mesto dogodka zelo hitro, v nekaj minutah.

Iz podatkov za leto 2010 (2) je razvidno, da je bil povprečni čas od klica do prihoda na mesto dogodka
za enote NMP tipa B 10 minut, za enote tipa B okrepljena 13,5 minute, za enote tipa C 8,5 minut in za
PHE enote 9,0 minut. Povprečno so imele vse omenjene enote dostopni čas 10,3 minute. Navedeni, na
videz kratki dostopni časi, so za bolnika s srčnim zastojem običajno predolgi. Nikoli ne bo mogoče
doseči, da bi ekipe NMP lahko prišle do vsakega bolnika s srčnim zastojem v bistveno krajšem času, kot
pridejo danes. Zato je potrebno poleg izobraževanja laikov s področja prve pomoči vzpostaviti sistem,
ki bo omogočal, da bodo k takemu bolniku že pred prihodom ekipe NMP prihiteli ustrezno organizirani
bližnji laiki – prvi posredovalci. Ti bodo nudili bolniku ustrezno prvo pomoč v najkrajšem možnem času,
saj bodo hitro aktivirani in opremljeni z znanjem in opremo (AED).

PRVI POSREDOVALCI V SLOVENIJI
Komisija za nujno medicinsko pomoč pri Zdravniški zbornici Slovenije je že leta 2011 pripravila

Strategijo razvoja sistema NMP do leta 2020 (3) in v njej med ostalimi cilji opredelila potrebo po
celostnem pristopu k izobraževanju laikov, ki opravljajo naloge reševanja (gasilci, policija, vojska, gorski
reševalci, potapljači, reševalci iz vode, smučišča in drugi) in umestitvi sistema avtomatskih
defibrilatorjev v sistem NMP. Strategija je bila tistega leta posredovana Ministrstvu za zdravje, ki žal
ciljev Strategije ni udejanil. Tako se v tem trenutku nekatere posamezne enote NMP same, brez enotnih
strokovno organizacijskih smernic, vodenja in financiranja z državne ravni, po najboljših močeh
prizadevajo na svojem območju usposobiti in vzpostaviti ekipe prvih posredovalcev, ki jih aktivirajo v
primeru nujnih stanj. Že samo dejstvo, da se srečujemo z različnimi poimenovanji teh laikov (prvi
pomagalec, prvi posredovalec, certificirani prvi posredovalec...) in da si pod njihovimi nazivi vsak
predstavlja nekaj drugega, govori o tem, da nimamo izdelanega enotnega sistema, ki bi ga izvajale vse
večje enote NMP. 

Ker je potreba po uvajanju sistema prvih posredovalcev v sistem NMP očitna, se vse več enot NMP
odloča, da bi ga vzpostavile tudi na svojem območju. 
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Uporaba mišičnih relaksantov in barbiturata je bila v zadnjem obdobju vsaj 2x večja, kot pred 10-timi
leti (ni pa razvidno, koliko pacientov je dobilo kombinacijo dveh relaksantov). To je pričakovano, saj se
je pred 10 in več leti uporaba teh zdravil na terenu komaj pričela uvajati. Je pa čudno, da je delež
intubiranih kritično bolnih v opazovanem obdobju manjši skoraj za polovico. Ni namreč mogoče
domnevati, da se je v 10 letih število bolnikov z indikacijo za intubacijo toliko zmanjšalo, število težko
prizadetih v letih 12/13 je le za 3% manjše.

KAKOVOST PODATKOV
Vtis je, da je kakovost podatkov, predvsem ko gre za podatke iz bolnišnic, v zadnjih letih nekoliko

slabša. Podatek o odpustu iz bolnišnice po KPR ni bil na razpolago za 3 primere, vendar pa to ni toliko,
da bi bistveno vplivalo na rezultat. Po vzpostavitvi spontane cirkulacije je delež primarno prepeljanih
na PCI v MB relativno visok. Ob upravičenem sklepanju, da gre pri teh zastojih srca za koronarno
okluzijo in primarno motnjo ritma, je takšna odločitev po vzpostavitvi spontane cirkulacije edino
smiselna in pravilna, saj so to bolniki z najboljšo prognozo. Žal so prav za te bolnike podatki o odpustu
pomanjkljivi.

ZAKLJUČEK
Rezultati v opazovanem obdobju so deloma slabši ali enaki  kot pred 10 leti. Glede na to, da je

reanimacij bistveno manj, je vzrok lahko tudi v odločitvi ekipe pričeti z reanimacijo ali ne, torej v tem
primeru v reanimacijah bolj perspektivnih bolnikov. To smer nakazuje tudi višji indeks mrtvih, pri
katerih ni bilo nikakršnega reanimacijskega ukrepanja, glede na število  KPR -  Ex/KPR (1.36 : 1.47).
Posebej problematično je, da je število KPR z dostopnim časom  =<8 minut  2 x manjše kot pred 10 leti.
Lahko da je tudi to vzrok za manj reanimacij.

Ob nadaljevanju padanja števila KPR bi bilo dobro ugotoviti vzroke za to.
Zahtevnejših ukrepov pri vitalnih urgencah je manj. Nasprotno pa je  število vseh,  pripeljanih na IPP

kar za tretjino večje kot v kontrolnem obdobju in pomeni pomembno razliko. To potrjuje tezo, da ekipa
v zadnjih letih pripelje v bolnišnico več ne nujnih bolnikov (padec kriterija za prevoz).

Pomembna novost v zadnjih letih je uvedba UZ v urgentni medicini na terenu. To lahko do neke mere
pojasni daljši skupni čas intervencije, ne pa tudi odzivni čas. Učinkovitost in vrednost uporabe UZ v tem
segmentu urgentne medicine, pa bo potrebno še ovrednotiti.

Zaključiti je torej mogoče, da razlike pri delu PHE Celje pred 10 leti in danes so. Koliko te razlike
vplivajo, če sploh vplivajo na končni rezultat zdravljenja, pa zaenkrat  ni mogoče odgovoriti. Kadar so
izhodiščni  podatki dobri, kar za PHE Celje lahko trdimo, jih je težko bistveno izboljšati in je že enako
stanje lahko uspeh. Pomembno bi bilo te razlike spremljati še naprej. Ob vzpostavitvi urgentnega
centra, pa je to skoraj nujno.
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ANKETA O PRVIH POSREDOVALCIH 
Enotam NMP v Sloveniji je bila maja 2014 poslana z elektronsko pošto spletna anketa o prvih

posredovalcih. Namen ankete je bil dobiti osnovno informacijo o tem, katere enote NMP izobražujejo
laike za prve posredovalce, kako jih izobražujejo in kako jih vključujejo v sistem NMP. Tabela prikazuje,
koliko izpolnjenih anket so vrnile enote NMP.

REZULTATI ANKETE – 
PREDSTAVITEV ANKETNIH VPRAŠANJ IN ODGOVOROV ENOT NMP 

Analiza anket zajema 40 izpolnjenih anket enot NMP oziroma 14 anket enot NMP, ki izvajajo
izobraževanje prvih posredovalcev. 

Ena enota NMP sama ne izobražuje prvih posredovalcev, ima pa vzpostavljen sistem prvih
posredovalcev. Njihove prve posredovalce izobražuje lokalna enota Rdečega križa. Druga enota NMP
tudi ne izobražuje prvih posredovalcev, ampak se s tem ukvarja Društvo koronarnih bolnikov. 
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tip enote NMP število poslanih anket število vrnjenih anket % vrnjenih anket

PHE 11 7 63%

C 5 4 80%

B okrepljena 8 5 62%

B 23 17 74%

A 10 6 60%

A2 6 1 10%

SKUPAJ 63 40 63%

1. Ali vaša enota NMP izvaja izobraževalne tečaje iz oživljanja in drugih nujnih stanj za laike – 
prve posredovalce? št. enot NMP % enot NMP

da, izvajajo 14 35% 

še ne izvajajo, imajo pa v načrtu 15 38% 

ne izvajajo, ne načrtujejo 11 27% 

SKUPAJ 40 100% 

2. Koliko let že organizirate tečaje za prve posredovalce ? 0 – 28 let, povprečno 7 let 

3. Koliko tečajev za prve posredovalce ste organizirali letos? 0 - 6, povprečno 2,5 tečaja 

4. Koliko tečajev za prve posredovalce ste organizirali lani? 0 – 16, povpr. 4,6 tečajev 

5. Koliko ur traja tečaj, ki ga organizirate za prve posredovalce? Od 2 – 71 ur, povpr. 12 ur 

6. Koliko je največje število udeležencev, ki se lahko naenkrat udeleži vašega tečaja ? 14 – 30, povprečno 20 

7. Katere vsebine učite prve posredovalce na vašem tečaju? št. enot NMP

TPO odrasli  14

TPO otroci 11

uporaba AED 14

tujki v zgornjih dihalih pri odraslih 13

tujki v zgornjih dihalih pri otrocih 13

AKS (bolečina v prsnem košu) 9

akutna možganska kap 7

akutne krvavitve 11

PP pri poškodbah 10

PP pri zastrupitvah 7

PP pri opeklinah 1

PP pri kroničnem bolniku 1

uporaba zajemalnih nosil 1

asistenca ekipam NMP 1

11. Kdo krije stroške izvedbe tečajev za prve posredovalce? št. enot NMP

tečaje izvajajo ekipe NMP zastonj  8

naročnik tečaja  6

lastna zdravstvena ustanova 3

občina 1

Rdeči križ 1

10. Od kje prihajajo kandidati za prve posredovalce na tečaje, ki jih organizirajo enote NMP? št. enot NMP

prostovoljni gasilci  14

Rdeči križ 7

Civilna zaščita 6

neorganizirani posamezniki 5

poklicni gasilci 5

policija 4

zdravstvo 3

Gorska reševalna zveza Slovenije 3

taborniki 1

skavti 1

podjetja 1

reševalci s psi  1

8. Kako preverjate znanje ob koncu tečaja? št. enot NMP % enot NMP

ne preverjajo znanja tečajnikov  3 21%

znanje preverjajo samo pisno  2 14%

znanje preverjajo samo praktično  5 36%

znanje preverjajo teoretično in praktično 4 29%

9. Za koliko let  velja licenca uspešno opravljenega tečaja prvim posredovalcem, 
ki si jo pridobijo z vašim tečajem? št. enot NMP % enot NMP

ni podatka  6 43%

licenca velja 1 leto  5 36%

licenca velja 2 leti   1 7%

licenca velja 3 leta   2 14%



KRATEK KOMENTAR REZULTATOV 
Rezultati ankete omogočajo orientacijski vpogled v stanje sistema prvih posredovalcev v državi.

Pomanjkljivi podatki ne dovoljujejo zanesljivih dokončnih zaključkov, vendar zadoščajo za kar dober
vtis o sistemu, ki bi moral že učinkovito delovati, pa se šele skuša postaviti na lastne noge.

Podatek, da le 14 enot NMP od 40 enot, ki so poslale svoje podatke, izvaja izobraževanje prvih
posredovalcev, govori o tem, da tudi na tem področju sistema NMP ne obstaja urejeno vodenje in
razvoj. Nekatere enote NMP ne usposabljajo prvih posredovalcev, jih pa imajo vključene v sistem in jih
aktivirajo ob nujnih stanjih. 

Ker vsaka enota NMP gradi svoj sistem prvih posredovalcev, ni enotnosti ne v nazivu in ne v namenu
prvih posredovalcev. Enote NMP nimajo na voljo za celo državo izdelanih enotnih standardov, ki bi
predpisali, kako naj na svojem področju organizirajo sistem prvih posredovalcev. Ni enotnega
izobraževalnega sistema (trajanje, vsebina, izvedba, izvajalci, preverjanje znanja, licence), ni enotnega
sistema intervencije prvih posredovalcev (kriteriji za aktivacijo, način aktivacije, izvajalec aktivacije
prvih posredovalcev), ni enotnega sodelovanja z drugimi službami (Regijski centri za obveščanje), ni
enotne evidence intervencij, dokumentacije in spremljanja kakovosti dela. Ni rešeno vprašanje
kompetenc prvih posredovalcev, prekoračitve kompetenc, pravne odgovornosti, etičnih standardov.
Država nima vpogleda v celotno delovanje majhnih sistemov prvih posredovalcev, ki jih je vse več in
nimajo enotnega strokovnega nadzora. Država ne ve, koliko intervencij so izvedli prvi posredovalci in
koliko ljudi je prav zaradi pomoči prvih posredovalcev preživelo. Sistem prvih posredovalcev ne more
delovati samo na etični pogon, zato je potrebno opredeliti tudi finančne kriterije za vzpostavitev in
delovanje tega sistema. 

ZAKLJUČEK 
Uvedba sistema prvih posredovalcev v sistem NMP je nujna, če želimo povečati preživetje bolnikov s

srčnim zastojem in nekaterimi drugimi nujnimi stanji na terenu. Namen sistema prvih posredovalcev
seveda ni, da nadomesti sistem NMP, ampak je pomemben začetni del verige preživetja, brez katerega
ljudje, ki bi se jih dalo rešiti, umrejo.

Prvi posredovalci imajo prednost v tem, da so pri bolniku s srčnim zastojem dosti prej, kot redne
ekipe NMP. Za uspešnost ne zadošča samo hitrost prvih posredovalcev, ampak tudi njihovo znanje prve
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12. Kdo aktivira prve posredovalce v primeru, če gre za nujno stanje na njihovem področju? št. enot NMP

Regijski center za obveščanje (112) po našem naročilu aktivira  prve posredovalce 7

naš zdravstveni dispečer direktno kliče prve posredovalce  2

Regijski center za obveščanje (112) po njihovi lastni presoji aktivira  prve posredovalce 2

Zdravstveni dispečer ali Regijski center za obveščanje (112) po našem naročilu 1

Vse možnosti 1

Ni posebej organizirano 1

13. Za katera nujna stanja aktivirate prve posredovalce, če so bližje dogodku, kot vaša enota NMP? št. enot NMP

srčni zastoj   12

prometna nesreča 8

huda poškodba  7

nezavest 7

huda opeklina 4

bolečina v prsih 4

akutna možganska kap  3

težko dihanje 3

porod 1

ni določeno  1

14. Kako se odločate za aktivacijo prvih posredovalcev? št. enot NMP

o tem se vsakič sproti odloča zdravnik 4

o tem se vsakič sproti odločata zdravnik ali zdravstveni dispečer 3

o tem odloča zdravnik, imajo vnaprej pripravljen seznam nujnih stanj za aktivacijo 2

še ni določeno  2

o tem odloča vsakič spoti zdravstveni dispečer  1

imajo  vnaprej pripravljen seznam nujnih stanj za aktivacijo 1

sproti odločata zdravnik ali zdravstveni dispečer po vnaprej pripravljenem seznamu 1

15. Koliko let že deluje vaš sistem prvih posredovalcev?

od 0 – 5 let 9 enot NMP

6 – 10 let 1 enota 

11 – 15 let 2 enoti 

>15 let 2 enoti

16. Pri koliko od izvedenih  intervencij so prvi posredovalci začeli s temeljnimi postopki
oživljanja (zunanja masaža srca in umetno dihanje) in so defibrilirali z  AED? 12 intervencij

17. Pri koliko od teh intervencij so prvi posredovalci pred prihodom ekipe NMP z
oživljanjem in/ali defibrilacijo z AED dosegli vrnitev srčne akcije s tipnimi pulzi? 15  intervencij 

18. Kje vidite koristi, ki jih prinaša sistem prvih posredovalcev ? Navedenih je nekaj odgovorov.

• Pri nas imamo veliko zelo oddaljenih področji in slabe cestne povezave. Prvi posredovalci so lahko na kraju 10 in več minut pred ekipo
NMP.

• Pri nas so bili v vseh primerih aktivirani policisti PP, ki so začeli z intenzivno masažo srca. Uporabili so tudi AED vendar aparat ni
predlagal defibrilacije.

• Pri nas je aktivnih 10 gasilskih društev in izobraženih preko 200 gasilcev.
• Na našem območju so z AED opremili vsa PGD, tam so izobraževanje opravili člani GRS, in hoteli/igralnice, tam so izobraževanje

opravili ponudniki AED. Do zdaj imamo zabeleženi 2 uspešni reanimaciji, kjer so uporabili AED, eno PGD, drugo osebje igralnice.

19. Kje vidite probleme, ki jih prinaša sistem prvih posredovalcev? Navedenih je nekaj odgovorov.

• Ni zakonsko regulirano, ni uradnega sistema aktivacije, ni spremljanja rezultatov, čeprav je intervencij veliko in uspehov tudi, celo
uspešnih reanimacij,

• NI SISTEMA!  stvar podvržena lastnim pozitivnim vzgibom enot NMP
• Dobro bi bilo, da bi vsi v Sloveniji delali po enakih kriterijih. Pomembno je, da je tečaj kvalitetno izveden, tako teoretično, kot tudi

praktično. Na koncu tečaja bi bilo potrebno izvesti teoretično in praktično preverjanje znanja. Po mojem mnenju ne bi smela licenca
veljati več kot eno leto.

• Do sedaj imamo same pozitivne izkušnje, katerih smo zelo veseli.
• Trud lokalno organiziranih entuziastov, ki skušajo držati sistem živ, počasi žene stvari naprej... 
• Že pred leti smo posredovali podatke na MZ, izrisali mrežo želenih postavitev AED (23), pričakovali podporo. Nič, nove ankete.
• Nezadostna strokovna usposobljenost, nevarnost prekoračitve pooblastil, nedodelana aktivacija, nejasnost financiranja izobraževanj,

koordiniranje dela laikov...



URGENTNA MEDICINA V HRVAŠKI DANES

EMERGENCY MEDICINE IN CROATIA TODAY

Maja Grba - Bujević, Ingrid Bošan - Kilibarda

Croatian Institute of Emergency Medicine

ABSTRACT
Considering that the efficiency of emergency medical service (EMS) is one of the most important

quality indicators of the overall healthcare system in a country, and due to the uneven structure,
varying emergency criteria, lack of systematic education, inhomogeneous equipment between/within
particular counties, which all resulted in variable quality of the service provided, and unequal EMS
availability across the Republic of Croatia, the process of EMS reform at national level, based on the
model of a collaborating, unique system of out-of-hospital EMS and hospital emergency departments
with the Croatian Institute of Emergency Medicine as the umbrella healthcare institution, was launched
in 2008. Numerous implementation activities through the introduction of a new organization, the
standardization of medical equipment, vehicles, procedures and lifelong education programs of the
EMS staff ensure greater efficiency, higher quality, more accessible and more uniform provision of
emergency medical care for every Croatian citizen and visitor and also reduce the possibility of adverse
events, mortality and disability. This paper will give an overview of all that has been accomplished to
date.
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pomoči in ustrezna opremljenost (AED). Ekipe prvih posredovalcev morajo biti organizacijsko vključene
v sistem NMP in morajo biti učinkovito aktivirane. 

Iz rezultatov ankete je razvidno, da je trenutno stanje sistema prvih posredovalcev daleč od dobro
delujočega in urejenega sistema, za katerega naj bi skrbela država. Zasluge za tisto malo, kar deluje, je
mogoče pripisati samo velikemu trudu in entuziazmu posameznih enot NMP. Če država ne zmore
vzpostaviti sodobnega sistema NMP, v katerega sodi tudi učinkovit sistem prvih posredovalcev, naj sledi
nasvetu stroke in ustanovi Agencijo za NMP Republike Slovenije (4), ki bo prevzela vodenje in razvoj
celotnega sistema NMP in s tem tudi odgovornost za enoten razvoj sistema prvih posredovalcev.
Nadaljevanje z dosedanjim tempom razvoja sistema prvih posredovalcev pomeni, da bodo vsako leto
po nepotrebnem umirali ljudje, ki bi jim dobro organizirani in opremljeni prvi posredovalci že pred
prihodom ekip NMP morda lahko rešili življenje. 
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V klinični praksi se v zadnjem obdobju srečujemo s stanji, ki jih v preteklosti nismo poznali (3,4). V
prispevku avtorji predstavijo bolnika, ki je akutno zakrvavel iz zgornjih prebavil in je bil zaradi
hemoragičnega šoka in nepojasnjenega vzroka nujno operativno zdravljen. Težavo pri opredelitvi
vzroka krvavitve in endoskopskem zdravljenju je predstavljala spremenjena antomija zgornje prebavne
cevi po bariatričnem posegu, ki je bil pri bolniku narejen zaradi maligne debelosti.

PREDSTAVITEV BOLNIKA 
59–letnega bolnika smo sprejeli zaradi krvavitve iz prebavne cevi, ki se je izrazila z odvajanjem

črnega, smolnatega blata. Pred 2 letoma so mu v drugi ustanovi zaradi debelosti (indeks telesne mase,
ITM>50 kg/m2) opravili bariatrični kirurški poseg, shujšal je 90 kg. V preteklosti se je zdravil zaradi
peptične razjede, psoriatičnega artritisa in žolčnih kamnov, opravljena je bila laparoskopska
holecitektomija. Od zdravil je redno prejemal diklofenak, v odmerku 100 mg dvakrat dnevno,
metotrexat in pripravek folne kisline. Pri kliničnem pregledu smo pri bolniku ugotovili znake
slabokrvnost in sledove melenskega blata v ampuli danke. Hemogram je potrdil slabokrvnost z
vrednostmi hemoglobina 83 g/l. V diagnostičnem postopku smo pri bolniku opravili nujno endoskopijo
zgornje prebavne cevi, ki vzroka krvavitve ni pojasnila. Po nujni endoskopiji je kolabiral, zaradi znakov
hemoragičnega šoka (RR 90/60 mm Hg, pulz 130/min) je bil sprejet v enoto intenzivne interne
medicine. Po hemodinamski stabilizaciji bolnika so opravili CT s kontrastom. Preiskava je potrdila
tekočo vsebino v zgornjem delu prebavne cevi in jejunumu. Ker slikovni preiskavi vzroka krvavitve nista
potrdili, smo ga zdravili simptomatsko z infuzijami raztopin, prejel je 1200 ml koncentriranih eritrocitov.
Konzultiran je bil abdominalni kirurg, ki je svetoval urgentno operacijo v primeru slabšanja anemije. Po
šestih urah zdravljenja je bil premeščen v operacijsko dvorano zaradi kliničnih in laboratorijskih znakov
akutne krvavitve iz prebavil. Med posegom je bila opravljena intraoperativna endoskopija, ki je potrdila
krvavitev iz zadnje stene bulbusa dvanajstnika, gastroduodenalne arterije. Endoskopska hemostaza ni
bila uspešna, zato je kirurg mesto krvavitve oskrbel z prešitjem in prekritjem razjede, nato je bila
opravljena resekcija preostanka želodca in začetnega dela dvanajstnika. Dan po posegu je bila pri
bolniku zaradi znakov krvavitve opravljena eksplorativna laparoskopija, v trebušni votlini so posrkali
600 ml krvi in strdkov, pregledali celotno notranjost trebuha, vendar vira krvavitve niso našli. Kot vzrok
krvavitve se je dopuščala možnost motene agregacije trombocitov zaradi dolgotrajne uporabe
nesteroidnih protivnetnih zdravil (NSAR). V naslednjih dnevih je bil pooperativni potek brez zapletov.
Patohistološka preiskava je potrdila 3 cm veliko in globoko razjedo bulbusa dvanajstnika, ki je segala
globoko v mišično plast. Po odpustu je bil napoten na rehabilitacijo, ki jo je opravil in se oglasil na
kontrolnem pregledu.

RAZPRAVLJANJE 
Krvavitev iz prebavil je pogosto nujno stanje, še zlasti pri starejših bolnikih, ki uporabljajo

kombinacije zdravil, za katere je znano, da lahko sprožijo zaplete. Mednje sodijo še zlasti NSAR,
kortikosteroidi, antikoagulacijska zdravila in različne kombinacije (1). Ob neugodnem poteku lahko
krvavitev iz prebavil povzroči življenje ogrožajoče stanje, kot pri opisanem bolniku. Debelost ali
prekomerna telesna teža je po definiciji teža, ko je ITM >30 kg/m2 (3). Pri bolnikih, pri katerih s
farmakološkimi ukrepi ne uspemo doseči hujšanja, lahko kot skrajno obliko zdravljenja uporabimo
kirurški bariatrični poseg. Te posege najpogosteje izvajamo pri bolnikih z ITM>35 kg/m2 in
spremljajočimi boleznimi, kot je npr. sladkorna bolezen tipa 2 (4,5). S posegom zmanjšamo želodec
in/ali povzročimo malabsorbcijo zaradi pospešenega prehoda hrane in s tem ovirane absorbcije hranil.
V klinični praksi se najpogosteje opravljajo trije tipi bariatričnih operacij: prilagodljiv želodčni trak,
prešitje želodca ali resekcija želodca kot »rokav izrez«, ter želodčni obvod podoben »Roux-En-Y« metodi
(6). V zadnjih 10 letih je v mednarodni literaturi vse več podatkov o zapletih, ki se razvijejo po
bariatričnih posegih. Med zaplete pri želodčnem obvodu sodi tudi nastanek razjede z incidenco od 1-
16% (4,5). Najpogosteje se ulkusna bolezen pri teh bolnikih izrazi z bolečinami v žlički, motnjami
požiranja ali krvavitvijo (4). Zaradi teh težav se pogosto vračajo po pomoč k bariatričnim kirurugom. Za
nastanek peptične razjede pri teh bolnikih je več vzrokov: lokalna ishemija in »napetost« na
anastomozi, ob običajnih dejavnikih, ki jih srečujemo tudi pri ostalih bolnikih (5,7). Mednje sodijo:
zvišana želodčna kislina, okužba s Helicobacter pylori, uporaba nikotina in predvsem uporaba NSAR (1).
Nujna endoskopija je najprimernejša diagnostična in terapevtska metoda pri krvavitvi iz zgornjih
prebavil, ki pa ima svoje omejitve pri bolnikih po bariatričnem posegu (8,9). V tem primeru je namreč
»spremenjena anatomija« zgornje prebavne cevi in je skoraj ves želodec in dvanajstnik nedostopen
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AKUTNA KRVAVITEV IZ PREBAVIL – 
ZELO OBIČAJEN VZROK, A NEOBIČAJEN POTEK

ACUTE GASTROINTESTINAL BLEEDING – 
VERY COMMON CAUSE, BUT UNUSUAL COURSE

Davorin Ćeranić*, Arpad Ivanecz**, Sremec M3, Alenka Strdin****, Pavel Skok *,***

* Oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor
** Oddelek za splošno in abdominalno kirurugijo, Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor

*** Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Slomskov trg 15, 2000 Maribor 
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Izvleček
Uvod. Akutna krvavitev iz prebavil je pogosto nujno stanje. 
Predstavitev bolnika. V članku je predstavljen 59-letni bolnik, ki smo ga sprejeli zaradi akutne

krvavitve iz prebavil, potem ko je v preteklosti imel opravljen bariatrični poseg na želodcu zaradi
debelosti. V diagnostičnem postopku smo opravili nujno endoskopijo zgornjih prebavil in CT trebuha s
kontrastom. Izsledka preiskav vzroka krvavitve nista potrdili, zato je bil operativno zdravljen. Z
intraoperativno endoskopijo smo potrdili krvavečo razjedo bulbusa dvanajstnika, ki jo zaradi
pooperativno spremenjene anatomije zgornje prebavne cevi pri nujni endoskopiji nismo ugotovili.

Zaključek. Nekatere vzroke akutne krvavitve v zgornji prebavni cevi je včasih težavno potrditi. Pri
diagnostični obravnavi teh bolnikov in vrednotenju izsledkov se moramo zavedati omejitev slikovnih
postopkov.

Abstract
Introduction. Acute upper gastrointestinal tract hemorrhage is an often urgent condition.
Case report. Presented is the case of a 59-year old male patient, who was admitted to our institution

due to upper gastrointestinal tract hemorrhage. In the past he had by-pass surgery due to morbid
obesity. During diagnostic procedure urgent upper endoscopy and abdominal CT was performed.
Unfortunately, the bleeding source was not found and the patient was operated. During intraoperative
endoscopy we confirmed a bleeding duodenal ulcer, which was not detected during emergency
endoscopy due to anatomical changes of the upper gastrointestinal tract after bariatric surgery.

Conclusions. Some causes of acute upper gastrointestinal hemorrhage is sometimes difficult to
confirm. In the diagnostic work up of these patients we must be aware of limitations of imaging
procedures.

UVOD 
Akutna krvavitev iz prebavne cevi je pogosto nujno stanje, še zlasti pri starejših bolnikih s

pridruženimi obolenji (1). Večino akutnih krvavitev, 80 % - 90 %, predstavljajo krvavitve iz zgornje
prebavne cevi. Najpogostejši vzrok je peptična razjeda dvanajstnika ali želodca, med česte vzroke
sodijo tudi hemoragičnoerozivne spremembe sluznice ter krvavitev iz raztrganih varic požiralnika ali
želodca. Akutna krvavitev je stanje, ki zahteva skrbno klinično oceno bolnika, hitro opredelitev
etiologije ter učinkovito vzročno in simptomatsko zdravljenje. Kljub napredku pri sodobni obravnavi
teh bolnikov je ostala umrljivost teh bolnikov okoli 10 % (2).
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UPORABNOST NAPRAVE LUCAS MED PREVOZOM V
KATETERSKI LABORATORIJ PRI PACIENTU S SRČNIM

ZASTOJEM ZARADI STEMI – PRIKAZ PRIMERA

USABILITY  OF LUCAS DEVICE DURING TRANSPORT TO THE
CATHETER LABORATORY IN A PATIENT IN CARDIAC ARREST AFTER

STEMI - A CASE REPORT

Renata Rajapakse

SNMP, ZD Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale

Izvleček
Prikazan je primer pacienta, ki je v prisotnosti ekipe NMP zaradi STEMI sprednje in stranske stene

utrpel primarni srčni zastoj na terenu. Na mestu dogodka in med prevozom v katetrski laboratorij je bil
40 minut oživljan s pomočjo mehanske naprave za masažo srca Lucas. Po primarni koronarni
intervenciji je bil sprejet v KOIIM. Tretji dan hospitalizacije se je smiselno prebudil, četrti dan je bil
ekstubiran, šesti dan premeščen v KOPA Golnik in 14. dan po srčnem zastoju odpuščen domov brez
večjih fizičnih in psihičnih omejitev.

Abstract
Described is a case report of a patient who suffered EMS witnessed out of hospital cardiac arrest after

anterolateral STEMI. The patient was resuscitated for 40 minutes using mechanical device for cardiac
massage Lucas on-site and during transport to the catheter laboratory. After primary percutaneous
coronary intervention the patient was admitted to ICU. On the third day of hospitalization he was
awakened fully aware, the fourth day he was extubated, the sixth day transferred to University Clinic of
Respiratory and Allergic Diseases Golnik and 14 days after cardiac arrest discharged home without
major physical and mental impairment. 

PRIKAZ PRIMERA
Ob 11:29 smo v ANMP Kranj prejeli klic, da je oče »padel skupaj«, pred tem je 10 minut težko dihal.

Po urgentni vožnji smo prispeli na kraj ob 11:35. Pacient je bil pri zavesti, zaradi hudih bolečin je
sključen klečal na tleh in stokal. Povedal je, da ga v zadnjih štirih dneh tokrat že tretjič močno boli v
prsih in ob tem težko diha. Sicer je bil zdrav, ni jemal nobenih zdravil.    

Gospod je bil prizadet, bled, poten, tahipnoičen. Krvni pritisk je bil 100/70 mmHg,, utrip 75 na
minuto, nasičenost krvi s kisikom 100%. Pri ostalem telesnem pregledu ni bilo odstopanj, dihanje nad
pljuči je bilo normalno slišno, nad srcem je bil avskultatorni izvid normalen. V EKG z 12 odvodi je bil
jasno viden obsežen STEMI sprednje in stranske stene. 

Hkrati s pregledom smo pričeli z oskrbo, vzpostavili smo iv. pot. Po potrditvi miokardnega infarkta
smo aplicirali Aspirin per os in Torecan iv. Med pripravljanjem terapije z Morfijem je ob 11:41 prišlo do
VF. Takoj smo začeli z oživljanjem, zunanjo masažo srca, namestili samolepilne elektrode za
defibrilacijo, pred tem 1x poskusili s prekordialnim udarcem, ki ni bil uspešen. Ob 11:42 smo izvedli
prvo defibrilacijo. Defibrilacija ni bila uspešna, novi ritem je bil asistolija, zato smo nadaljevali z
dodatnimi postopki oživljanja. Namestili smo napravo za zunanjo masažo srca Lucas. Aplicirali smo
Adrenalin, zaradi še prisotnih toničnih krčev pred endotrahealno intubacijo Dormicum. V nadaljevanju
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preiskavi (10). V takšnem primeru so potrebne druge slikovne in diagnostične preiskave, ki so lahko
neinvazivne, kot je na primer CT s kontrastom ali pa invazivne, kot je neselektivna ali selektivna
angiografija (7). Ko z drugimi metodami ne uspemo potrditi izvora krvavitve, se po premisleku in
primerni usposobljenosti izvajalcev lahko izvede tudi kirurška eksplorativna laparotomija z
endoskopsko asistenco. Pri bolniku smo opravili intraoperativno endoskopijo, s katero je preiskovalec
ugotovil mesto krvavitve in omogočil učinkovito kirurško hemostazo s prešitjem razjede. Pri
predstavljenem bolniku je potrebno poudariti, da bi bilo smiselno, da bi zaradi obolenj, zaradi katerih
se je zdravil, v preteklosti uporabljal zaviralec protonske črpalke, ki bi zmanjšal ogroženost za razvoj
takšnega zapleta. 

ZAKLJUČEK
V klinični praksi se v zadnjem obdobju srečujemo s stanji, ki jih v preteklosti nismo poznali. Mednje

sodijo tudi bolniki po bariatričnih posegih. Pri diagnostični obravnavi teh bolnikov in vrednotenju
izsledkov se moramo zavedati omejitev slikovnih diagnostičnih postopkov, ki so se v preteklosti sicer
potrdili kot uspešni.
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ZASTRUPITEV S PROPAFENONOM - 
PRIKAZ PRIMERA IN PREGLED LITERATURE

PROPAFENONE POISONING – 
CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW
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Izvleček
V prispevku predstavljamo primer 12-letne deklice, ki je v samomorilne namene zaužila več zdravil,

od tega v toksičnem odmerku propafenon. Zastrupitev s propafenonom lahko vodi v motnje ritma s
širokimi kompleksi QRS, s hipotenzijo, presnovno acidozo, motnjo zavesti, krči, lahko tudi v srčni zastoj.

Abstract
In this article, we present a case of a 12-year old girl who intentionally ingested several drugs, of

which propafenone was ingested in toxic dose. Propafenone overdose can lead to dysrhythmia with
widened QRS complexes, hypotension, metabolic acidosis, mental status disturbances, seizures and
even cardiac arrest. 

PRIKAZ PRIMERA
12-letno deklico so našli doma neodzivno. Imela je peno na ustih. Sicer je bila zdrava, brez znanih

bolezni, zadnjih 14 dni se je nekoliko slabo počutila. Ob prihodu ekipe nujne medicinske pomoči je bila
nezavestna (ocena po glasgowski lestvici nezavesti 3), cianotična, ohlapna, dihala je plitvo in počasi,
pulzi niso bili tipni. Na monitorju je bila vidna električna aktivnost srca s širokimi kompleksi QRS in
frekvenco srca 20-30/min, zenici sta bili srednje široki in slabo reaktivni. Takoj so pričeli z oživljanjem po
algoritmu za električno aktivnost srca brez pulza (PEA). Izvajali so masažo prsnega koša in jo sprva
predihavali z dihalnim balonom preko obrazne maske, nato preko i-gela in jo kasneje za vzpostavitev
varne dihalne poti tudi endotrahealno intubirali. Vsak drugi cikel oživljanja so ji aplicirali adrenalin. Po
približno 10 minutah oživljanja so prvič uspeli doseči povrnitev spontane cirkulacije (ROSC), ob tem so
bili opazni krči na obrazu, ki so spominjali na epileptiformni napad, zato je deklica prejela še lorazepam.
Zaradi kratkotrajnega ROSC-a, ki so ga na terenu dosegli večkrat, vendar le prehodno, so se dodatno
odločili za kontinuirano infuzijo adrenalina. Kljub vsem dodatnim postopkom oživljanja tipnih pulzov
niso dobili, na monitorju pa je bila opazna hitrejša, neredna srčna akcija s fr. okoli 50 do 80/min, še
vedno prisotni široki kompleksi QRS (420 ms) (Slika 1) in ves čas dober EtCO2 (okoli 40 mm Hg). Zaradi
brezizhodnosti oživljanja na terenu so se odločili za transport deklice v UKC Ljubljana (13 minut vožnje)
z nadaljevanjem masaže prsnega koša in umetnim predihavanjem med transportom. Deklica je med
transportom prejela še magnezij. Po 54 minutah od prihoda na kraj nujne intervencije je bila deklica
umetno ventilirana in ob izvajanju masaže prsnega koša pripeljana v Centralni urgentni blok UKC
Ljubljana, kjer je bil prvi beležen ritem PEA. Nadaljevali so z oživljanjem po algoritmu za PEA in ob
prejetih izvidih plinske analize arterijske krvi, ki so pokazali hudo presnovno acidozo, v terapijo dodali
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oživljanja na domu je vztrajala ponavljajoča VF. Zato smo se odločili za čim prejšnji transport
neposredno v katetrski laboratorij, o čemer smo se dogovorili z odgovornim zdravnikom v KOIIM. Med
prevozom smo nadaljevali zunanjo masažo srca s pomočjo Lucasa,ventilirali z dihalnim balonom s
100% kisikom, aplicirali zdravila in ob pojavu VF defibrilirali. Že na območju Ljubljane se je ob 12:20,
torej 40 minut po srčnem zastoju, vzpostavil spontani krvni obtok, ki je nato ostal stabilen vse do
prihoda v katetrski laboratorij. V celotnem poteku oživljanja je bil pacient defibriliran 7x, prejel je
skupno 6 mg Adrenalina in 450 mg Amiodarona. Pričeli smo s hlajenjem.

Urgentna koronarografija je pokazala trombotično okluzijo proksimalne LAD. Opravljena je bila
aspiracija tromba in stentiranje lezije LAD z 1 x BMS. Bil je ohlajan. Zaradi hemodinamske nestabilnosti
je imel prehodno 2 dni vstavljeno IABČ.  Prejemal je iv. antibiotik zaradi verjetno aspiracijske pljučnice.
Tretji dan hospitalizacije se je pacient smiselno zbudil, četrti dan je bil ekstubiran. Zaradi pljučnice je
potreboval intenzivno respiratorno fizioterapijo. Zaradi bolečin v prsnem košu je prejel parenteralni
diklofenak, po katerem je prišlo do prehodne oligurije. V izboljšanem stanju je bil gospod nato 6. dan
premeščen na KOPA Golnik na nadaljnje zdravljenje in kardiorespiratorno rehabilitacijo. Le to je
uspešno zaključil deveti dan, ko je bil kardio-respiratorno kompenziran in mentalno neokrnjen
odpuščen v domačo oskrbo.

RAZPRAVA
Smernice evropskega sveta za reanimacijo iz leta 2010 poudarjajo pomembnost izvajanja kvalitetne

in čim bolj neprekinjene masaže srca (1). Pri doseganju tega cilja nam lahko pomagajo mehanske
naprave za masažo srca. Še posebej to velja za izvajanje srčne masaže med prevozom z reševalnim
vozilom (2, 3). S pomočjo uporabe mehanske naprave med prevozom lahko uresničimo tudi drugi cilj
pri pacientu s srčnim zastojem zaradi srčnega infarkta. Ta cilj je čim prejšnje odprtje prizadete
koronarne arterije. Za dosego tega cilja je v Sloveniji vzpostavljena »hitra pot« za STEMI (4). V opisanem
primeru je šlo pri pacientu za STEMI in posledični srčni zastoj. Ker je bila ekipa NMP ob nastanku srčnega
zastoja ob pacientu in je takoj začela s temeljnimi in dodatnimi postopki oživljanja, ki pa niso v kratkem
času privedli do želenega rezultata, tj. ponovne  vzpostavitve stabilnega krvnega obtoka, je bilo
smiselno pacienta urgentno prepeljati v intervencijski center za primarno koronarno intervencijo. S
posegom bi odprli tarčno arterijo in s tem odpravili neposreden vzrok za srčni zastoj (5). Mehanska
naprava za zunanjo masažo srca  nam omogoča varno in kvalitetno masažo srca med transportom in
po potrebi tudi kasneje med samim posegom (5). Na ta način damo možnost preživetja tudi pacientom,
ki sicer skoraj ne bi imeli možnosti za preživetje (6). 

ZAKLJUČEK
V primerih, ko v prisotnosti ekipe NMP zaradi jasnega akutnega koronarnega dogodka pride do

srčnega zastoja z vztrajno VF ali PEA, uporaba mehanske naprave za masažo srca lahko krajša dostopni
čas do katetrskega laboratorija, omogoči varno in kvalitetno masažo srca med transportom in tudi med
samim koronarnim posegom in tako pacientu omogoči preživetje z dobrim nevrološkim izidom. 
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RAZPRAVLJANJE
Propafenon je antiaritmik Ic skupine, ki deluje tako, da zavira hitre natrijeve kanalčke v

kardiomiocitih. Antiaritmiki Ic nimajo vpliva na kalijeve kanalčke in ne podaljšajo dobe QT. Podoben
učinek blokade natrijevih kanalčkov imajo tudi številna druga zdravila: triciklični antidepresivi,
amantadin, karbamazepin, nekateri antihistaminiki, zaviralci beta adrenergičnih receptorjev, kokain (1).
Propafenon se v celoti absorbira prek gastrointestinalnega trakta (2,3). Vrh koncentracije v krvi doseže
v 3–8 urah, volumen distribucije je velik (252 L), 95 % se ga veže na proteine. Prosti propafenon se
presnavlja v jetrih, preko kompleksa citokrom P450 oksigenaze v 5-hidroksi propafenon in
norpropafenon, ki upočasni hitrost depolarizacije v fazi 0 akcijskega potenciala, upočasni spontani
avtomatizem in zavre hitri pritok natrija v celice Purkinjevih vlaken (2,4,5). Podaljša refraktarno dobo,
zviša prag vzdražnosti v diastoli. Ima negativen inotropni učinek. Ker je propafenon strukturno
podoben propranololu, je tudi šibek zaviralec beta adrenergičnih receptorjev in kalcijevih kanalčkov.
Razpolovna doba je od 5,5 do 17 ur (1,6).

Toksične učinke propafenona delimo na kardiotoksične in nekardiotoksične (7,8). Najpogostejši znaki
zastrupitve so slabost, bruhanje, omotica, meglen vid, presnovna acidoza, motnje zavesti in krči.
Kardiotoksični učinki se kažejo kot hipotenzija, reverzibilna razširitev kompleksa QRS, preddvorno-
prekatni bloki prevajanja, maligne motnje srčnega ritma (ventrikularne disritmije, bradikardne motnje
ritma) in srčni zastoj. Ob srčnem zastoju zaradi antiaritmikov skupine Ic opisujejo visoko smrtnost.
Pomembno je poudariti, da se lahko kardiotoksični učinki pojavijo že pri terapevtskih odmerkih
propafenona (3). Zato je ključno, da pri bolnikih, ki imajo motnje ritma oz. so hemodinamsko prizadeti
in ki so glede na anamnestične podatke pričeli zdravljenje s propafenonom, pomislimo tudi na možen
proaritmogeni učinek samega zdravila. 

Za zdravljenje zastrupitev s propafenonom ni specifičnega protistrupa. Lavaža želodca in uporaba
aktiviranega oglja se priporočata v bolnišnici. Hemodializa ne prispeva k pomembno hitrejši eliminaciji
propafenona. Poleg podpornega zdravljenja (dodatni postopki oživljanja, infuzija kristaloidov,
vazopresorna in inotropna podpora, atropin, lidokain, amiodaron, srčni vzpodbujevalnik,
benzodiazepini in barbiturati ob krčih) se priporoča uporaba natrijevega bikarbonata, kar so opisovali
v številnih kliničnih primerih kot uspešno zdravljenje (normalizacija krvnega tlaka in zoženje kompleksa
QRS) (1,6,7,9). V primerih hude zastrupitve z znaki cirkulatorne odpovedi, ki je odporna na začetno
tekočinsko zdravljenje, inotrope in vazopresorje, je indicirano zdravljenje z lipidno emulzijo. Uspešno
uporabo intravenske maščobne emulzije je opisala Jacob (4), tudi ko z natrijevim bikarbonatom niso
dosegli izboljšanja. Yi in Bayram s sodelavci (3,10) sta prva opisala uspešno zdravljenje z uporabo
visokih odmerkov inzulina in glukoze (kot ob zastrupitvi z zaviralci beta adrenergičnih receptorjev in
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še natrijev bikarbonat, glukozo z inzulinom, magnezijev sulfat in kontinuirano infuzijo adrenalina. Po 15
minutah so dosegli ROSC in deklico transportirali v Enoto za intenzivno terapijo (EIT) KO za otroško
kirurgijo in intenzivno terapijo (KOOKIT) UKC Ljubljana. Ob sprejemu v EIT je bila deklica sedirana,
intubirana, umetno ventilirana, hemodinamsko stabilna ob vazopresorni podpori z adrenalinom, na
monitorju je bil viden ritem s širokimi kompeksi QRS s frekvenco okoli 66/min, QRS 260 ms, QTc 578 ms
(Slika 2). Na UZ srca je bila vidna izrazita diskinezija levega prekata z oslabljeno sistolično funkcijo. Takoj
so pričeli s hlajenjem po protokolu po srčnem zastoju. Zaradi suma na zastrupitev so na dan sprejema
opravili razširjene toksikološke preiskave in potrdili zastrupitev s propafenonom. Raven propafenona v
krvi je bila 2,9 mg/L (terapevtski nivo je 0,1 do 1,0 mg/L) (1). Že na dan sprejema so opažali spremembe
v EKG – in sicer postopno oženje kompleksa QRS in naslednji dan prehod v sinusni ritem s preddvorno-
prekatnim blokom 1. stopnje (Slika 3). Med hospitalizacijo so ob hemodinamski stabilnosti lahko nižali
vazoaktivno podporo. Na UZ srca so opažali izboljšanje krčenja srca. Deklica se je 5. dan hospitalizacije
po prehodni ukinitvi sedacije in analgezije smiselno zbudila, brez žariščnih nevroloških izpadov. Z
zdravljenjem je nadaljevala na KO za pedopsihiatrijo Pediatrične klinike. MRI glave tri tedne po
zastrupitvi je pokazal blage hipoksične okvare, nevrološki pregled mesec dni po zastrupitvi pa je bil
razen blagega tremorja rok v mejah normale. Deklica je že pričela s šolsko aktivnostjo in vključevanjem
v domače okolje.

202

URGENTNA MEDICINA - IZBRANA POGLAVJA 2014

Slika 1. EKG prehospitalno

Slika 3. EKG en dan po sprejemu na KOOKIT

Slika 2. EKG ob sprejemu na KOOKIT



OBRAVNAVA NOVONASTALIH MOTENJ VEDENJA 
V URGENTNI AMBULANTI: KLINIČNI PRIMER

EVALUATION OF NEW ONSET ABNORMAL BEHAVIOR 
IN THE EMERGENCY DEPARTMENT: CASE REPORT
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Izvleček
Bolniki z novonastalo motnjo vedenja predstavljajo diagnostični izziv tako za zdravnika na terenu, kot

v specialističnih urgentnih ambulantah. Spekter bolezni, ki povzročajo podobno klinično sliko, je zelo
širok. Pogosto so ti bolniki življenjsko ogroženi in potrebujejo hitro diagnostiko in hitro ukrepanje.
Namen predstavitve kliničnega primera je izpostaviti težave pri diagnosticiranju ter opisati sistematičen
pristop k bolniku z novonastalo motnjo vedenja. Razložena je diferenciacija med akutnimi organskimi
in nevrološkimi ter psihiatričnimi razlogi za novonastalo motnjo vedenja.

Abstract
Patients with recent onset of abnormal behavior present diagnostic challenge for emergency teams.

Specter of diseases that can cause similar behavioral changes is diverse. Among causes for abnormal
behavior are life-threatening conditions. Our objective is to highlight some difficulties in evaluation
and to describe the systematic approach to patients with abnormal behavior. The differentiation of
acute medical and neurological disorders from psychatric causes of abnormal behavior in the
emergency setting in explained.

PRIKAZ PRIMERA
21.letno bolnico so pripeljali starši januarja 2009 v Nujno kirurško ambulanto zaradi nekaj ur trajajoče

zmedenosti. Kirurg ni našel znakov poškodbe in jo je pod sumom na psihozo napotil k nevropsihiatru.
Nevropsihiater je ocenil, da ne gre za psihiatrično obolenje, ugotavljal je normalno reakcijo zenic, prost
vrat, hipotonične okončine brez patoloških refleksov. Pod sumom na intoksikacijo jo je napotil v
Urgentno internistično ambulanto. Starši so nam povedali, da se je bolnica dva dni postopno slabše
počutila s splošno utrujenostjo in pospanostjo. Dan pred sprejemom je bila subfebrilna. Na dan
sprejema so jo okoli 6h30 zbudili, povedala je, da se počuti bolje in starši so odšli v službo. Starša sta jo
okoli 10h poklicala na hišni telefon, oglasila se je, torej je morala vstati in iti peš do telefona. Zdela se
jima je malo drugačna, odložila je telefon sredi pogovora. Okoli 13h jih je poklicala babica, ki je
povedala, da samo spi in da je čudna ter da se ne da z njo normalno komunicirati. Ob 14h so prišli
domov in jo pripeljali v bolnišnico.

Do sedaj je bila zdrava, redno ni jemala nobenih zdravil, doma so imeli od zdravil le antihipertonike.
Študirala je na Višji ekonomski šoli, ni se jim zdela suicidalna.

V urgentno ambulanto je bila pripeljana na ležečem vozičku, bila je hemodinamsko stabilna, RR
105/54, subfebrilna(37,5 otoskopsko), bleda, na klic ni odpirala oči, ni sodelovala pri preiskavi, aktivno
se je branila pregledovanja, na bolečinske dražljaje pa je bila reakcija ustrezna. Na ustnici je bil izpuščaj
in kri, ust si ni pustila pregledati, vrat je bil mehak. Avskultatorni izvid na srcem in pljuči je bil normalen,
trebuh in okončine brez posebnosti, rektalno je bilo svetlo blato, hematest je bil negativen. Imela je
menstruacijo, ki naj bi bila po navedbah mame redna. 
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zaviralci kalcijevih kanalčkov). Boljše preživetje so ob uporabi inzulina ugotavljali tudi s študijo uporabe
inzulina ob zastrupitvi s propafenonom na podganah (10). Inzulin namreč poveča srčni iztis in srčno
frekvenco s povišanjem kateholaminov in vdorom kalcija v miocite. 

ZAKLJUČEK
Ob motnji zavesti, bradikardni motnji ritma s širokimi kompleksi QRS, krči in hipotenzijo moramo

pomisliti tudi na zastrupitev z zaviralci hitrih natrijevih kanalčkov. Poleg podpornega zdravljenja je
potrebno nujno simptomatsko zdravljenje življenje ogrožajočih stanj, aplikacija natrijevega
bikarbonata, lipidne emulzije in inzulina. 
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Tabela 2. Diferenciacija med organskimi/nevrološkimi razlogi NMV in psihiatričnimi razlogi NMV.

Sledi ocena nevrološkega statusa: iščemo znake akutnega nevrološkega deficita (hemipareza,
afazija, izpadi vidnega polja) in znake travme, pogosto je potrebno opraviti CT glave. Prisotnosti
toxidromov nas usmerja v toksikološke preiskave in možnost interakcij med zdravili. Če je stanje še
vedno nejasno, napravimo dodatne preiskave: plinska analiza arterijske krvi (s karboksi
hemoglobinom), ščitnični hormoni, lumbalna punkcija, srčni biomarkerji, EEG, MRI, pri sumu na
diseminirano intravaskularno koagulacijo D dimer in fibrinogen, pri sumu na TTP fragmentirane
eritrocite in LDH. Če je bolnik buden, vitalno stabilen in brez fokalnih nevroloških izpadov sledi ocena
mentalnega statusa. Ocenjujemo delovanje možganske skorje in sicer bolnikov govor, orientacijo v
kraju, času in prostoru, inteligentnost, spomin, kognitnivne funkcije ter čustvovanje2. Na voljo je nekaj
enostavnih testov, npr. Mini-mental test, Quick Confusion Scale in Six-Item Screener1 (tabela 3). Slednji
je primeren za urgentno oceno mentalnega statusa, saj je kratek in ima dobro senzitivnost (94%) in
specifičnost (86%) za identifikacijo kognitivnih motenj pri starejših bolnikih na urgenci. Bolniki z
normalnimi rezultati omenjenih testov potrebujejo psihiatrično obravnavo.

Tabela 3. Six-Item Screener test. Ena točka za vsako pravilno povedano stvar iz točke 1 in 3; rezultat <5 govori
za kognitivno motnjo1,3

ZAKLJUČEK
Vzrok NMO je zelo širok in sega od internistično-nevroloških bolezni, psihiatričnih bolezni do

poškodb. Pogosto gre za življenjsko ogrožujoča stanja, kjer je hitra diagnostika in terapija bistvena.
Pridružene težave in klinični znaki usmerjajo diagnostični pristop, ki naj bo stopenjski. 

LITERATURA
1. Huff JS. Evaluation of abnormal behavior in the emergency department. UpToDate 2014.
2. Lavrič A. Živčevje. V: Kocijančič A. ed. Klinična preiskava. Ljubljana: Littera Picta, 2000.
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V laboratorijskih izvidih je izstopala huda trombocitopenija (9) in huda normocitna anemija(Hb 69) ,
blago so bili povišani vnetni parametri (levkociti 12,8, nevrofilci 10,4, CRP 23,1), imela je začetno
ledvično insuficienco (sečnina 8,8, kreatinin 103), povišan indirektni bilirubin(89), povišan AST (1,25) ob
normalnem ALT in gamaGT, rahlo povišan laktat(2,45). 

Opravili smo urgentni CT glave, ki je izključil možgansko krvavitev. Pod sumom na hemolitično
anemijo smo donaročili dodatne laboratorijske preiskave. Močno so bili povišani retikulociti (247), LDH
(31,13), Coombsovi testi so bili negativni, fragmentirani eritrociti oz.shizociti so bili 4/1000.

Glede na klinično sliko in rezultate opravljenih preiskav smo ocenili, da gre za trombotično
trombocitopenično purpuro (TTP). Zaradi potrebe po nujni plazmaferezi smo jo še isti dan premestili v
KOIIM Ljubljana, kjer je bila zvečer opravljena prva plazmafereza. 

V KCLJ je bila zdravljena s plazmaferezami, metilprednisolonom, zaradi ledvične odpovedi je bila
prehodno hemodializirana. Med ambulanto kontrolo maja 2009 so ji ugotovili pljučno embolijo brez
predhodnega sprožilnega dejavnika(verjetno povezana s TTP), uvedena ji je bila antikoagulatna
terapija za 1 leto. Avgusta 2010 smo jo zaradi recidiva TTP premestili na Hematološko kliniko v
Ljubljano. Junija 2011 je bila ponovno obravnavana pri nas zaradi trombocitopenije in preusmerjena na
Hematološko kliniko, julija 2011 so ji opravili splenektomijo. Avgusta 2011 je bila hospitalizirana na
Pljučnem oddelku naše bolnišnice, zdravili so jo zaradi recidiva pljučne embolije in pljučnice, ponovno
so ji uvedli antikoagulanto zdravljenje. Januarja 2013 je bila nazadnje obravnavana v naši urgenci zaradi
okužbe z influenco B.

RAZPRAVA
Pojem novonastale motnje vedenja (NMV) je zelo širok in zajema stanja od subjektivnega občutka

težav pri jasnem razmišljanju preko bolezenskih miselnih vsebin do stanj z zmanjšano zavestjo.
Običajno simptome prej kot bolniki sami opazijo njihovi svojci ali prijatelji. V grobem lahko razlikujemo
med zmedenostjo (obnašanje, ki je drugačno od običajnega bolnikovega obnašanja oz. odstopa od
socialnih norm), delirijem (motnja pozornosti, mentalnih funkcij, pogosto pridruženo motnja
cirkadianega ritma spanja in nihajoča zmedenost) ter demenco (kronična napredujoča bolezen s
prikritim začetkom). Ta stanja se lahko pogosto tudi prekrivajo. 

Pri bolniku z NMV moramo najprej oceniti stopnjo zavesti (somnolenca, stupor, koma) in možnost
življenjsko ogrožujočih stanj (tabela 1) ocenimo vitalne znake, saturacijo kisika, nivo glukoze,
temperaturo, EKG, krvni pritisk. 

Tabela 1. Diferencialna diagnostika nenadne motnje vedenja.1

Določeni klinični simptomi in znaki nas bolj usmerjajo v internistični in nevrološki vzrok NMV, drugi
pa bolj v psihiatrično etiologijo (Tabela 2). Pri motnjah zavesti opravimo osnovno diagnostiko:
elektrolite, ledvične retente, kompletno krvno sliko, vnetne parametre, hepatogram z nivojem
amoniaka, iščemo vir okužbe, opravimo preiskavo urina in rentgensko slikanje prsnega koša.
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DIFERENCIALNA DIAGNOZA NMV

ŽIVLJENSKO OGROŽUJOČA STANJA POGOSTA STANJA

Hipoksija Okužbe sečil

Hipoglikemija Pljučnica

Sepsa Elektrolitno neravnovesje

Hipertenzivna encefalopatija Zdravila-str.učinki, interakcije

Wernickejeva encefalopatija Opustitev zdravil

Predoziranja Psihiatrične bolezni

Infekcije CŽS

Poškodba CŽS

Intrakranialne krvavitve

Epilepsija

NEVROLOŠKI INTERNISTIČNI VZROK PSIHIATRIČNI VZROK

dezorientacija
motnje spomina motnje mišljenja

vidne halucinacije slušne halucinacije

DM, epilepsija, endokrine motnje, jetrne, ledvične bolezni znana psihiatrična bolezen

zloraba psihoaktivnih snovi
zdravila s psihoaktivnimi učinki

bolj akuten začetek bolj prikrit začetek (tedni, meseci)

katerakoli starost običajno mlajši
demenca starejši

znižana stopnja zavesti

1. Bolnika prosimo, da si zapomni tri stvari (npr.jabolko, miza, avto) in jih nato glasno ponovi 
2. Z bolnikom se približno tri minute pogovarjamo splošne stvari (npr. leto, mesec, dan v tednu...) 
3. Bolnika prosimo, da ponovi tri stvari iz prve točke 



Tekom obravnave pri nas je opravila še rentgensko slikanje prsnih organov, ki je pokazal intersticijski
edem. 

Bolnico smo nato za nadaljnjo diagnostiko napotili na internistično nujno pomoč (INP) preko katere
je bila zaradi suma na miksom levega atrija ob znakih levostranskega srčnega popuščanja sprejeta na
Oddelek za kardiologijo. Tam so bile opravljene vse potrebne dodatne diagnostične preiskave. UZ srca
je potrdil, da je v levem atriju prisotna tumorska formacijo, najverjetneje miksom, velikosti 6,8 x 4,5 cm,
ki je prolabiral v levi prekat, ob tem je bila kompromitirana tudi mitralna zaklopka. Dodatno je bila
ugotovljena trikuspidalna regurgitacija s povišanimi tlaki v pljučih (CVP + 50 mmHg). Funkcija levega
prekata je bila ohranjena (LV EF 60%). V sklopu priprave na kirurški poseg so opravili tudi invazivno
srčno diagnostiko, kjer so ugotavljali normalno prehodne koronarne arterije. Bolnica je bila nato
predstavljena na kardiološko kirurškem konziliju, kjer je bil indiciran nujen kirurški poseg. V naslednjih
dneh je bila premeščena na Oddelek za kardiokirurgijo. Sledil je operativni poseg, kjer so iz levega atrija
odstranili velik miksom, dodatno so intraoperativno ugotovili zmerno mitralno insuficienco, zato je bila
narejena še plastika mitralne zaklopke. Bolnica je bila prehodno, do stabilizacije stanja, premeščena v
perioperativno intenzivno terapijo, nato pa nazaj na oddelek za kardiokirurgijo. Posteoperativni potek
je bil brez zapletov, kontrolni UZ srca ni pokazal pomembnejših motenj - normalne velikosti srčnih
votlin, LV EF 55-60%, brez segmentnih motenj krčljivosti, minimalna mitralna regurgitacija, brez
perikardialnega izliva. Histološka preiskava odstranjenega tumorja je potrdila, da je šlo za miksom.
Bolnica je bila ves čas  kardiocirkulatorno stabilna, brez znakov srčnega popuščanja in  osmi dan po
operaciji je bila odpuščena domov.

UVOD
Tumorje srca delimo na primarne in sekundarne. Sekundarni tumorji, ki so bodisi posledica metastaz

iz oddaljenih organov ali infiltracije srca s tumorjem okolnih tkiv, so okoli 20x pogostejši od primarnih.
Primarni tumorji srca so izjemno redki, incidenca znaša med 0,0017 - 0,19%. 75% primarnih tumorjev
srca je benignih. Od teh predstavljajo okoli polovico primerov miksomi, sledijo rabdomiomi
(najpogostejši pri otrocih), lipomi, papilarni fibrolestomi, fibromi, hemangiomi, teratomi, mezoteliomi
AV vozla, granularni celični tumorji, neurofibromi in limfangiomi. Maligni tumorji predstavljajo okoli
25% primarnih srčnih tumorjev, sem spadajo mezoteliom različni sarkomi (angiosarkomi,
rabdomiosarkomi, fibrosarkomi, liposarkomi…). (1-5)
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MIKSOM - PREDSTAVITEV PRIMERA 

MYXOMA – A CASE REPORT 
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Izvleček
Tumorje srca delimo na primarne in sekundarne tumorje srca. Primarni tumorji srca so redki. Približno

75% primarnih tumorjev je benignih, od tega predstavljajo 50% miksomi. 
Klinično se kažejo s sistemskimi, emboličnimi in obstruktivnimi simptomi in znaki.
Diagnoza srčnih tumorjev je težavna, saj so simptomi in znaki zelo podobni kot pri drugih srčnih

obolenjih, bolniki so pogosto tudi asimptomatski. Diagnostično najpomembnejša metoda je ultrazvok
srca, pomen imata tudi magnetna resonanca in/ali CT. Zdravljenje je kirurška odstranitev tumorja.

ABSTRACT
Cardiac tumors are divided into primary and secondary tumors. Primary cardiac tumors are extremely

rare. They are usually benign (75%), and nearly half of them are myxomas. Clinical presentation of
myxomas can include obstructive, embolic and constitutional symptoms.   

Diagnosing cardiac tumors can be challenging as they can mimic other cardiac conditions or be
asymptomatic. The most important diagnostic method is echocardiography, however magnetic
resonance imaging or computed tomography are sometimes needed. Treatment is surgical removal of
tumor.   

PRIKAZ PRIMERA
50-letna bolnica, kadilka, brez znanih pridruženih kroničnih obolenj in brez redne terapije, je bila z

reševalnim vozilom pripeljana v ambulanto Nujne medicinske pomoči (NMP) zaradi težav z dihanjem.
V zadnjem tednu naj bi prebolevala akutni bronhitis, osebna zdravnica ji je predpisala antibiotično
terapijo, s katero je zaključila en dan pred prihodom v našo ambulanto. Dodatno je povedala, da je
občasne epizode težkega dihanja opažala že okoli eno leto in pol. Prisotne so bile predvsem ob
fizičnem naporu, občasno tudi ob ležanju, zmanjšale pa so se s predklonom. V zadnjem času naj bi se
težave okrepile, prisotne naj bi bile že ob minimalnem naporu (nekaj korakih po ravnem). Zanikala je
stenokardne bolečine v prsnem košu, palpitacije, omotico, izgubo zavesti, kašelj, povišano telesno
temperaturo ter otekanje okončin. Ob prihodu k nam je bila bolnica kardiocirkulatorno stabilna,
neprizadeta, v mirovanju evpnoična, acianotična, afebrilna, koža in vidne sluznice so bile primerno
prekrvljene, SpO2 95%, RR 125/56 mmHg. Nad pljuči so bili bazalno obojestransko slišni inspiratorni
pokci, razen tega v kliničnem statusu ni bilo posebnosti.

Pri bolnici smo posneli EKG, v katerem nismo ugotavljali pomembnejših posebnosti (semivertikalna
srčna os, sinusni ritem s frekvenco 86/minuto, inkompletni desnokračni blok). Odvzeli smo kri za
laboratorijske preiskave - hemogram, elektroliti, ledvični retenti, CRP, TnI, ki so bile vse v mejah normale.

Zaradi dispneje smo opravili orientacijski UZ pljuč, s katerim smo nad pljuči videli obojestransko
difuzne B linije, kar je nakazovalo da gre za intersticijski sindrom. Sledil je orientacijski UZ srca, kjer je
bila v levem atriju vidna večja hiperehogena sprememba (slika 1). Na podlagi tega smo postavili sum
na tumor v levem atriju. 
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Slika 1. Miksom.
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Srčni miksom je najpogostejši primarni tumor srca pri odraslih. 75% jih izvira iz levega atrija, 15-20%
najdemo v desnem atriju. Redko, v okoli 6%, se pojavljajo v ventriklih, izjemoma izvirajo zaklopk. (6,7)
Običajno so pecljati, večina jih zraste iz atrijskega septuma v predelu ovalne jamice (fossa ovalis).
Večinoma se pojavljajo sporadično, najvječkrat med 30. in 60. letom starosti, čeprav se lahko pojavijo v
katerikoli starosti. Okoli trikrat pogostejši so pri ženskah. Okoli 10% miksomov je dednih - familiarni
miksomi. Dedovanje je avtosomno dominantno, le-ti se pogosto pojavljajo v mlajših letih ter imajo
tendeco nastajanja na več različnih mestih tako v srcu kot v drugih organih (hipofizni tumor, multipli
miksoidni fibroadenom dojk, kožni miksim…). (2,5)

Miksomi so običajno želatinaste konzistence z gladko ali lobulirano površino, bele, rumene ali rjave
barve, podobni cvetači. Deli tumorja so krhki in se lahko trgajo ter povzročajo pljučne ali sistemske
mikro/makroembolije. (4)  

RAZPRAVA
Miksomi povzročajo zelo raznoliko klinično sliko, ki je odvisna predvsem od njihove lege in velikosti.

Bolniki so lahko popolnoma asimptomatski (manjši miksomi), lahko povzročajo le blažje, nespecifične
simptome ali pa pride do pojava življenje ogrožajočih aritmij in nenadne srčne smrti. Kljub širokemu
spektru simptomov in znakov, je pri večini pacientov običajno prisoten eden ali več od triade
simptomov - tako imenovane miksomske triade - embolični, obstruktivni ali nespecifični sistemski
simptomi in znaki. (6)

Pri 50% bolnikov so pristoni simptomi in znaki, ki nastanejo zaradi obstrukcije in vtočnih motenj v levi
prekat. Pogosti so simptomi levostranskega srčnega popuščanja, kot so dispneja ob naporu, ortopneja,
paroksizmalna nočna dispneja, v pljučni edem… Pojavlajjo se tudi sinkopa, omotica in palpitacije.
Redko so prisotne bolečine oz. tiščanje v prsnem košu. Pri miksomu v desnem atriju so lahko prisotni
simptomi desnostranskega srčnega popuščanja (sistemski edemi, hepatomegalija, ascites…).
Simptomi se lahko pojavijo kadarkoli, vendar se najpogosteje pojavijo pri spremembi položaja telesa
bolnika (4,5).

Pri 30-40% bolnikov pride do emboličnih zapletov, najpogosteje sistemskih, lahko tudi pljučnih.
Klinične manifestacije embolizmov so odvisne od mesta embolije oz. prizadetega organa. (5)

V 20-60% se pojavljajo nespecifični simptomi in znaki, kot so vročina, kašelj, artralgija, mialgija,
kaheksija, utrujenost, edemi, cianoza prstov… (5)

Pri avskultaciji srca lahko slišimo fenomene, kot so diastolično bobnenje, sistolni ali diastolni šum in
tumorski tlesk (zvok, ki nastane s premikanjem tumorja). Avskultatorni fenomeni se pogosto
spreminjajo s spreminjanjem položaja bolnika. 

Laboratorijske preiskave v diagnostiki nimajo pomembneješe vloge. Najdemo lahko nespecifične
spremembe, kot so anemija, levkocitoza, povišana vrednost sedimentacije eritrocitov ter
trombocitopenija. (3,4)

EKG je nespecifičen, navadno je prisoten sinusni ritem, pojavljajo se lahko različne supraventrikularne
ali ventrikularne aritmije. EKG spremembe so posledica hemodinamskih motenj, povzročenih s
tumorjem - preobremenitev atrijev, hipertrofija ventriklov… (1)

Od slikovnih preiskav je najpomembnejša ehokardiografija, bodisi transtorakalna ali
transezofagealna. Da nam podatke o velikosti tumorja, njegovi legi, številu tumorjev…
Transezofagealni UZ je diagnostična izbira pred načrtovano operacijo,  ki omogoča oceno, kje je tumor
pritrjen, natančnejšo oceno velikosti ter premakljivosti tumorja. Od ostalih slikovnih preiskav sta
pomembna predvsem magnenta resonanca in CT,  vendar za diagnozo zadostuje že kvaliteten UZ.
Rentgensko slikanje prsnih organov je nespecifično, vidimo lahko povečno srce, znake zastoja, zelo
redko tudi tumorske kalcifikacije (pogosteje pri miksomih desnega atrija). (6,7)

Kljub temu, da je miksom benigni tumor, so zapleti pogosti in življenje ogrožujoči. Pride lahko do
nenadne srčne smrti (v okoli 15%), pojava malignih aritmij, različnih emboličnih zapletov,… Zato je
potrebno po postavitvi diagnoze tumor čim prej kirurško odstraniti. Občasno je potrebna še
anuloplastika ali zamenjava zaklopke, zaradi mehanske poškodbe zaklopk ali adhezije tumorja na
zaklopke. (6)
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Med hospitalizacijo je bila v treh dneh EGDS opravljena še dvakrat, kjer je bila postavljena domneva
na krvavitev iz oronazalnega področja. Krvavitev iz zgornjih prebavil je bila izključena. Od ostalih
bolezni prebavnega trakta pa je bil ugotovljen le kronični gastritis.

Zaradi nenadzorovane krvavitve iz nosu in odvajanja melenskega blata, je bil bolnik v tem obdobju
dveh dni ponovno pregledan s strani ORL specialista. Opravljena je bila ponovna tamponada nosu. Od
preiskav je opravil CT obnosnih votlin, ki je pokazal gosto vsebino (najverjetneje kri) v sinusih.

Peti dan hospitalizacije je bila pri pacientu opravljena endoskopija nosu v splošni anesteziji, ki razkrije
mesto krvavitve pod srednjo nosno školjko, v povirju arterije sfenopalatine. Opravljena je bila
hemostaza z elektrokoagulacijo večih mest in tamponado. 

Tekom hospitalizacije je prejel skupno 8 doz koncentriranih eritrocitov in dve dozi sveže zmrznjene
plazme.

Po devetih dneh hospitalizacije je bil v stabilnem stanju odpuščen domov. 

EPISTAKSA 
Epistaksa ali rinohemoragija je krvavitev iz nosu. Vzroki za nastanek krvavitve so lahko lokalni

(poškodba, tujek, vnetje, suh zrak, dekongestivi) ali sistemski (prirojene ali pridobljena koagulopatije,
renalna insuficienca, alkoholizem, arterijska hipertenzija, žilne malformacije, rakave bolezni, nekatera
hematološka obolenja, pomanjkanje vit. C in K, idr.).

Nosna sluznica je bogato prekrvljena, in sicer prejema kri iz povirja arterije carotis interne in eksterne,
katerih terminalne veje med seboj anastomozirajo v področju Kiesselbachovega pleteža. 

Mesto krvavitve 
Glede na mesto krvavitve poznamo sprednjo in zadajšnjo krvavitev.  
Sprednja ali anteriorna krvavitev se v splošni populaciji pojavlja najpogosteje. Ponavadi se ustavi

spontano ali z uporabo preprostih ukrepov oziroma je večinoma možna dokončna oskrba v ambulanti
družinskega zdravnika. 

Zadajšnja ali posteriorna krvavitev je urgenstno stanje, ki se pojavlja redkeje, večinoma pri starejših
bolnikih z koagulopatijami. Največkrat je izvor krvaviteve arterija sfenopalatina. Zadajšnja krvavitev
lahko traje nekaj minut ali več ur in lahko povzroči pomemben padec hematokrita. 

Preiskave pri bolniku
Pri manjših krvavitvah, ki se pojavljajo občasno skupaj z anamnestičnim podatkom o poškodbi, ni

potrebno opravljati dodatnih preiskav. Kadar pa se krvavitve pojavljajo pogosteje, brez jasnega vzroka
ali so močnejše, je potrebno opraviti laboratorijske preiskave krvi (krvna slika, koagulacijski testi).
Potreben je natančen pregled nosne votline. V poštev prideta tudi računalniška tomografija (CT) in
magnetna resonanca (MR). S tem želimo ugotoviti morebitne žilne malformacije ali tumorske
spremembe, ki bi lahko bile vzrok za epistakso.

Obravnava bolnika z epistakso
Za obravnavo bolnika je najpomembneje ugotoviti mesto krvavitve, pri čemer si pomagamo z

usmerjenimi vprašanji, s katerimi poskušamo ugotoviti, kdaj se je krvavitev začela in kje se je kri najprej
pojavila (nos, usta). 

Sprednjo krvavitev lahko uspešno obravnamo v ambulanti družinske medicine ali nujne medicinske
pomoči z digitalno kompresijo, pri kateri bolnik nagne glavo naprej ter si nosnici stisne med palec in
kazalec. Pritisk neprekinjeno izvaja 10 do 15 minut. Na zatilje mu položimo hladne obkladke. V primeru,
da z omenjenimi ukrepi nismo uspešni, opravimo rinoskopijo. Pred pregledom naj si bolnik previdno
izpiha strdke iz ene in nato iz druge nosnice. Pregled opravimo v lokani anesteziji. Krvavečo žilico lahko
kemično kavteriziramo (lapis, srebrov nitrat ali triklorocetna kislina) ali pa se odločimo za ciljano
tamoponado (Rapid Rhino). Po oskrbi preverimo, da kri ne zateka v žrelo ter ocenimo in zdravimo
eventuelno izgubo krvi ali hipertenzijo. Tamponado odstranimo po 48 do 72 urah, ko izključujemo tudi
morebitno anemijo. Če mesta krvavitve ne najdemo ali pa se kljub omenjenim ukrepom krvavitev
ponovno pojavi, je potreben pregled pri spcialistu otorinolaringologije. 

Zadajšnja krvavitev zahteva obravnavo pri otorinolarigologu. Zelo obsežne krvavitve se lahko
manifestirajo kot hematemeza (bruhanje kavi podobne vsebine), melena (odvajanje črnega, mazavega
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EPISTAKSA Z MELENO – PRIKAZ PRIMERA

EPISTAXIS WITH MELENA – CASE REPORT 

Tine Pelcl*, Matej Strnad*,**, Vitka Vujanović-Popović*

*Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, OE NMP, Ulica talcev 9, 2000 Maribor
**Medicinska fakulteta  Univerze v Mariboru, Slomskov trg 15, 2000 Maribor

Izvleček
Krvavitev iz nosu je zelo pogost pojav, ki se večinoma spontano ustavi. Glede na mesto krvavitve

poznamo sprednje in zadajšnje. Slednja predstavlja urgentno stanje, saj je krvavitev ponavadi obilna, v
redkih primerih celo življenje ogrožujoča. Zadajšnja krvavitev kot tudi njeno zdravljenje sta povezana z
večjo umrljivostjo in zahteva obravnavo pri specialistu otorinolaringologije. Ugotovitev mesta
krvavitve, odkrivanje in zdravljenje lokalnih ali sistemskih vzrokov ter ciljana hemostaza so ključ do
uspešnega zdravljenja ter posledično zmanjšanja potrebe po hospitalizaciji oziroma skrajšanja trajanje
le-te. 

Abstract
Nosebleed or epistaxis is frequent phenomenon, that usualy cease spontaneously. Regarding

location of bleeding, epistaxis is divided in anterior and posterior. The  latter  is emergency because
bleeding is usualy massive and in rare cases can be life threatening. Because of higher mortality rate
and more difficult treatment posterior epistaxis require ENT specialist treatment. Identifying location of
bleeding, diagnosing and treatment of local and systemic causes and targeted hemostasis are key to
succesive treatment and lower hospital admission rate or at least shorter hospitalization time.

KLINIČNI PRIMER
Anamneza in klinični pregled

56-letni bolnik poda anamnezo, še somnolenten po izgubi zavesti ob prihodu v čakalnico nujne
medicinske pomoči. Iskal je zdravniško pomoč zaradi vrtoglavice in šibkosti, ki sta se pojavili, ko je
večrat izbruhal rjavo-krvavo vsebino in odvajal črno blato. Ne prejema redne terapije. Naknadno pove,
da je dan pred pregledom pričel krvaveti iz nosu.

Ob pregledu je somnolenten, tahikarden, normotenziven, bled. Okrog ust vidne hematinske mase.
Med pregledom dvakrat bruha rjavo-krvavo vsebino. Ob poskusu rektalnega pregleda že perianalno
najdemo melensko blato. 

Preiskave in zdravljenje
Bolnika smo polegli in vstavili dve 16G intravenski kanili, po katerih prejme zaščito želodčne sluznice

(inhibitor protonske črpalke) in 1000 ml 0,9% NaCl.
Opravljena je bila urgentna ezofagogastroduodenoskopija (UEGDS), ki razen koagulov v fundusu

želodca, ni pokazala znakov aktivne krvavitve. Med preiskavo je ves čas pritekala sveža kri po
požiralniku, zaradi česar je bil postavljen sum na krvavitev iz nosu. Bolnika je pregledal specialist
otorinolaringologije (ORL), ki ob odstranitvi koagulov iz obeh nosnic ni mogel opredeliti mesta
krvavitve. Vstavil je obojestransko tamponado nosu in postavil domnevo, da krvavitev izvira iz
zadajšnjega dela nosu.

Laboratorijske preiskave krvi so pokazale normocitno anemijo (Hb 77 g/L), ostali izvidi, vključno s
koagulogramom so bili v mejah normale.
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EPILEPTIČNI STATUS

THE STATUS EPILEPTICUS

Milan Popovič

PHE, Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska 4, 8000 Novo mesto

IZVLEČEK
Uvod
Epileptični status je dramatično in težko stanje bolnika z epileptičnim napadom, ki običajno traja več

kot 15 minut. Bolnik je v statusu izpostavljen življenjski nevarnosti in ga je potrebno previdno
obravnavati.

Po klinični sliki je status večkrat v obliki grand male napada, vendar se lahko pojavi tudi v drugih
oblikah, kot so: petit male, fokalna senzorična ali motorična oblika napada in psihomotorična, katero je
treba ločiti od temačnega epileptičnega stanja.

Material in metoda
Ženska, stara 83 let, je nenadoma dobila krče pri mizi in je izgubila zavest.
V reševalnem avtomobilu je dobila infuzijo NaCl, v iv bolusu Torecan 6,5 mg ter Dormicum 5 mg in

takoj mehanično ventilacijo pljuč s kisikom, 15 l/min..
V dugem primeru je deklica, stara 6 let, ki se zdravi zaradi epilepsije, kljub rednemu jemanju terapije

dobila petit male napad, ki ni prenehal. 
Dobila je pr Stesolid 5 mg..
Rezultati
V prvem primeru se je popravila nasičenost s kisikom, SpO2 je bila 97%. Ostali vitalni parametri so bili

tudi dobri, a bolnica je ostala v komatoznem stanju s kliničnimi znaki krvavitve v ponsu.
Deklica se je umirila, nakar je bila nekaj ur hospitalizirana in potem transportirana na Kliniko v

Ljubljano.
Diskusija
V primeru ženske so možgani trpeli zaradi nenasičenosti s kisikom, kar je na začetku kazalo, da gre za

epileptični napad, vendar se je klinična slika dokaj hitro spremenila v nerešljivo patologijo
možganskega debla.

Deklica je bila febrilna, tega v družini niso vedeli. To je vsekakor bila potrditev, da je bil metabolični
dejavnik vzrok za petit male status.

Zaključek
Stanje neprekinjenih epiletičnih napadov je dramatično in težko ter nujno narekuje vse postopke in

terapijo za reševanje življenja. 

ABSTRACT
Introduction
A status epilepticus is a dramatic and serious state of a patient with an epileptic attac which usually

lasts more than 15 minutes. The patient is exposed to danger of life and has to be treated carefully.
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blata, ki je običajno posledica krvavitve iz zgornjih prebavil, lahko tudi zadajšnje krvavitve iz nosu),
hemoragični šok ali so celo vzrok srčnemu zastoju. Pri masivnih krvavitvah je potrebno zagotoviti
hemodinamsko stabilnost bolnika, zato pred transportom do ustreznega specialista bolniku nudimo
ustrezno nujno medicinsko pomoč. Zaradi zapletov zadajšnje tamponade, kot na primer prekinitev
nazopulmonalnih refleksov in posledično hipoksemijo, refleksni spazem v področju arterije carotis
interne, hematotimpanon, itd., se za dokončno oskrbo uporabljajo selektivna elektrokoagulacija,
ligacija arterije maxilaris in selektivna embolizacija arterij, ki jo opravi intervetni radiolog.

Bolniki, pri katerih ostaja tamponada na mestu več kot 48 ur ali imajo nastavljeno zadajšnjo
tamponado, potrebujejo tudi antibiotično. Prvi odmerek naj prejmejo v urgentni ambulanti. Pri bolnikih
na antikoagulatni terapiji, ki so v terapevtskem območju ne spreminjamo terapije, medtem ko se pri
predoziranih odločamo glede na stopnjo tveganja.  Antikoagulantno terapijo ni priporočljivo
spreminjati pri bolnikih po vstavitvi umetne zaklopke, ponavljajočih se venskih trombozah ali pljučne
trombembolije. Terapijo z acetilsalicilno kislino v akutni fazi ukinemo ter jo ponovno uvedemo, ko je
epistaksa pod nadzorom. 

ZAKLJUČEK
Epistaksa ali krvavitev iz nosu je lahko majhna (najpogosteje iz sprednjega dela nosu) in se zaustavi

spontano ali s preprostimi hemostatskimi ukrepi, lahko pa bolnik zakrvavi iz zadnjega dela nosne
votline. Te krvavitve so običajno masivnejše, lahko povzročijo tudi hemodinamsko nestabilnost bolnika.
Spontana hemostaza je izjemno redka, potrebni so različni hemostatski ukrepi (tamponada,
elektrokoagulacija, ligacija). Ker pri zadajšnjih krvavitvah kri zateka v žrelo, bolniki kri požirajo in pride
do pojava melene. Zaradi tega je potrebno, če z endoskopijo prebavil ne odkrijemo izvora krvavitve,
pomisliti tudi na zadajšnjo krvavitev iz nosu.
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DISKUSIJA
Za epileptični napad je na splošno značilna kratkotrajna motnja zavesti. Če se napadi vrstijo eden za

drugim in se motnja zavesti poglablja vse tja do kome, je to klinična slika epileptičnega statusa, ki je
življenjsko nevaren.1,5 Da so napadi nenadno izbijanje sive substance, je ugotovil že J. H. Jackson, a vse
skupaj je na nivoju nevrona (Slika 1).1,3,6
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According to the clinical description the patient is often in the state of - grand male – attack, but it
may occur in other types like: - petit male -, focal sensorial or motorial of attack and psychomotorial
type, which has to be distinguished from the dark epileptic attack.

Material and method
A woman, aged 83 years, suddenly got cramps at the table and lost consciousness.In the rescue car

she was given infusion NaCl, Torecan iv in a bolus 6,5 mg and Dormicum 5 mg as well as mechanical
ventilation of lungs with oxygen 15 l/min.

Another case to describe is about a girl of 6 years, treated because of epilepsy.In spite of regular
therapy she had a - petit male - attack, which did not stop.. She was given Stesolid 5 mg.

Results
In the first case the saturation was repaired with oxygen, SpO2 was 97%. Other vital parameters were

good but the patient remained in a coma with clinical symptoms of bleeding in pons.
The girl calmed and hospitalized for some hours and later transported to the clinic in Ljubljana.
Discusion
In the case of woman the brains suffered due to low saturation of oxygen, what first led to the to the

supposition of an epileptic attack. But the clinical state changed quickly enough to the insoluble
pathology of brain stem.

The girl was febrile which her family were not acquaint. This was anyway the confirmation that the
metabolic factor was the cause of the - petit male – status.

Conclusion
The state of continual epileptic attacka is dramatic and serious which urgently dictates all procedures

and therapy to save live.       

UVOD
Pojav epileptičnega napada je nenadno izbijanje sive substance. To je ugotovil John Huglings

Jackson, angleški nevrolog, ki se je ukvarjal z epilepsijami in paralizami še pred uporabo EEG
(Elektroencefalografija).1,2

Kadar se napadi pojavijo kontinuirano eden za drugim in se ne prekinejo, je to opisano kot pojav
epileptičnega statusa. Ta je običajno v obliki grand male napada, je pa lahko tudi v drugih oblikah
napada, kot so: petit male, fokalna epilepsija, ki se kaže  v obliki senzorične ali motorične manifestacije
in psihomotorična epilepsija, ki se loči od  temačnega epileptičnega stanja.1,3,4

Med vsemi statusi je grand male oblika najtežja in je življenjsko nevarna.

MATERIAL IN METODA
V enem od primerov je ženska, stara 83 let, za katero so očividci povedali, da je med sedenjem pri mizi

nenadoma dobila krče, usta pa so se ji napolnila s peno, da je komaj dihala, pomodrela in je izgubila
zavest.

Opisana slika je odgovarjala grand male napadu, ne pa statusu, kar se je kmalu tudi pokazalo, ko je v
ospredje izbila patologija možganskega debla.

Pri tej ženski so bili sproženi postopki za vzdrževanje vitalnosti.
Drug primer pa je deklica, stara 6 let, ki je imela redno terapijo proti epilepsiji, a je kljub temu dobila

petit male status.
Deklica je dobila pr Stesolid 5 mg in se je umirila.

REZULTATI
V primeru ženske, stare 83 let, v stanju kome, je bila dosežena dobra nasičenost kisika s pomočjo

mehanične ventilacije pljuč.Obstala je tahikardija, P 128/min, NIBP 131/92 ter Glukoza 6,4 mmol/l.
Pri deklici je Stesolid prekinil petit male status, čeprav je bila febrilna, T 38°C, a je bila po štiriurni

hospitalizaciji pripeljana na Kliniko.
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Slika 1. Nevron.

V delovanju aktivnih substanc nevrona je pomemben Adenosine monophosphate (AMP), za
napetost membrane živčne celice pa elektroliti K in Na.1,6,7

Med glavnimi vzroki napadov so trije dejavniki:
- metabolični dejavnik,
- dejavnik ekscitacije,
- dejavniki med sinapsami nevronov.
V skupini prvih dejavnikov so: pomanjkanje kisika v živčnih celicah, temperaturne razlike in

intoksikacije, ki kažejo različne psihoaktivne snovi.
Ekscitacije nevronov so vezane na aktiven transport elektrolitov K in Na.
Za prenašanje impulzov med sinapsami, kar je najbolj pomembno med vsemi dejavniki, so

odgovorni nevrotransmiterji, ki delujejo pojenjujoče ali pospešujoče na bikemične procese v živčnem
sistemu.1,5,7,8

V primeru starejše ženske je pomanjkanje kisika povzročil epileptični napad, vendar ne in morebitni
grand male status. Bolnica je obstala v komi, ki ni bila posledica nenadnega izbijanja skorje možganov,
ampak krvavitve v možganskem deblu.

Pri deklici pa je bil tipičen petit male status, zaradi katerega je bila transportirana iz bolnišnice na
Kliniko.

ZAKLJUČEK
V primeru epileptičnega statusa klinična slika narekuje terapijo. Če je ta v grand male obliki, je

potrebna tudi relaksacija bolnika zaradi mehanične ventilacije pljuč.
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veznica se ni spreminjala, mu je pa prekomerno narasla srčna frekvenca, pojavljale so se že znane
supraventrikularne ekstrasistole ter paroksizmi atrijske fibrilacije. Vidnih je bilo tudi nekaj širokih QRS
kompleksov, ki naj bi predstavljali aberantno prevedeno atrijsko fibrilacijo. Vsled motenj ritma in
tahikardije med obremenitvijo so ble opravljene še preiskave ščitnične funkcije, ki so bile v mejah
normale. Tudi ortostatski test ni pokazal patologije. Posnet je bil EKG pri hčeri, ki ima pogoste
nepojasnjene sinkope, vendar v njem ni bilo videti vzorca, značilnega za sindrom Brugada.

Gospodu je bil zaradi paroksizmov AF uveden propafenon, po katerem se je število paroksizmov
bistveno zmanjšalo. Za antikoagulantno terapijo se zaradi nizkega tveganja za trombembolizme
(CHA2DS2VASc = 0) niso odločili. 

Bolnik je bil po osmih dneh hospitalizacije odpuščen z diagnozo J sindrom. Ob odpustu mu je bil
predpisan amiodaron 300mg zjutraj in 150mg zvečer, naročen je bil na Holter monitoring, nato z
izvidom na kontrolo v kardiološko ambulanto čez tri mesece.

RAZPRAVLJANJE
Sindrom Brugada je opredeljen kot prisotnost značilnih sprememb v EKG v desnih prekordialnih

odvodih, ki so povezane s pogostimi presinkopami ali sinkopami. Lahko privede do nenadne srčne
smrti. Vzorec sta leta 1992 opisala brata Brugada, kardiologa. Pri sindromu gre za mutacijo gena za
natrijev kanal, ki povzroči zmanjšanje vtoka natrijevih ionov v celice na področju iztočnega trakta
desnega ventrikla. S tem se zelo skrajša trajanje akcijskega potenciala in posledično pospeši
depolarizacija tkiva v tem predelu. Velika potencialna razlika med prizadetim in normalnim tkivom
povzroči sliko dviga veznice ST v odvodih od V1 do V3. Poleg tega obstaja velika nevarnost za lokalno
kroženje ekscitacije, kar lahko privede do ventrikularnih aritmij in srčnega zastoja. Sindrom Brugada je
pogostejši pri moških ter pri azijski populaciji, posebno v Jugovzhodni Aziji. Mutacija se deduje
avtosomno dominantno.

Sindrom Brugada se deli na tri tipe. Pri vseh je videti sliko desnokračnega bloka. Pri prvem je prisotna
kupolasta, več kot 2mm visoka elevacija točke J v vsaj enem od odvodov V1-V3, ki ji sledi negativen T
val. 
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BOLNIK S SINKOPO IN SUMOM NA SINDROM BRUGADA
– PREDSTAVITEV PRIMERA

PATIENT WITH SYNCOPE AND SUSPECTED BRUGADA SYNDROME
– CASE REPORT

Taja Rukavina*, Matej Strnad*,**

* ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, OE NMP, Ul. talcev 9, 2000 Maribor
** Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Taborska ul. 8, 2000 Maribor

Izvleček
V prispevku predstavljamo primer 57-letnega bolnika s sinkopo, pri katerem je bil postavljen sum na

sindrom Brugada. Diferencialna diagnoza izgube zavesti je zelo široka, med možnimi diagnozami pa je
ob ustreznih značilnostih EKG posnetka potrebno pomisliti tudi na ta sindrom, saj lahko privede do
ventrikularne fibrilacije in s tem nenadne srčne smrti pri sicer zdravih mladih ljudeh. 

Abstract
We present the case of a 57-year-old male with syncope and suspected Brugada syndrome. The

differential diagnosis of syncope comprises a broad spectrum of conditions. However, in the presence
of certain ECG abnormalities, it is very important that we consider Brugada syndrome as a possible
cause, since it can lead to ventricular fibrillation and thus sudden death in otherwise healthy
individuals.

PREDSTAVITEV BOLNIKA
57-letni moški je ob 4.45 zaslišal budilko, jo izklopil in vstal. Ko je odšel v kopalnico, ga je nenadoma

obšla oslabelost, padel je po tleh. Takrat zavesti ni izgubil. Ko je nato vstal in naredil še nekaj korakov, je
spet padel in za nekaj trenutkov izgubil zavest. Takoj po dogodku se je popolnoma ovedel in se spomnil
okoliščin. Pred ali po dogodku ni imel palpitacij, bolečin v prsih, ni bil omotičen, ni težko dihal, ni imel
konvulzij ali sfinkterskih motenj. Anamnestično ni navajal otekanja nog, hemoptize, zmanjšane
zmogljivosti za napore, krvavitve iz prebavil ali vročinskega obolenja v zadnjih dneh. Pravzaprav je bil
razen presinkope ter nato sinkope popolnoma brez zdravstvenih težav, ni prejemal redne terapije.
Povedal je, da ima hči pogosto sinkope, katerih vzroka še niso odkrili.

V somatskem statusu ni bilo posebnosti, vitalni parametri so bili v mejah normale (krvni tlah
133/87mmHg, pulz /min, frekvenca dihanja 16/min, SpO2 99%). Srčna akcija je bila ritmična, brez
šumov, dihanje normalno, hematest blata negativen. Nevroloških izpadov gospod ni imel.

Posnet je bil EKG, ki pa je pokazal nepopoln desnokračni blok v odvodih V1 in V2, v the odvodih je bil
prisoten dvig ST veznice za 2mm. Tudi v odvodih V3 in V4 je bil opazen dvig J točke za približno 2mm. 

V rezultatih laboratorijskih preiskav ni bilo posebnosti, troponin I je bil negativen. Bolnik je bil iz
ambulante nujne medcinske pomoči napoten na internistično nujno pomoč, kjer so ga zaradi nadaljnje
diagnostike suma na tip 2 sindroma Brugada sprejeli na kardiološki oddelek.

Na oddelku je bila bolniku nameščena naprava za telemetrijo, ki je zabeležila številne nekaj sekund
trajajoče paroksizme atrijske fibrilacije ter supraventrikularne ekstrasistole. Gospod je bil ves čas
asimptomatski. Opravljen je bil UZ srca, ki je pokazal dobro krčljivost levega prekata, normalno
morfologijo zaklopk, patološka je bila le začetna koncentrična hipertrofija levega prekata. Bolnik je
opravil tudi cikloergometrijo – obremenitveno testiranje. Med testiranjem ni imel stenokardij, tudi ST
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Slika 1. EKG pri bolniku.



5. Littmann L, Monroe MH, Kerns WP 2nd, Svenson RH, Gallagher JJ. Brugada syndrome and “Brugada sign”: clinical
spectrum with a guide for the clinician.  Am Heart J. 2003 May; 145(5):768-78.

6. http://ekgumem.tumblr.com/post/18789986620/brugada-syndrome-episode
7. Fauci AS, Kasper DL, Longo DL, Braunwald E, Hauser SL, Jameson JL, et. al. Harrison's Principles of Internal

Medicine. 17th ed. New York: McGraw Hill Medical; 2008.
8. Longmore M, Wilkinson IB, Davidson EH, Foulkes A, Mafi AR. Oxford Handbook of Clinical Medicine. 8th edition.

Oxford: Oxford University Press; 2010.
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Slika 2. Brugada znak.

Ta vzorec imenujemo Brugada znak in je edini diagnostično zanesljiv od treh tipov, vendar pa mora
za diagnozo biti zadoščeno še vsaj enemu od kriterijev: dokumentirana VF ali polimorfna VT, družinska
anamneza nenadne srčne smrti pred 45. letom, značilne spremembe v EKG pri družinskih članih,
inducibilnost VT z elektrostimulacijo, sinkope ali nočno agonalno dihanje. Druga dva tipa (tip 2: sedlasta
elevacija veznice ST>1mm oz. J točke >2mm, ki ji sledi pozitiven ali bifazen T val; tip 3: manjša elevacija,
morfološko enaka tipu 1 ali 2) nista diagnostična, lahko pa nas napeljeta k razmisleku o dodatni
diagnostiki.

Elektrokardiografski vzorec sindroma Brugada se lahko tekom bolezni spreminja in ni nujno, da je
stalno prisoten. Demaskirajo ga lahko stanja, kot so povišana telesna temperatura, hipokaliemija,
hipotermija, ishemija in vrsta substanc (blokatorji natrijevih kanalov – flekainid, propafenon, blokatorji
kalcijevih kanalov, beta blokatorji, nitrati, alfa agonisti ter zloraba kokaina in alkohola).

Sindrom Brugada se diagnosticira s pomočjo zgoraj navedenih kriterijev, diagnoza se torej ne postavi
le na osnovi sprememb v EKG, temveč moramo upoštevati tudi klinično sliko. Poleg tega je na voljo
provokacijsko testiranje s propafenonom ali flekainamidom, ventrikularne motnje ritma pa lahko
sprožimo tudi s ciljano elektrostimulacijo. Uporabna so tudi genetska testiranja.

Glavni in najučinkovitejši ukrep pri bolnikih s sindromom Brugada je vstavitev defibrilatorja. Pri
ponavljajočih ventrikularnih tahikardijah naj bi bila učinkovita izoproterenol ali kinidin, toda zaenkrat
njuna koristnost še ni široko sprejeta. Bolnik naj se tudi izogiba zgoraj navedenim dejavnikom, ki lahko
povzročijo poslabšanja.

ZAKLJUČEK
Pri 57-letnem bolniku s sinkopo in družinsko anamnezo pogostih sinkop je bil na podlagi posnetka

EKG ter klinične slike postavljen sum na sindrom Brugada. Sum je bil kasneje ovržen, šlo naj bi za J
sindrom. Pomembno je, da pri bolnikih s sinkopo raziščemo tudi možnost sindroma Brugada, saj je
smrtnost pri neodkriti bolezni 10% letno. Pravilna obravnava ostaja predmet debate, saj so
elektrofiziološke študije invazivne, poleg tega pa imajo relativno slabo negativno napovedno vrednost
(<50%). Predvsem je obširnejša diagnostika smiselna pri tipu 1, saj je smrtnost v prisotnosti tega vzorca
bistveno višja kot pri ostalih dveh. 

LITERATURA
1. Brugada P, Brugada J. Right bundle branch block, persistent ST segment elevation and sudden cardiac death: a

multicenter report. J Am Coll Cardiol 1992;20:1391–6.
2. Tintinalli J et al.: Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 7th edition, New York, 2010
3. Marx J et al.: Rosen's Emergency Medicine, 7th edition, Amsterdam, 2009
4. http://lifeinthefastlane.com/what-is-brugada-syndrome/
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Po treh tednih mirovanja so težave izzvenele, do pisanja prispevka (šest mesecev pozneje) se niso
ponovile.

Čez štiri mesece je bil pregledan pri kardiologu, ki povzame odpustno pismo INP, ter ugotovi
najverjetneje zgodnjo repolarizacijo v spodnje stenskih odvodih, izmerjen RR je 135/80 mmHg. Na UZ
srca in obremenitveno testiranje je naročen, oboje bo opravil pol leta po dogodku.
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PRIKAZ PRIMERA: PERIKARDITIS ALI BENIGNA
ZGODNJA REPOLARIZACIJA?

PERICARDITIS OR BENIGN EARLY REPOLARISATION - 
A CASE REPORT

Katja Lah*,**, Tine Pelcl*

*ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, OE NMP, Ulica Talcev 9, 2000 Maribor
**Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Taborska ul. 8, 2000 Maribor

Izvleček
Obstaja mnogo vzrokov za bolečino v prsih in med seboj se močno razlikujejo glede na to, koliko

ogrožajo bolnika. Velikokrat moramo uporabiti različne diagnostične metode, da se dokopljemo do
pravilne diagnoze. V urgentni medicini se zanašamo na anamnezo, klinični status, laboratorijske izvide,
EKG, RTG p/c in vse bolj na urgentni ultrazvok. V pričujočem prispevku predstavljamo primer mlajšega
bolnika z nenadno nastalo bolečino v prsih.

Abstract
As we all know there are many reasons for chest pain and that they differ a lot regarding how life

threatening for the patient they are. Usualy we must use many different diagnostic methods for the
right diagnosis. In emergency medicine we relay mostly on patient history, physical examination, ECG,
laboratory tests, chest x-ray and lately we use bedside ultrasound frequently. In this case report we
present a case of youger male patient with sudden onset chest pain.

PRIKAZ PRIMERA
28 – letni bolnik, do tedaj zdrav, je bil z nujnim reševalnim vozilom brez spremstva zdravnika

pripeljan v ambulanto SNMP Maribor zaradi bolečine v prsih in omotice. Povedal je, da je med lovom
ob hitrem gibu začutil močno bolečino v prsih, sesedel se je. Ko je poskušal vstati, ni mogel, saj se mu
je takoj stemnilo pred očmi. Tako je sedel v gozdu eno uro, dokler ga niso našli prijatelji, ki so poklicali
112.

Ob prihodu reševalcev je bil orientiran, GKS 15, RR 90/60 mmHg, fr. srca 115/min, SpO2 98%. Še
vedno je bil omotičen. Prejel je infuzijo 500 ml fiziološke raztopine.

Ob prihodu v ambulanto SNMP je še vedno navajal bolečino v prsih in omotičnost. Težav z dihanjem
ni imel. Bolečina je bila ostra, locirana za prsnico, odvisna od premikanja.

V kliničnem statusu razen nižjega tlaka (95/62 mmHg) ni bilo posebnosti.
Posneli smo pričujoči EKG:
Na orientacijskem ultrazvoku je bila vidna manjša plast tekočine v osrčniku, vendar zaradi tehničnih

težav slike nismo posneli.
Prepeljan v spremstvu zdravnika na internistično nujno pomoč (INP). Tam je bil opravljen laboratorij,

kjer so bile vse vrednosti v mejah normale. Ponovljen je bil EKG, ki kaže enake spremembe. Izmerjen je
bil tlak levo/desno, brez pomembne razlike. Prejel je še dodatno infuzijo tekočin. Tlak se je popravil na
105/70 mmHg. Konziliarni kardiolog je zaključil, da gre za benigno zgodnjo repolarizacijo (BER – benign
early repolarization) in bolnik je bil odpuščen domov po nekaj urni obravnavi.

Naslednji dan je še vedno imel bolečine, zato se je oglasil pri izbrani osebni zdravnici. Glede na razvoj
dogodkov je posumila na perikarditis in bolnika tako tudi vodila, ter posnela sledeči EKG: 
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EKG 1

EKG 2



lifeinthefastlane.com/ecg-library/benign-early-repolarisation  

ZAKLJUČEK
V primeru našega bolnika se je bolečina v prsih ponovno izkazala za diagnostičen izziv. Da bi prišli do

ustrezne diagnoze, je potrebno, da uporabimo vse pripomočke, ki jih imamo na voljo. Pri diagnostiki
akutne bolečine v prsih pridobiva vedno večji pomen uporaba urgentnega ultrazvoka, ki bi v primeru
našega bolnika gotovo olajšala pot do ustrezne diagnoze.
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DISKUSIJA
Perikarditis je vnetje osrčnika ali perikarda, ki je lahko akutno ali kronično. Najpogostejši povzročitelji

akutnega perikarditisa so virusi, redkeje glive ali bakterije. Perikarditis se lahko pojavlja v sklopu
avtoimunskih ali rakavih obolenj, ledvične odpovedi ali zdravljenja z določenimi zdravili
(imunosupresivi). Lahko je tudi posledica miokardnega infarkta, operacije na srcu ali poškodbe prsnega
koša. Pojavi se lahko tudi po obsevanju prsnega koša.

Simptomi akutnega perikarditisa vključujejo ostro, zbadajočo bolečino v prsnem košu, ki se ojača ob
globokem vdihu, kašljanju in ležanju. Omili jo sedenje in sklanjanje naprej. Bolniki navajajo splošno
oslabelost, utrujenost. Pri kliničnem pregledu lahko ob avskultaciji slišimo perikardialno trenje
(patognomoničen znak akutnega perikarditisa), zamolkle srčne tone (prisotnost perikardialnega izliva).
Bolniki so lahko subfebrilni. 

Preiskave vključujejo laboratorijske preiskave krvi (KKS, elektroliti, dušični retenti, CRP, sedimentacija,
kreatin kinaza, LDH, troponin I – povišan pri virusnem in idiopatskem akutnem perikarditisu).

Na rentgenogramu prsnega koša je lahko vidna povečana srčna senca, če je prisoten večji
perikardialni izliv. Perikardialni izliv lahko ugotovimo z ultrazvočno preiskavo srca. S perikardiocentezo
in analizo perikardialnega izliva lahko dokažemo povzročitelja.

Spremembe EKG-ja ob akutnem perikarditisu lahko razdelimo v 4 stopnje:
1. Stopnja – ob pojavi simptomov – pojavijo se difuzne konkavne elevacije ST veznice v vseh odvodih,

razen aVR in V1, ker je opažamo denivelacijo ST veznice. 
2. Stopnja – nekaj dni po začetku akutnega perikarditisa – ST veznica se vrne proti izoliniji, pojavijo

se nižji T valovi.
3. Stopnja – 10 – 14 dni po začetku perikarditisa – Pride do inverzije T valov, vendar brez pojava Q

zobcev
4. Stopnja – nekaj mesecev po perikarditisu – EKG se normalizira, lahko pa ostanejo inverzni T valovi,

če akutni perikarditis preide v kroničnega (TBC, uremija, malignom)
Zdravljenje je vzročno (antibiotiki, antimikotiki,…) in simptomatsko (nesteroidni antirevmatiki).

Glede na prisotnost perikardialnega izliva (ugotovljenega z UZ srca) in stanje bolnika, se odločimo za
hospitalno ali ambulantno zdravljenje. 

Kot nakazuje že ime, gre pri benigni zgodnji repolarizaciji (BER – benign early repolarization) za dvig
ST veznice brez bolezenskega vzroka. Je razmeroma pogost pojav, saj spremembe EKG, značilne za BER,
najdemo pri 1-5 % posameznikov. Najpogosteje se pojavlja pri zdravih moških, mlajših od 50 let. Pri
bolniku z bolečino v prsnem košu in dvigom ST veznice v EKG je zato potrebno izključiti bolezenske
vzroke za dvig ST veznice (miokardni infarkt, mio-/perikarditis). Značilne spremembe EKG pri BER so:

- Konkavne elevacije ST veznice v večini odvodov (posebej v prekordialnih odvodih V2-V5)
- J-točka v prekordialnem odvodu V4 ima obliko zareze oz. ribiškega trnka
- Visoki, nekoliko asimetrični T-valovi, ki so konkordantni s QRS kompleksom
- ST veznica je običajno dvignjena manj kot 2 mm v prekordialnih in manj kot 0,5 mm v standardnih

odvodih
- Ni recipročnega spusta ST veznice, kot pri miokardnem infarktu
- Spremembe ST veznice so konstantne (ni dinamike ST veznice pri zaporednih EKG-jih)
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Perikarditis Benigna zgodnja repolarizacija (BER)

Generaliziran dvig ST veznice Dvig ST veznice omejen predvsem na prekordialne odvode

Prisotnost PR depresije Odsotnost PR depresije

Normalna amplituda T valov Visoki T valovi

Razmerje ST veznica / T val > 0,25 Razmerje ST veznica / T val < 0,25

Ni značilne J točke v V4 Značilna J točka v V4 (oblika ribiškega trnka)

Časovno spreminjajoč EKG Stabilne spremembe EKG

Slika 1: Benigna zgodnja repolarizacija
Dvig ST veznice = 1 mm
Višina T vala = 6 mm
Razmerje ST veznica / T val = 0,16
Razmerje ST / T < 0,25 → značilnost BER 

Slika 2: Perikarditis
Dvig ST veznice = 2mm
Višina T vala = 4 mm
Razmerje ST veznica / T val = 0,5
Razmerje ST / T > 0,25 → značilnost perikarditisa  

Razlikovanje perikarditisa in benigne zgodnje repolarizacije je, zaradi podobnih sprememb v EKG,
težavno, vendar, zaradi različne obravnave bolnikov, pomembno.

Pomagamo si lahko z razmerjem med dvigom ST veznice in višino T vala v prekordialnem odvodu V6.
Če  je to razmerje višje kot 0,25, je perikarditis bolj verjeten, če pa je razmerje nižje kot 0,25, pa je bolj
verjetna benigna zgodnja repolarizacija. 

Značilnosti, s katerimi si lahko pomagamo razlikovati med perikarditisom in benigno zgodnjo
repolarizacijo so povzete v tabeli:



Respect and implementation of complex medical guidelines requires well-equipped family practice
physicians, which is often not the case.

Hereby, we’re showing a case of a 58 year old female who suffered from bronchial asthma and
hypertension for many years. She was taking prescribed therapy irregularly, and she was unwilling to
go to medical controls, either at ordinaries?? or specialist advisory services.

At one acute point of developing disease, due to the current inability of arrival of EMS, the family
practitioner was called for emergency intervention at patient’s home. Pulmonary edema was clinically
diagnosed, and is supposed to be managed by applicable guidelines and with existing equipment,
accordingly.

Threatened vital condition is stabilized until the arrival of the EMS team, which continues the
treatment and transports the patient for hospitalization.

By fast intervention of a family practitioner on the field, emergency care situation promptly began
and lead to stabilization of the patient until the arrival of EMS team.

All deviations from the procedure are related solely to inadequate family practitioner’s equipment for
field work.

This is a good example of coordination and cooperation in work among family practitioners and
emergency medical services.

UVOD
Pljučni edem je smrtno nevarno nujno stanje, ki nastane s kopičenjem tekočine v pljučih, kar

povzroča zmanjšano izmenjavo plinov v alveolah. Posledica tega je znižana oksigenacija krvi in težko
splošno stanje, ki ga spremlja dispnea, prekomerno znojenje, cianoza, tahikardija, visok krvni pritisk,
edem potkolen, hipoksija in motnje zavesti. 

Najpogosteje je skrb za to nujno stanje v pristojnosti Nujne medicinske pomoči. Statistike kažejo, da
se pri naglem in težkem poslabšanju zdravja pacienti pogosteje obrnejo po pomoč na nujno
medicinsko pomočo, kot na zdravnika družinske medicine. 

Eden od razlogov je tudi organizacija delovnega časa, v katerem se obiski na dom opravljajo po
zaključenem delu v ordinaciji. Iz zakonskih predpisov in pravilnikov v Republiki Hrvaški je vidno, da
obstaja značilna razlika glede opremljenostjo med ordinacijo družinske medicine in nujne medicinske
pomoči v prid nujne medicinske pomoči, ki ima reanimacijske torbe, prenosni EKG, prenosni sistem za
aplikacijo kisika in kompletno opremo prilagojeno terenskemu delu, česa zdravniki družinske nimajo.
Prav tako je zakonsko regulirano, da je zdravnik družinske medicine dolžan nuditi nujno medicinsko
pomoč, v predpisanih okoliščinah. V tej smeri se nekateri zdravniki družinske medicine samoiniciativno
izobražujejo skozi različne tečaje, pridobivajoč znanja in veščine o postopkih pri nujnih stanjih po
veljavnih smernicah. Prav tako nabavljajo dodatno opremo za svoje ordinacije. 

PRIKAZ PRIMERA
Prikazan je primer 58- letne pacientke, ki že dolgo vrsto let boleha za bronhialno astmo in

hipertenzijo. V terapiji ima bronhodilatatorje, inhalacijske kortikosteroide in antihipertenzive. Terapijo
ne jemlje redno, kontrole pri splošnih zdravnikih ali specialistični konziliarni službi so neredne.  Zdravi
se z alternativno medicino in »naravnimi« zdravili. 

Zdravnika družinske medicine so poklicali na nujno intervencijo na dom, pri enem bolniku z naglim
poslabšanjem zdravstvenega stanja. Zdravnik družinske medicine je bil poklican zaradi zasedenosti
ekip nujne medicinske pomoči in bližine njegove ordinacije.

Klinično se ugotavlja razvoj pljučnega edema: pacientka je nekoliko dezorientirana, dispnoična,
izkašljuje belkasto peno, cijanotična, ima mrzlo potno kožo, zatečeni nogi pod kolenom. Krvni pritisk
180/100 mmHg, saturacija kisika SpO2 92%, pulz 99/min, srčna akcija aritmična, nad pljuči
auskulatorno- difuzno, inspiratorne krepitacije in vlažni hropci. Terapija: pacientka se postavi v sedeči
položaj, aplicira se Glyceril trinitrat sprej, dva potiska sublingvalno, vzpostavi se intravenska pot in
aplicira diuretik (80mg Furosemida). Po terapiji se vzpostavi boljši kontakt s pacientko in se aplicira
Salbutamol sprej. V medobdobju prihaja poklicana ekipa nujne medicinske pomoči, prevzema
pacientko, nadaljuje terapijo z oksigenacijo in jo odvaža na hopsitalno zdravljenje, ki je trajalo nekaj
tednov. Med drugimi je potrjena tudi diagnoza pljučnega edema. 
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OSKRBA BOLNIKA S PLJUČNIM EDEMOM NA TERENU, 
S STRANI ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE - 

PRIKAZ PRIMERA

CARE OF A PATIENT WITH PULMONARY EDEMA ON THE FIELD, 
BY THE FAMILY PRACTITIONER - A PRACTICAL EXAMPLE

Jasminka Perić

Specialistična ordinacija družinske medicine dr. Jasminka Perić, Viškovo

Izvleček
V ordinacijah družinske medicine število nujnih intervencij, v katerih je akutno ogroženo življenje

pacienta, ni pogosto. 
Po statistikah je v ordinaciji takih intervencij okrog 6 – 7 letno, zelo redko pa na terenu, razen v

nekaterih ruralnih krajih. 
Reševanje nujnih stanj s strani družinskega zdravnika, kot je npr. pljučni edem, ki je življenjsko

neverno nujno stanje, zahteva kontinuirano edukacijo celotnega tima družinske medicine. 
Upoštevanje in izvajanje veljavnih medicinskih smernic, zahteva dobro opremljene ordinacije

družinskih zdravnikov, kar je pogosto nemogoče. 
Prikazan je primer 58-letne pacientke, ki že vrsto let boleha od bronhialne astme in hipertenzije.

Predpisano terapijo jemlje neredno, kontrole so neredne, bodisi pri ordinariusu bodisi pri specialistično
konziliarni službi. 

Pri enem naglo poslabšanemu stanju bolezni, in zaradi zasedenosti ekip  NMP (nujne medicinske
pomoči), poklican je zdravnik družinske medicine da gre na nujno intervencijo na dom. Klinično se
diagnosticira razvoj pljučnega edema, za katerega se poskrbi po veljavnih smernicah, z obstoječo
opremo.  

Ogroženo vitalno stanje se stabilizira po prihodu ekipe NMP, ki naprej nadaljuje s terapijskimi
postopki in odvaža pacientko na hospitalizacijo. 

S hitro intervencijo zdravnika družinske medicine na terenu, se je pravočasno poskrbelo za nevarno
stanje, kar je vodilo k stabilizaciji pacienta do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči. 

Vsa odstopanja od procedure so izključno povezana s slabšo opremljenostjo družinskega zdravnika
za terensko delo. 

To je hkrati dober primer koordiniranega dela in dobrega sodelovanja med družinsko medicino in
nujno medicinsko pomočjo. 

Abstract
Life-threatening emergencies in family practices are usually not common.
According to statistics, there are only 6-7 such interventions per, in practice, very rarely on the field,

except in some rural areas.
Addressing an emergency by family practitioner, such as pulmonary edema as a life- threatening

emergency, requires continuous education of the whole team of family practitioners.
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PRIMER POSREDOVANJA PHE KOROŠKE NA AVSTRIJSKI
STRANI MEJNEGA PREHODA HOLMEC

CASE REPORT - EMERGENCY MEDICAL SERVICES (EMS) TEAM
CARINTHIA (SLOVENIA) INTERVENTION IN HOLMEC -
INTERNATINATIONAL BORDER CROSSING IN AUSTRIA

Zdenka Koželj Rekanovič*, Peter Kordež**, Leon Krajnc**

*ZD Ravne, Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem
**Zdravstveno reševalni center Koroške, Ob Suhi 11/a, 2390 Ravne na Koroškem

Izvleček
Na Koroškem kar osem od dvanajstih občin meji na sosednjo Avstrijo. Ob klicu na številko 112 se

aktivira regionalni center za obveščanje in se aktivira naša PHE. Že večkrat se je zgodilo, da je ekipa
prehospitalne enote (PHE) posredovala v sosednji državi. Deontološki kodeks, Zakon o zdravniški službi,
Pravilnik o NMP, nam nalagata, da nudimo NMP po obsegu svojega znanja vsem, ki jo potrebujejo, ne
glede na kraj in čas.  Za uspešno delovanje NMP je poleg strokovnosti enako pomembna tudi pravilna
organizacija dela. 

V članku opisujemo primer prometne nesreče na avstrijskem Koroškem z udeležbo dveh huje
poškodovanih motoristov in osebnega avtomobila s šestimi potniki. Zaradi aktivacije ekip iz obeh strani
meje, so v oskrbi sodelovale ekipe obeh držav: PHE Koroške, dežurni zdravnik iz Eberle vasi, avstrijska
medicinska helikopterska enota, avstrijska policija in njihovi gasilci. Huje poškodovana motorista so
odpeljali z avstrijskim helikopterjem, potniki avtomobila pa so bili z reševalnima voziloma prepeljani v
Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.   

Abstract
Long international border between Slovenia and Austria in Koroška region lead to colaboration of

emergency medical teams. Eight of the twelve municipalities border with Austria. When somebody
calls the number 112 regional center for information is activated and EMS respond. Already on several
ocassions Slovenian EMS responded to a call originating from Austria. Deontological Code, the Law on
Medical Service, Rule book of  Emergency medical services (EMS) obligate us to help considering the
extent of our knowledge all those in need of help no matter the time and place. For successful
operation of EMS it is imporant in addition to expertise, to have a proper organizition of work. 

In the article we describe the case of a traffic accident in Carinthia - Austria. Accident involved two
severly injured motorists and passenger car with six passengers. As a response to an emergency call
both Slovenian and Austrian reginoal center for information was activated and on scene of the accident
were present: EMS team Carinthia (Slovenia), Austrian EMS helicopter team, Austrian police and
firefitghter squad. Severly injured motorists were taken to Austrian hospital with helicopter, while
lightly injured car passengers were transported with EMS vehicles to General hospital Slovenj Gradec.

UVOD
Koroška leži na severu Slovenije, od dvanajstih Koroških občin je osem obmejnih. Zaradi bližine

terena brez naravnih preprek se ob klicu na 112 aktivira naša urgentna služba in PHE. Številne vaje in
prikaz sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo so pokazale dober način obmejnega sodelovanja, vaje
vedno prikazujejo nesreče večjih razsežnosti (predor Karavanke - 2007, 2013, Ljubelj - 2013, Hand in
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ZAKLJUČEK
Z analizo narejenih postopkov s strani zdravnika družinske medicine je ugotovljeno, da ni značilne

razlike pri diagnostičnih in terapijskih pristopih, ki nalagajo veljavne smernice, med družinsko medicino
in nujno medicinsko pomočjo. 

Vsa odstopanja so v povezavi z boljšo opremljenostjo nujne medicinske pomoči za delo na terenu. 
S hitro intervencijo zdravnika družinske medicine se je pravočasno poskrbelo za nevarno stanje in

stabiliziralo stanje vitalno ogrožene pacientke, do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči.  
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• Črna na Koroškem - A2, 
• Slovenj Gradec B.
Poleg dežurne službe na Ravnah na Koroškem v okviru Zdravstveno reševalnega centra Koroške

(ZRCK) deluje PHE enota, ki je locirana v prostorih ZRCK na Ravnah. 
V ZRCK sta redno zaposlena dva zdravnika, v delo prehospitalne enote pa se vključujejo tudi

zdravniki Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem.  
V primeru večjih nesreč imajo ZRCK in Zdravstveni domovi sklenjene sporazume o sodelovanju z

ekipami sosednjih zdravstvenih domov na področju Slovenije, za področje čezmejnega sodelovanja pa
takega sporazuma ni.  

EVROPSKI PROJEKT “GOAL”
Evropa že dlje časa ugotavlja, da se na obmejnih področjih delo intervencijskih enot vseh profilov

prepleta in da državne meje ne smejo biti ovira za posredovanje služb. V Evropi poteka Evropski projekt
„GOAL”, ki bo prispeval k tesnejšemu sodelovanju med intervencijskimi silami in organi na avstrijskem
Koroškem, avstrijskem Štajerskem in v Sloveniji (9). V projektu sodelujejo Urad koroške deželne vlade
(Leadpartner), Koroška zveza za civilno zaščito, Deželna gasilska zveza avstrijske Štajerske, Gasilsko
reševalna služba Kranj, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. 

V projektu z geslom „Pomoč brez meja” bodo razviti skupni modeli ukrepanja v primeru naravnih in
drugih nesreč, pri čemer projekt „GOAL” največ pozornosti namenja poplavam, gozdnim požarom,
nevarnim snovem in varnosti v predorih (9). Takih večjih vaj in usposabljanj za primer večjih nesreč je
bilo izvedenih že kar nekaj, vaj, ki bi prikazale ukrepanje ob dogodkih manjših razsežnosti, pa ne.
Težišče projekta je meddeželna izdelava ocen ogroženosti in njim prilagojenih načrtov, ki bodo
preverjeni v obliki skupnih vaj, treningov in delavnic. Nadaljnja osrednja področja so komunikacija v
primeru elementarnih nesreč, kompatibilnost intervencijskih naprav in pripomočkov ter razvoj skupnih
načrtov za usposabljanje oz. izobraževanje (9). Posebej pomembno za nas je, da ta projekt želi izboljšati
sodelovanje med intervencijskimi silami tudi pri dogodkih manjših razsežnosti in vzpostavitev skupne
(dvojezične) informacijske platforme in skupnih usklajenih postopkov. 

Prikaz primera
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Hand to Succes - maj 2014), navodil za delovanje ob manjših nesrečah (prometna nesreča na avstrijski
strani mejnega prehoda) pa v naših centrih ni. Ker je za nujno medicisnko pomoč (NMP) za
zagotavljanje uspeha enako pomembna medicina kot stroka ter organizacija dejavnosti(1), pogrešamo
navodila za delovanje NMP v primeru meddržavnega sodelovanja. Ker se na Koroškem večkrat srečamo
s takim primerom, saj smo kot prvi o tem obveščeni, bomo predstavili primer takega obmejnega
sodelovanja in izpostavili nekaj problemov in izhodišč za razpravo, kako ravnati ob takem klicu.  

GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI KOROŠKE REGIJE
Koroška regija leži na severu Slovenije, ob avstrijski meji; tvorijo jo tri rečne doline: Dravska, Mežiška

in Mislinjska dolina. Od dvanajstih koroških občin jih osem meji na Avstrijo. Prometno je težko
dostopna in slabo povezana s središčem države(1). Prebivalstvo te regije je po povprečni starosti mlajše
od prebivalstva večine slovenskih regij. Delež prebivalcev, starih 65 ali več let, je tu med najnižjimi v
Sloveniji, zato je starostna struktura prebivalcev razmeroma ugodna (1).

Koroška je že zgodovinsko tesno povezana s sosednjo Avstrijo, ljudje obdelujejo zemljo na obeh
straneh meje, v zadnjih letih se je tudi povečalo število ljudi, ki hodijo dnevno na delo v Avstrijo, številni
Korošci so se v zadnjih letih preselili na Avstrijsko Koroško, veliko pa jih zaradi veljavnega slovenskega
zdravstvenega zavarovanja še vedno koristi naše zdravstvene usluge. Koroška je z Avstrijo povezana s
številnimi mejnimi prehodi, eden bolj poznanih je Holmec. Zaradi slabih prometnih povezav Koroške z
ostalo Slovenijo uporabljajo Korošci za pot v osrednjo Slovenijo in na Gorenjsko pogosto avstrijske
ceste. Te prometne povezave imajo posebno radi motoristi.   
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Slika 1. Pokrajine v Sloveniji. Slika 2. Koroške občine.
vir: http://www.nakoroskem.si/index.php?option=content&mid=26 

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA KOROŠKEM
Na Koroškem delujejo štirje zdravstveni domovi: 
• ZD Radlje ob Dravi (vključuje občine Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta, Podvelka in Ribnica na

Pohorju, od tega so tri obmejne: Podvelka, Radlje ob Dravi, Muta), 
• Dravograd - obmejna občina, 
• Slovenj Gradec (vključuje občini Slovenj Gradec in Mislinja) in 
• Ravne na Koroškem (vključuje občine Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem,

obmejne so vse štiri občine). 
Za nudenje nujne medicinske pomoči (NMP) imamo na Koroškem organizirano dežurno službo v

vseh zdravstvenih domovih od 20.00 zvečer do 7.00 zjutraj razen v ZD Dravograd, kjer je dežurna služba
organizirana ob sobotah, nedeljah in praznikih od 7.00 do 20.00 ure, ob delavnikih v nočnem času pa
to področje za nujne priemre pokriva prehospitalna enota (PHE). Na področju posameznih zdravstvenih
domov so v delovnem času prisotne ekipe: 

• Dravograd - A2 ekipa, 
• Radlje ob Dravi - B ekipa, 
• Ravne na Koroškem - PHE, 

Slika 3. Pot PHE ekipe od aktivacije do kraja nesreče. 

V petek, 14.6.2013 ob 16.54 so na Centru za obveščanje 112 prejeli klic motorista, udeleženca
prometne nesreče, (ki je bil sicer nepoškodovan), da se je zgodila prometna nesreča na mejnem
prehodu Holmec, hudo poškodovan motorist. Ekipa PHE v sestavi zdravnica in dva tehnika se je vračala
iz intervencije v Črni na Koroškem in ko je prejela klic, je bila na Prevaljah, 9 km od navedenega kraja.
Ekipa je obrnila proti kraju dogodka. Med vožnjo proti mejnemu prehodu je dispečerka že sporočila, da
gre očitno za nesrečo na avstrijski strani mejnega prehoda. Ob prispetju na slovensko stran mejnega



in teritorialna oddaljenost, stopnja ogroženosti zaradi nesreč, prometa in podobno, razvitost
prometnih povezav, oddaljenost od bolnišnic, odzivnost ekip za izvajanje NMP, pogostnost
dogodkov na posameznem območju in drugi pogoji, ki jih na podlagi okoliščin in razvoja dejavnosti
nujne medicinske pomoči določi stroka na podlagi mesečnega zbiranja podatkov iz 22. člena tega
pravilnika. (4)

• Mreža na Koroškem ne predvideva eventuelnega posredovanja v drugi državi, čeprav ta primer ni
osamljen. Naš tehnik je že dvakrat sodeloval v taki akciji, tudi tam so bili udeleženci Slovenci.
Verjetno bi bilo nujno potrebno skleniti dogovor z obmejnimi kraji o sodelovanju v takem primeru
in organizirati vaje podobne (gasilsko) reševalni vaji čezmejnega projekta GOAL, ki je potekala 09.
in 10. maja 2014 na avstrijskem Koroškem:

http://www.gorenjskiglas.si/article/20140515/C/140519917/1036/koroske-ceste-zasedla-resevalna-vozila-
http://www.goal-siat.eu/index.php?lang=sl&Itemid=125

233

URGENTNA MEDICINA - IZBRANA POGLAVJA 2014

prehoda ni bilo nikogar, niti ni bilo videti kraja nezgode. Tehnik, ki je bil v vlogi voznika, je enkrat že
posredoval na avstrijski strani in je brez pomišljanja zapeljal urgentno vozilo skozi mejni prehod in v
dolgem, nepreglednem desnem ovinku, čez nekaj 100 metrov, smo naleteli na prometno nesrečo, čas
prihoda na kraj dogodka je bil 17.03. Tovornjak in par vozil je že stalo v koloni, pričakale so nas razbitine
motorjev, hudo poškodovano osebno vozilo je stalo sredi ceste in na cesti so stali okrvavljeni, bosi
otroci.  Soudeleženci in očividci so že zavarovali kraj nesreče, povsod so ležale razbitine motorjev in
avta. Ob ponesrečenem motoristu, ki je ležal na tleh, je čepel njegov kolega v motoristični obleki.
Povedal je, da so se pripeljali iz Slovenije čez mejni prehod, takoj za gozdom pa jim je iz stranske ceste
zapeljal pred motorje osebni avtomobil. Poškodovana naj bi bila dva motorista, v avtomobilu pa je bila
mama s petimi otroki. Vsi udeleženci nesreče so bili slovenski državljani. Najhuje poškodovan je bil
motorist, ki je negibno ležal na hrbtu. Tehnika sta priskočila k njemu, še en motorist je ležal nekaj
metrov naprej na cesti in kričal, naj pomagamo negibnemu, ki je njegov brat ter ga klical po imenu, a
se le ta ni odzival. Tehnika sta poškodovanemu počasi a z težavo (zaradi delne deformacije čelade v
predelu obraza spredaj) le to snela in ugotovila, da je utrpel hude poškodbe obraznega dela glave, kjer
so bile vidne številne rane, zlom čeljusti, v področju spodnje čeljusti so bili izbiti zobje, v ustih je bilo
polno krvi, prav tako je krvavel iz nosu. Ni dihal! Namestila sta vratno opornico, eden od reševalcev je
stekel po aspirator, medtem ko je drugi za silo očistil koagule iz ust. Ob aspiraciji je poškodovani pričel
kašljati, spontano dihati, a postal je nemiren in iz trenutka v trenutek bolj agresiven, neorientiran kar je
onemogočalo spremljanje parametrov in nadaljne ukrepanje (SpO2 je bila 80%, groba ocena Glasgow
coma scala (GCS) je bila 6. Temeljitejši pregled je bil, dokler je bil v motoristični obleki, nemogoč. Ob
pregledu je bil ugotovljen še odprt zlom obeh kosti desne podlahtnice.  Sama sem po hitrem pregledu
vseh poškodovanih (mama in njeni otroci razen tega, da so bili prestrašeni in popraskani, hujših
poškodb niso imeli. Poškodovan je bil še drugi motorist, ki pa je imel zlomljeno nogo v gležnju in ni bil
življenjsko ogrožen.) priskočila na pomoč tehnikoma, ki sta s težavo mirila poškodovanca, da bi mu
nastavila vensko pot. Le ta se je obračal, se opiral na zlomljeno roko in želel vstati. Ponovna ocena GCS
je bila 13. 

V tem času je na kraj dogodka prišel najprej policist na motorju, za njim reševalec rdečega križa, ki se
je ob pogledu na poškodovanega motorista le obrnil in se brez besed vrnil k svojemu vozilu (?), trenutek
za njima pa že dežurni zdravnik iz Eberndorfa-Eberle vasi z osebnim avtomobilom. Kljub temu, da
nisem znala nemško, tehnik-spremljevalec  je le delno znal nemško,  zdravnik pa ne slovensko, sva
skupno nastavila infuzijo in aplicirala analgetik, tehnika pa sta ga zaradi nemira in agresivnosti držala
ter mirila, da se ni premikal. V tem času je iz Bleiburga-Pliberka in Loibacha-Libuč že prišla ekipa gasilcev
(skupaj jih je bilo celo 35) z več vozili, ki so zavarovali kraj nesreče in začeli s svojimi postopki, ki se ob
takem posredovanju morajo izvesti.  Gasilci so prinesli na kraj dogodka ponjave, ki so jih razgrnili in z
njimi naredili zaščitno ograjo med ponesrečencem in opazovalci, začeli odklapljati akumulatorje vozil
ter z absorbentom posipavat razlite tekočine po cestišču. Ob tem  času je že pristajal avstrijski reševalni
helikopter, dobrih 10 minut od našega prihoda. Pristal je na travniku ob cesti, nekaj trenutkov za tem je
priletel avstrijski policijski helikopter in naredil nekaj poletov nad samim krajem nesreče ter nato tudi
pristal. Prispel je tudi vodja intervencije avstrjske reševalne službe (to je bilo razbrati z telovnika z
napisom vodja intervencije- reševalci) s svojim vozilom in voznikom reševalcem, po našem predvidenju
je bila njegova naloga samo opazovanje dogodka in zapisovanje podatkov o nesreči (število
udeležencev, vrsta poškodb itd.), medtem ko je več policistov pregledovalo in označevalo kraj nezgode.
Helikopterska enota je prevzela oskrbo, najhuje poškodovanega so sedirali, intubirali, imobilizirali in ga
odpeljali v bolnišnico Klagenfurt-Celovec.  Odpeljali so tudi drugega poškodovanca, vendar tega z
reševalnim vozilom, mama in otroci pa so bili z našim drugim reševalnim vozilom, ki ga je na kraj
dogodka poslal naš dispečer, prepeljani v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, od koder so bili še istega
večera odpuščeni. 

Oba poškodovana motorista sta uspešno okrevala, (še posebno srečo je imel “naš” pacient, ne glede
na to, da so bili krivi povzročitve prometne nezgode in da so jih Avstrijci, s pomočjo izvedenca
motoroznanstva, kaznovali tudi zaradi predelave motornih koles, op.p.)

RAZPRAVA
• Pravilnik o nujni medicinski pomoči ureja pogoje, organizacijo in način dela službe nujne

medicinske pomoči v Republiki Sloveniji. (1) V pravilniku o NMP je definirano, da se mreža službe
NMP glede na kompleksnost medicinske oskrbe organizira za območje države, pri čemer se za
predbolnišnični del upošteva število prebivalcev, delež oseb, starejših od 65 let, geografske razmere
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Slika 4. Kraj nesreče (foto: Stadtfeuerwehr Bleiburg).

Slika 5. Slovenski reševalci (?) so sodelovali z avstrijskimi in italijanskimi kolegi.



SUPRAVENTRIKULARNA TAHIKARDIJA PRI
NOVOROJENČKU ROJENEM V PORODNIŠNICI NA

SEKUNDARNEM NIVOJU – PRIKAZ PRIMERA

NEONATAL SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA IN MATERNITY
HOSPITAL – CASE REPORT

Andreja Valcl, Katarina Rednak Paradiž, Nedeljko Krevs

Oddelek za pediatrijo, SB Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec

Izvleček
Najpogostejša simptomatska motnja srčnega ritma pri novorojenčku je supraventrikularna

tahikardija (SVT). Sprva je asimptomatska,  ko pa traja dlje časa, povzroči kongestivno srčno popuščanje
in šok. V prispevku predstavljamo  obravnavo novorojenčka s SVT rojenega v porodnišnici Slovenj
Gradec.

Abstract
The most commonly presenting arrhythmia in the newborn is a narrow complex supraventricular

tachycardia (SVT). SVT may initially be asymptomatic, but when prolonged it may result in congestive
cardiac failure and shock after a variable period. We present a newborn with SVT after birth in maternity
hospital Slovenj Gradec. 

UVOD
Pri novorojenčku s SVT je potrebna zgodnja prepoznava napada. V primeru hitrega slabšanja stanja

in razvoja znakov srčnega popuščanja je potrebna čimprejšnja prekinitev napada, stabilizacija
novorojenčka in transport v terciarno ustanovo za nadaljnje zdravljenje.

PRIKAZ PRIMERA
Donošen deček je bil rojen po drugi materini nosečnosti. V zadnjem mesecu nosečnosti je imela mati

mejno povišan krvni tlak, medikamentoznega zdravljenja ni potrebovala. V nosečnosti je prejemala
folno kislino in preparate železa. V 39. tednu nosečnosti se je porod pričel spontano s popadki. Potekal
je vaginalno, otrok je bil v glavični vstavi. Plodovnica je bila krvavkasta. Porod je bil dokončan v treh
minutah po sprejemu v porodnišnico, tako da med porodom kardiotokogram (CTG) ni bil posnet.
Nazadnje je bil CTG posnet dva dni pred porodom in takrat je bil normalen. Deček je imel primerne
porodne mere. Po Apgarjevi je bil ocenjen 9/10. Takoj po rojstvu je bil brez težav. Plinska analiza
popkovne krvi je bila normalna. Ob prvem sistematskem pregledu, 6 ur po porodu, smo pri dečku
ugotovili tahikardno, ritmično srčno akcijo (215/min), brez jasnih šumov. Femoralni pulzi so bili
simetrično tipni. Otrok je bil neprizadet, kardiocirkulatorno kompenziran in eupnoičen. V ostalem
somatskem in nevrološkem statusu ni bilo odstopanja. Dečka smo za nadaljnjo diagnostično
obravnavo in zdravljenje takoj, še v klinično stabilnem stanju, premestili v enoto za intenzivno nego
novorojenčkov ter v obravnavo vključili pediatričnega kardiologa. Pri dečku smo ugotovili napad SVT,
podtip atrioventrikularna nodalna reciprokantna tahikardija (AVNRT), s frekvenco 260/min (Slika 1). Ob
tem je bil deček rožnat, kompenziran, s kapilarnim povratkom 2-3 sekunde, tipnimi perifernimi pulzi.
Med napadom SVT tlaki niso bili merljivi, kar smo pripisali tehničnim težavam. Sprva smo poskusili
napad SVT prekiniti z vagalnimi manevri, vendar neuspešno. Napad smo nato prekinili z 0,1 mg/kg
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Zdravniki so dolžni upoštevati Zakon o zdravniški službi, ki pravi: Nujna zdravniška pomoč obsega
nujne storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo in hudo okvaro zdravja ali
smrt (5).. Tako pomoč so dolžni nuditi tako zdravnik kot medicinski tehniki v skladu s kodeksom
medicinske deontologije in v skladu z dosežki znanosti in strokovno preverjenimi metodami.(6, 7).

• Ekipa PHE je ravnala v skladu z Zakonom o zdravniški službi in v skladu s Kodeksom medicinske
deontologije.

• Kaj bi se zgodilo, če bi se član ekipe ali vozilo poškodovalo ob taki intervenciji? Klic je bil sprejet na
112 in na kraj dogodka so bili poslani iz Centra za obveščanje v Sloveniji.

• Ali bi imeli težave pri uveljavljanju zavarovanja za poškodbo pri delu, za vozilo, ki ni bilo več na
našem terenu? 

ZAKLJUČEK
Zdravstveni delavci smo dolžni nuditi nujno medicinsko pomoč vedno, ko je to potrebno. Tudi takrat,

ko nismo v službi. Ne glede na kraj dogodka, državo ali situacijo, v kateri se znajdemo, je pomembno,
da svoje znanje in pristojnosti uporabljamo skupaj z (zdravim) razumom. V zadnjih letih je bilo
opravljenih kar nekaj vaj avstrijskih in slovenskih služb za zaščito in reševanje, predvsem v predorih, ob
množičnih nesrečah. Dogodek, v katerem smo posredovali, je bil glede na število udeležencev (osem),
večjega obsega. Aktivirana je bila naša enota PHE, pa tudi avstrijske službe za zaščito in reševanje. Po
dogodku smo imeli zelo mešane občutke. Dobre, ker smo bili na kraju nesreče prvi in smo lahko
posredovali še pred prihodom avstrijske ekipa, in slabe, ker nismo imeli natančnih navodil, kako ravnati
v takem primeru. Problem ni medicinski, saj je bil strokovni del oskrbe enak in smo se ob oskrbi brez
besed sporazumevali. Sodelovanje je bilo dobro, spontano. Nekaj vaj, pri katerih so sodelovale ekipe
obeh strani meje, je bilo že izvedenih, so bile pa vaje večjih razsežnosti. Potrebno bi bilo organizirati
vajo oziroma dogodek obmejnega sodelovanja v takih, manjših zadevah, ki se dogajajo dokaj pogosto,
vsakodnevno. 
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vagalnimi manevri, ki so preprosti, hitri in varni (8). Učinkoviti so v 63-96 % (3,9), če ni učinka, damo
adenozin intravenozno hemodinamsko stabilnemu novorojenčku ter hemodinamsko nestabilnemu,
medtem ko se pripravljamo na kardioverzijo. Adenozin apliciramo v  bolusu intravensko ali intraosalno
v odmerku 0,05 do 0,2 mg/kgTT, ki ga speremo s fiziološko raztopino. Pacienta medtem monitoriramo
in snemamo EKG, ker nam to omogoči natančnejšo opredelitev tipa SVT (8). Adenozin je uspešen v 42
do 86 % primerov (10,11). V primeru neodzivnosti na adenozin lahko uporabimo blokatorje β
adrenergičnih receptorjev, antiaritmike iz I. in III. razreda oziroma njihovo kombinacijo (8). 

Po vzpostavitvi sinusnega ritma je na 12 kanalnem EKG potrebno iskati znake preeksictacije. Indiciran
je ehokardiogram za oceno ventrikularne funkcije in izključitev prisotnosti kongenitalne srčne napake.
Priporočeno je preventivno zdravljenje z antiaritmiki za preprečitev nadaljnjih epizod SVT (7).

ZAKLJUČEK
Namen predstavitve našega novorojenčka s supraventrikularno tahikardijo je opozoriti na velik

pomen zgodnje prepoznave in prekinitve aritmije saj se lahko klinično stanje zelo hitro slabša in
privede do srčnega popuščanja ali celo smrti novorojenčka le nekaj ur po začetku kliničnih znakov.  
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telesne teže (mg/kgTT) adenozina. Vzpostavil se je sinusni ritem s frekvenco 147/min, brez lezije
miokarda. Krvni tlak je bil merljiv na vseh štirih okončinah z vrednostmi v mejah normale. Opravljen je
bil UZ srca s katerim smo izključili prirojeno srčno anomalijo. Dve uri po prekinitvi napada SVT se je le-
ta ponovil. Tudi takrat smo napad najprej poskusili prekiniti z vagalnimi manevri, ponovno neuspešno.
Trikrat zaporedoma smo aplicirali adenozin v naraščajočih se odmerkih. Po zadnji aplikaciji adenozina
se je vzpostavil sinusni ritem s frekvenco 181/min. Na EKG posnetku so bili v odvodih V5 in V6 bolj
sploščeni T valovi. V laboratorijskih izvidih so bile povišane vrednosti troponina, mioglobina in CK, višja
je bila tudi vrednost hemoglobina in hematokrita. Vnetni parametri so bili nizki, ionogram pa v mejah
normale.

Zaradi nadaljnjega zdravljenja smo se dogovorili za premestitev v terciarno ustanovo, na Klinični
oddelek za neonatologijo Pediatrične klinike v Ljubljani s transportom Kliničnega oddelka za otroško
kirurgijo in intenzivno terapijo. V terciarnem centru so se napadi SVT  večkrat ponovili. Prekinjali so jih
z adenozinom. Med napadi je bil deček kardiocirkulatorno stabilen. Uvedeno je bilo preventivno
zdravljenje s propafenonom, po katerem so epizode SVT izzvenele. 

RAZPRAVA
Aritmije ima 1-5 % novorojenčkov v prvih desetih dneh življenja. Najpogostejši so prezgodnji

nadprekatni utripi, ki izzvenijo v prvem mesecu življenja (1). SVT je najpogostejša simptomatska
aritmija v neonatalni dobi z incidenco 1/25000 po oceni iz leta 1967 (2). Z boljšim odkrivanjem je
incidenca ocenjena na 1/100 otrok vseh starosti in 1/200 do 250 novorojenčkov (3). Okoli 40 % epizod
SVT se pojavi v prvem mesecu življenja, 10 % v preostalem prvem letu, 15 % pa med prvim in šestim
letom. Pri 60 % pacientih, ki imajo prvi napad do šestega meseca, aritmija izzveni v naslednjih šestih
mesecih. Pri otrocih ki doživijo prvo epizodo SVT po šestem mesecu, se epizode ponavljajo vsaj eno
leto, pri 70 % pa se ponavljajo več kot šest let (4). V prvih dneh življenja je klinična slika navadno bolj
dramatična kot kasneje v dojenčkovi dobi in otroštvu. SVT ki pri novorojenčku traja 12-24 ur, navadno
vodi v srčno popuščanje (5,6). Epizode SVT lahko ostanejo neprepoznane dokler ne pride do
evidentnega srčnega popuščanja. Otrok lahko odklanja hranjenje, ne napreduje na teži in je zadihan.
Pri kliničnem pregledu moremo biti pozorni na srčno frekvenco, rednost ali nerednost utripa, trajanje
epizod tahikardije, znake atrioventrikularne disociacije, znake srčnega popuščanja ali kardiogenega
šoka in prisotnost šuma, ki lahko nakazuje prisotnost kongenitalne srčne napake (4). Analiza 12
kanalnega EKG v času sinusnega ritma in v času tahikardije je najpomembnejši ključ za diagnozo SVT
in za razlikovanje med različnimi oblikami SVT (4). Za SVT je značilen reden RR interval s frekvenco višjo
od 230 utripov/min, pogosto med 260 in 300 utripov/min. V 60 % so P zobci vidni, vendar imajo skoraj
vedno drugačno morfologijo od sinusnega P zobca (7). 

Takojšnja prekinitev SVT je nujna pri hemodinamsko nestabilnih pacientih. Povrnitev sinusnega ritma
najlažje dosežemo s sinhronizirano kardioverzijo. Priporočena energija je 0,5 J/kgTT, pri nadaljnjih šokih
energijo podvojimo. Za hemodinamsko stabilne paciente je priporočen stopenjski pristop. Pričnemo z
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Slika 1. Napad SVT, podtip AVNRT, s frekvenco 260/min pri donošenem, kardiocirkulatorno kompenziranem
novorojenčku.



domov po nož, poklicala še prijatelje, nato pa so se vrnili v lokal, kjer so eno osebo zabodli, 3 pa pretepli
z baseball kiji. Zaboden je bil mlajši moški, kar naj bi se zgodilo v lokalu samem, nato pa naj bi zabodeni
odtaval na travnik za lokalom, kjer so ga prijatelji našli s pomočjo mobilnega telefona in ga prinesli na
dvorišče pred lokal, kjer je z oskrbo pričel zdravnik z Vrhnike (ocenjen čas prihoda na kraj 23.32).
Napravil je hitri travma pregled, ugotovil je vbodno rano s protruzijo črevesa v zgornjem delu trebuha,
rane na levi nadlahti in na desni strani prsnega koša zadaj. Poškodovanec je bil šokiran. Takoj je nastavil
i.v. kanal, pokril rano na trebuhu in na rano na hrbtu postavil Ashermanovo prevezo. Ob prihodu ekip
iz Ljubljane (ob 23.38) sta šla 2 reševalca pomagat zdravniku z Vrhnike, zdravnik iz Ljubljane in 2
reševalca pa so šli v lokal, kjer so bili še 3 poškodovanci. Na kraju so bile ugotovljene manjše poškodbe,
odrejen je bil prevoz poškodovancev v UKC Ljubljana. Zdravnik iz Ljubljane je nato šel prevzet
poškodovanca (zabodenega) izpred lokala, opravljeno je bilo zgoraj našteto, poškodovanca so dali na
zajemalna nosila ter ga prenesli v reševalno vozilo. Dihal je spontano, z dodatkom kisika prek OHIO
maske, bil je bled, poten, hladen, tahikarden (120/min), tlak je bil nemerljiv, na radialni arteriji pulz ni bil
tipen, na arteiji karotis pa šibek, ozek, hiter, GCS je bil ocenjen na 10. Ugotovljeno je bilo, da se je izpulil
i.v. kanal, novega ni bilo mogoče vstaviti, zato je bila vstavljena intraosalna kanila. Izveden je bil RSI.
Nadaljnje dajanje tekočin je bilo oteženo zaradi majhnih pretokov, ki jih omogoča i.o. kanila (do prihoda
na CUB UKC Ljubljana je stekla približno ena fiziološka raztopina). Z ventilacijo ni bilo težav, je pa iz rane
na prsnem košu krvavelo, prisotna je bila tudi zamoklina na desni strani prsnega koša, postavljen je bil
sum na veliko izgubo krvi v trebušno in prsno votlino. Prihod v reanimacijski prostor in predaja
poškodovanega sprejemni ekipi ob 00.22.

Ob sprejemu je bil intubiran in umetno ventiliran, bled, hladen, zenice so bile široke, nereaktivne
(vmes se je reakcija popravila, nato spet izginila). Sprva je bil bradikarden, po prvih infuzijah pa
tahikarden. Perifernih pulzov ni bilo tipati. Na zadnji strani desnega hemitoraksa je bila 5 cm dolga
vreznina, segala je v prsni koš, uhajal je zrak Na zadnji strani levega hemitoraksa je bila manjša vreznina,
segala je do fascije. V epigastriju je bila vreznina dolga 7 cm, s protruzijo omentuma in črevesa. Vreznina
na levi nadlakti je bila dolga 7 cm, manjša na levi podlakti. Nastavili so 4 periferne kanile, CVK levo
femoralno, MAC kateter desno femoralno, arterijsko linijo desno femoralno. Prejel je 4 enote KE 0 neg.
Zaradi odprtega pnevmotoraksa desno je bila nastavljena torakalna drenaža, od diagnostičnih
postopkov so opravili RTG p.c. in UZ abdomna (prosta tekočina v abdomnu). Nastavili so še trdo vratno
opornico, nato pa so se zaradi hemodinamske nestabilnosti (sistolni tlak kljub transfuziji ni presegel 80
mmHg) odločili za urgentno laparotomijo (ob 01.32). Med operacijo je prejel še 8 l KE, 6 l SZP, 2 g
traneksamične kisline, 16 g fibrinogena, 4 vrečke trombocitov, 4000 IE Octaplexa. Ves čas je bil na
vazoaktivni podpori z noradrenalinom (do 1 μg/kg/min). Poškodbe, najdene med operacijo: vreznina
spodnje vene cave – prešitje, na več mestih nabodena jetra, manjkajoč del levih jeter – prešitje in
tamponada, prerezana diafragma (prešitje) ter manjša laceracija pljuč, poleg tega pa še prekinjena leva
a. brahialis (venski graft). Nato je bil poškodovanec premeščen v CIT (sprejem ob 7.30), kjer so ga
poskušali hemodinamsko stabilizirati, nadaljevali so s protokolom masivne transfuzije. Izkazalo se je, da
krvavitev še ni bila zadovoljivo ustavljena, zato je bil napravljena ponovna revizija in prešitje jeter in
torakalne stene. Ponovno je prejel veliko količino krvnih pripravkov, bil je na visoki vazoaktivni podpori,
tak ponovno premeščen v CIT, kjer je prišlo do ireverzibilnega šoka in smrti (4. 5., ob 21.54). V urinu
preminulega je bil najden kokain, v krvi pa THC in etanol 0,9 ‰.

RAZPRAVA
Ali bi ga lahko rešili? / Bili smo dobri, ali bi lahko bili še boljši?
Takšno vprašanje se vedno porodi zdravniku, ki je bil neposredno udeležen pri obravnavi hudo

poškodovanega mladega človeka, še posebej v primeru nasilnega dejanja s smrtnim izidom. Že dolgo
je znano, da je krvavitev ena izmed 3 stvari (po protokolu obravnave ABC, točka C – cirkulacija), ki
neposredno ogrožajo poškodovanca, bistvo obravnave le-te pa je njena ustavitev. Seveda tukaj nastane
vprašanje, kako lahko krvavitev ustavimo, nadalje pa, ali to krvavitev sploh lahko vidimo. Sama se torej
ponuja delitev krvavitev na notranje (skrite – prsna in trebušna votlina, zlomi medenice, stegnenice) in
zunanje (vidne). Slednje načeloma lahko ustavimo (direktni pritisk na rano, kompresijska obveza,
Esmarch, itd.). Velja celo, da v teh primerih postopamo po zaporedju CABC – torej najprej ustavimo
obsežno, na zunaj vidno krvavitev, in šele nato nadaljujemo s klasičnim ABC protokolom. Pri notranjih
krvavitvah ne moremo nič brez kirurške obravnave. Sama se ponuja rešitev, da je za takega
poškodovanca najboljši čim hitrejši transport do ustanove, kjer krvavitev lahko kirurško obvladamo.
ITLS (International Trauma Life Support) že nekaj časa postavlja obravnavo hudo poškodovanih v
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PRIKAZ PRIMERA: VBODNA RANA V TREBUH

ABDOMINAL STAB WOUND – CASE REPORT

Zala Grošelj

Zdravstveni dom Ljubljana, SNMP, Bohoričeva 4, 1000 Ljubljana

UVOD
Po podatkih evropske baze podatkov o poškodbah (The European Injury Data Base – IDB)

predstavljajo ostre poškodbe v Sloveniji približno 3 % vseh poškodb – zdravniki se pri svojem delu
pogosteje srečujemo s topimi poškodbami. Med temi 3 % pa je še veliko manj takih, katerih posledica
je hemoragični šok s potrebo po masivni transfuziji in takojšnjemu operativnemu zdravljenju. Po
podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (Center for Disease Control and Prevention) imajo
v Združenih državah Amerike takih primerov več kot pri nas (približno dvakrat več, ekstrapolirano glede
na najdene podatke, seveda upoštevaje nekoliko drugačno metodologijo zbiranja in prikazovanja
podatkov) in tako tudi več izkušenj pri obravnavi.

PATOFIZIOLOGIJA
1. Šok: neujemanje med dostavo kisika celicam in njihovo potrebo po njem. Poznamo več vrst šoka;

hipovolemični, distribucijski, kardiogeni, obstruktivni. Pri poškodbah tretiramo šok kot hemoragični,
dokler ni dokazano drugače. 

2. Krvavitev: ocena izgube krvi – opazovanje različnih parametrov – frekvenca srca, krvni tlak,
frekvenca dihanja, kapilarni povratek, barva kože, diureza, zavest. Odziv telesa na izgubo krvi je
povečanje simpatikotonusa z namenom zagotavljanja zadostne prekrvavitve vitalnih organov (srce,
možgani, itd.), od tod pa izhaja klasična prezentacija šokiranega bolnika, ki je tahikarden, hladen, poten,
tahipnoičen. Z nadaljevanjem krvavitve pade krvni tlak, zoža se zavest, zmanjša se diureza. Tak potek je
značilen za mlade poškodovance z izolirano ostro poškodbo, pri kateri je tkivne okvare (angl. tissue
damage) malo. Pri večini naših poškodovancev gre za tope poškodbe, kjer je fiziološki odziv organizma
na poškodbo drugačen, poleg tega pa stanje dodatno zapletejo pridružene bolezni in stanja. Pri
zdravljenje šoka moramo tako upoštevati mehanizem poškodbe, individualne značilnosti
poškodovanca in njegov odziv na zdravljenje.

3. Topa/ostra poškodba: odziv telesa na izgubo krvi je močno odvisen od velikosti tkivne okvare. Pri
ostrih poškodbah (npr. vbodna rana v veliko žilo) z majhno tkivno okvaro opazujemo tahikardijo in
vazokonstrikcijo do izgube približno 30 % celotne prostornine cirkulirajoče krvi (1,5 l). Nadaljnja izguba
vodi do zmanjšanega venskega priliva v srce, s tem pa se sproži t.i. srčni refleks C-vlaken. Inhibira se
vazomotorni center, poveča se vagotonus, zato pade srčna frekvenca in popusti periferna
vazokonstrikcija, to pa vodi v padec krvnega tlaka. Vloga tega refleksa naj bi bila v »endogeni permisivni
hipotenziji«, ki preprečuje nadaljnjo izgubo krvi in odlepljenje že formiranih krvnih strdkov. Pri topih
poškodbah z veliko tkivno okvaro refleksa C-vlaken ni, oziroma je zavrt. Pri takih poškodovancih
opazujemo prolongiran povečan simpatikotonus in periferno vazokonstrikcijo, hipotenzija pri njih
nastopi kasneje, tudi pri izgubah več kot 40 % celotne prostornine krvi (2 l).

Primer: 3. 5. 2014 ob 23.24 – klic na SNMP Ljubljana: lokal Šipca, Dragomer, pretep, več poškodovanih,
ena oseba zabodena; na kraj dogodka poslan zdravnik z Vrhnike (ekipa 1A). Izvoz reanimobila (2
reševalca + zdravnik) ter še enega reševalnega vozila z 2 reševalcema. Zdravnik z Vrhnike je prejel klic
nekaj minut pred tem, ni bil obveščen o številu poškodovanih in mehanizmu poškodbe, ta podatek je
pridobil med vožnjo na kraj, kamor je prispel nekaj minut pred prihodom dveh ljubljanskih ekip. Po
podatkih kriminalistov naj bi se dogodek zgodil okrog 23.15, 2 brata sta po prepiru v lokalu odšla
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4. Gwinnutt, C. (ur.), et al. The European Trauma Course Manual, Edition 3.0.
5. Grmec, Š., Čretnik, A., Kupnik, D. (ur.). (2006). Oskrba poškodovancev v predbolnišničnem okolju. Univerza v
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6. Case report. Z dovoljenjem pridobljeni podatki iz ZD Ljubljana ter UKC Ljubljana.
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predbolnišničnem okolju v čas t.i. »Golden hour«, ko naj bi od poškodbe do prihoda v operacijsko
dvorano minila manj kot ena ura, v zadnjem času pa se je izraz spremenil celo v »Golden period«, saj naj
bi nekateri poškodovanci (npr. s penetrantnimi poškodbami trupa) imeli na voljo precej manj časa. Tako
se je razvil pristop obravnave poškodovancev na terenu, ki vključuje hitri travma pregled in nujne
ukrepe, brez katerih bi poškodovanec zanesljivo umrl pred prihodom v bolnišnično okolje (npr.
oživljanje, vzpostavitev proste dihalne poti, razrešitev tenzijskega pnevmotoraksa, ustavitev krvavitve),
vse skupaj pa je sistematizirano, da bi izgubili kar najmanj časa. Torej, krajšanje časa obravnave v
predbolnišničnem okolju poveča preživetje hudo poškodovanih. Ne smemo pa pozabiti, da v »Golden
period« spada tudi čas ob in po sprejemu v bolnišnično okolje, kajti sprejem se ne vrši neposredno v
operacijski dvorani, pač pa je vmes še Urgentni travmatološki oddelek (Reanimacijska soba, Sprejemni
kirurški oddelek, ipd., odvisno od bolnišnice). Hitro nam je lahko jasno, da gre ena ura hitro mimo, kaj
šele čas, ki je celo krajši. ITLS tako postavlja vprašanje, ali je nujno iskanje i.v. kanala, ki je lahko
zamudno, in, ali ne bi takoj začeli z intraosalnim pristopom (hitrejši, večja uspešnost v prvem poskusu).
V primeru krvavitve je nadomeščanje tekočin res prva misel, vendar po zadnjih priporočilih pri
neobvladljivih (notranjih) krvavitvah, ki so posledica ostre poškodbe, samo do sistolnega tlaka 70
mmHg (odrasli). 

Analiza primera: 1. čas od poškodbe do klica – cca 10 minut, na to ne moremo vplivati, je odvisen od
mnogih dejavnikov, npr. očividcev, kraja, telefona, ipd.

2. čas od klica do prihoda na kraj – 14 minut iz Ljubljane (za ekipo z Vrhnike ni natančnih podatkov,
so pa bili na kraju vsaj nekaj minut prej). Sem spada 13,9 km dolga pot ter čas aktivacije (zbiranje ekipe
in odhod); verjetno zelo dober čas, vplivamo lahko na čas aktivacije, ne pa na razdaljo oz. razmere na
cesti.

3. čas na kraju: od 23.38 do cca 00.05. Priporočilo ITLS-a je do 10 minut. Verjetno bi lahko zdravnik z
Vrhnike že opravil RSI, poskrbel za transport v reševalno vozilo, nadaljeval z infuzijo, tako pa je bila
predaja med ljubljanskim zdravnikom (ki je šel najprej v lokal pogledat še 3 poškodovance) in njim še
zunaj na dvorišču, s čimer je bilo nekaj časa zagotovo izgubljenega, res pa je, da je napravil pregled in
oskrbel rane. Indikacija za intubacijo: hud šok.

4. čas vožnje v UKC Ljubljana: od 00.05 do 00.22, verjetno dober čas (na to lahko malo vplivamo –
vožnja in prenos poškodovanega).

5. obravnava v Reanimacijski sobi: od 00.22 do 01.32. Več kot 1 ura za sprejem, diagnostiko (ali je bila
potrebna?, narejena sta bila UZ trebuha in RTG p.c.), žilne pristope za masivno transfuzijo, pripravo
kirurške ekipe. Verjetno bi tu lahko pridobili nekaj časa, diagnoza tu niti ni bila pomembna, pač pa
ustavitev krvavitve (t.i. life saving surgery). 

Kot je razvidno iz zgoraj navedenih podatkov, je od časa poškodbe do začetka operacije minilo 2 uri
in 17 minut, kar je po zgornjih priporočilih za penetrantne poškodbe trupa občutno preveč. Iz zgornje
analize je razvidno, kje imamo še nekaj časovne rezerve. O tem bi se veljalo pogovoriti, s sodelovanjem
vseh enot, ki obravnavajo take poškodovance.

ZAKLJUČEK
Ostre poškodbe s hemoragičnem šokom so v Sloveniji redke. Zahtevajo hitro in usklajeno delovanje

predbolnišničnih ekip in sprejemnih bolnišnic. Posebej to velja za krvavitve, ki jih ne moremo obvladati
drugače kot kirurško. S prikazanim primerom sem želela (udeleženka in avtorica prispevka – ljubljanski
zdravnik na terenu) opozoriti na možnosti izboljšanja obravnave, predvsem na časovno okno od
poškodbe do operacije, ki je lahko za poškodovanca življenjskega pomena. Na tem mestu bi se rada
zahvalila vsem sodelavcem, ki so pri obravnavi poškodovanca sodelovali, za pomoč pri posredovanju
podatkov pa dr. Simonu Hermanu, KO za travmatologijo, UKC Ljubljana, in prof. Jožefu Balažicu, ISM
Ljubljana.
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od zdravil za lajšanje bolečin, se bolniki izogibajo jemanju le-teh. K temu pripomore tudi strah, da jim
zdravilo ne bo pomagalo, ko ga bodo zares potrebovali, če se bodo preveč navadili nanj in strah pred
neprijetnimi stranskimi učinki teh zdravil (WCPI v: Kamenik, 1995). 

Bolečina je posledica  posameznikovega stanja, zdravja ali bolezni, je elementarni občutek, ima
čustveni izziv, je nevrofiziološka dejavnost, deluje kot nevrokemični odziv na stres, je vedenje, ki je
posledica pacientove prilagoditve na bolečinski dražljaj, je posledica notranjega psihičnega
neravnovesja in je posledica medosebne manipulacije (Sterback v: Ščavničar, 2004). 

Povzročitelji bolečine so lahko bolezen, poškodba ali psihična travma. Brez pojava bolečine bi
bolezen pogosto ostala prikrita, se pravi, da bolezen odkrijemo šele tedaj, ko se pojavi bolečina.
Poškodujemo se lahko z biološkimi sredstvi (bolezen, vnetje, ishemija),  s kemičnimi sredstvi
(elektronsko, endokrino popuščanje)  in s fizikalnimi sredstvi (poškodba, opeklina).  Psihične travme
imajo svoje vzroke, ki so strah, napetost in stres. 

FIZIOLOGIJA BOLEČINE 
Bolečina ponavadi spremlja vzdraženje prostih živčnih končičev (nociceptorjev) v koži, globljih

strukturah (arterijske stene, sklepne površine, periost, dura na bazi lobanje ) in drobovju. Telesa
nociceptorjev se nahajajo v spinalnih ganglijih. Od ostalih senzoričnih receptorjev se ločijo po slabi
adaptabilnosti, visokem pragu vzdraženosti in po tem, da sčasoma lahko pride do njihove senzitizacije
(Krčevski-Škvarč, 1997).

Bolečino lahko razvrstimo po naslednjih vidikih: 
- po času trajanja delimo bolečino na akutno in kronično, 
- glede na izvor bolečinskega dražljaja je bolečina somatska in visceralna, 
- pomensko bolečino ločimo kot fiziološko in patološko, 
- glede na patogenetske dejavnike ločimo vnetno in nevropatsko. 
Bolečino lahko delimo glede na: 
- področje telesa ali skupek bolečinskih znakov, 
- razvrstitev bolečine glede na lokacijo kot površinsko, globoko, preneseno in sevajočo, 
- kvaliteto kot udobno, pekočo in topo in 
- po mestu nastanka na periferno in osrednjo. 
Na zaznavanje bolečine vplivajo poškodba, prejšnje bolečinske izkušnje, vera in prepričanje, 
pomen bolečine za posameznega bolnika, socialni dejavniki,kulturno okolje in osebnostni dejavniki

(Krčevski- Škvarč, 1997). 
Akutna bolečina je fiziološka bolečina, je znak bolezni ali poškodbe, opozarja, da je v telesu nekaj

narobe in da je treba ukrepati. Ima nenaden začetek in omejen čas trajanja, mine, ko je vzrok zanjo
odstranjen. Zdravljenje je enostavno, po potrebi predpisujemo standardne odmerke analgetikov.
Akutna bolečina je celostna čustvena izkušnja, ki nastane zaradi poškodbe tkiva, vnetja ali
bolezenskega procesa. Močnejša akutna bolečina povzroči bolniku strah, čustveno in simpatično
vzburjenost ter trpljenje. Psihološki dejavniki imajo pomembno vlogo pri zaznavanju akutne bolečine
(Krčevski-Škvarč, 1997). Akutna bolečina ima pozitivno fiziološko funkcijo. Takšna bolečina je največkrat
prvi opozorilni znak za ugotavljanje in preprečevanje dogodkov, ki lahko organizmu prizadenejo fizično
poškodbo in okvaro. Ko fizična poškodba nastane, kar se zgodi tudi po operaciji, bolečina ni več
fiziološko koristna in postane vzrok za različne zaplete, kot so pospešeno delovanje srca, spremenjene
vrednosti krvnega tlaka, napetost mišic in slabšanje dihalne funkcije. Takšni zapleti priklenejo bolnika v
posteljo za daljši čas, vodijo v nove zaplete, kot so pljučnice, tromboze in odpovedi različnih organskih
sistemov (Sobotič, 2008). 

Kronična bolečina je patološka bolečina, ki traja dlje časa kot traja pričakovano zdravljenje bolezni ali
poškodbe. Bolečina ostaja še potem, ko je osnovni vzrok odstranjen, ali kadar vzroka ni mogoče
odstraniti. Ne pomeni samo enostavnega trajanja ali ponavljanja akutne bolečine, temveč sama postaja
bolezen s svojimi značilnostmi. Časovno o kronični bolečini govorimo po treh do šestih mesecih stalne
bolečine. Ločimo dve veliki skupini kroničnih bolečin, bolečine pri malignih boleznih in kronične
nemaligne bolečine (Pirc, 2005). Kronična bolečina je posledica centralne preobčutljivosti in
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PRISTOP IN OBRAVNAVA PACIENTA 
Z BOLEČINAMI NA TERENU

APPROACH AND TREATMENT OF THE PATIENT WITH PAIN IN
PREHOSPITAL SETTINGS

Aleksander Jus

OE NMP, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor

Izvleček
Bolečina je najpogostejši problem s katerim se reševalci srečujemo pri delu. Povzročitelji bolečine so

lahko bolezen, poškodba ali psihična travma. Bolečina je največkrat prvi opozorilni znak za ugotavljanje
in preprečevanje dogodkov, ki lahko organizmu prizadenejo fizično poškodbo in okvaro. Bolečino
največkrat lajšamo z zdravili na več načinov in sicer peroralno, sublingvalno, rektalno, subkutano v
bolusu ali kontinuirano v obliki infuzij preko črpalk, intramuskularno ali intravenozno. Pristop k
pacientu se ne začne ob prihodu ekipe k pacientu, ampak ob sprejemu nujnega klica, ko je lahko
vzpostavljen sum, da gre pri pacientu za prisotnost hudih bolečin in se tim že med vožnjo na kraj
dogodka ustrezno pripravi.

Abstract
Pain is the most common problem which is faced rescuers at work. Perpetrators of pain can be a

disease, injury or psychological trauma. Pain is usually the first warning sign for identifying and
preventing events that may affect the body physical injury and damage. The pain is usually alleviated
with drugs in several ways, namely oral, sublingual, rectal, subcutaneous bolus or continuous infusion
via a pump, intramuscularly or intravenously. Approach to the patient does not begin upon arrival of
the patient, but when receiving an emergency call when he can set up the suspicion of a patient for the
presence of severe pain and the team is already driving to the scene properly prepared.

UVOD
Bolečina je redni spremljevalec našega življenja, spremlja nas od rojstva pa vse do smrti. Predstavlja

pomemben medicinski, družbeni, socialni in ekonomski problem. Načeloma je bolečina za življenje
koristna. Pri poškodbi dela telesa živ organizem refleksno reagira na te dražljaje in prepreči še večjo
poškodbo. Bolečina je koristna tudi kot klinično znamenje bolezni, lahko pomeni zgodnjo diagnozo in
učinkovitejše zdravljenje (Obran, 2000). Bolečina je izrazito osebna izkušnja in je ne moremo
posploševati. Je nekaj neprijetnega in motečega. Pacienta je zaradi nje strah in bi se ji rad izognil.
Bolečina je zapletena čustvena in čutna zaznava, ki jo je težko pravilno in objektivno meriti (Marolt v:
Svilenković, 2009). Ameriško združenje za negovalne diagnoze NANDA (North American Nursing
Diagnosis Association) definira bolečino kot stanje, ko oseba doživlja in izraža močno neugodje in
neprijetne občutke (Gordon, 2006).  Pacienti pogosto ne poročajo o svoji bolečini, ker niso poučeni o
tem, da imajo pravico, da je njihova bolečina resno obravnavana in olajšana. Pogosto celo mislijo, da
bolečine ni mogoče omiliti in da v določenih primerih pač mora boleti. Ne želijo motiti zdravstvenih
delavcev s pritoževanjem in s tem, predvsem zdravnikov, odvračati od pozornosti, ki jo namenjajo
zdravljenju njihove osnovne bolezni. Skrbi jih tudi, da v očeh zdravstvenih delavcev ne bi bili več
»dobri« pacienti. Strah jih je, da bolečina pomeni poslabšanje bolezni, in zato o tem raje ne
spregovorijo. Ena od preprek za učinkovito lajšanje bolečine je tudi njena izrazita subjektivna in intimna
narava, ki jo je težko ubesediti in predstaviti nekomu drugemu. Iz strahu pred tem, da bi postali odvisni
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kortikosteroidi, antikonvulzivi, antidepresivi, miorelaksanti, antibiotiki), nikoli »po potrebi«, zdravilo
dajemo vedno ob uri, v rednih presledkih, tudi ponoči (Žargi, 1997, str. 13). Pacientu moramo omogočiti
zadostno lajšanje oziroma preprečevanje bolečin, preprečiti nepravilnosti in neprijetnosti v zvezi z
dajanjem zdravil in zagotoviti izvajanje predpisanega zdravljenja v primeru trenutnega.

Akutna bolečina je znak, da se v našem telesu ali njegovi okolici dogaja nekaj, kar nam lahko škodi.
Zato ima akutna bolečina svoj varovalni namen. Kljub temu pa jo moramo lajšati. Če je le možno, jo
lajšamo vzročno, včasih tudi simptomatsko. Akutno bolečino največkrat lajšamo z zdravili, ne smemo
pa pozabiti tudi na druge, nefarmakološke načine lajšanja. Končni cilj je jakost bolečine, ki ne presega
3 po vizualno analogni lestvici (VAL). 

Pacient lahko prejme zdravilo na več načinov in sicer peroralno, sublingvalno, rektalno, subkutano v
bolusu ali kontinuirano v obliki infuzij preko črpalk, intramuskularno ali intravenozno v obliki injekcije
ali kontinuirane protibolečinske infuzije. Zdravilo mora biti dano v rednih presledkih, pravočasno v
pravilnih odmerkih glede na potrebe posameznega pacienta in glede na biotransformacijo zdravila. 

Pacienta moramo opazovati, zato da bi ugotovili učinkovitost danih zdravil, stranske pojave
(pomanjkanje teka, slabost, bruhanje, vrtoglavica, zaspanost, zaprtje itd.), pojave, ki niso posledica
dane terapije. Vso dano terapijo in naša opažanja moramo strokovno evidentirati. 

Metod za zdravljenje bolečine je veliko, seveda pa smo pri poškodovancih, še posebej na terenu
omejeni. Med enostavne metode spadajo ogrevanje bolnika, vzpodbujanje (pozitiven pristop) in
imobilizacija. Če s temi ukrepi ne bomo dosegli zadostne analgezije, se bomo odločili za dajanje zdravil,
ki je lahko lokalno, regionalno ali pa sistemsko. Na to, kakšno analgezijo bomo izbrali, bodo vplivali
številni faktorji, med njimi splošno stanje pacienta, mesto in tip poškodbe, število poškodb, starost,
posameznikov prag za bolečino, na drugi strani pa naše znanje in izkušnje. Seveda bomo uporabili le
tisto metodo, ki jo dobro obvladamo (npr. regionalne blokade), oziroma dali tisto zdravilo, katerega
učinke poznamo. 

Predno bomo začeli bolečino zdraviti, jo moramo napraviti vidno. To bomo najlažje storili z uporabo
vizualno analogne skale (VAS). Gre za desettočkovno lestvico na eni strani omejeno z 0 (ni bolečine), na
drugi pa z 10 (maksimalna bolečina, ki si jo lahko predstavljamo). Pacient naredi zaznamek na lestvici
nekje med 0 in 10, ta predstavlja stopnjo njegove trenutne bolečine. Kadar bolečino oceni nad 3, jo je
potrebno lajšati. Absolutnih kontraindikacij za zdravljenje akutne bolečine ni! Z analgezijo moramo
začeti takoj po tem ko smo poskrbeli za osnovne življenske funkcije. Pacient naj bo ob tem monitoriran.
Minimalni monitoring bi moral vsebovati neinvazivno merjenje krvnega tlaka, kontinuirano
elektrokardiografijo, pulzno oksimetrijo in če je pacient intubiran še kapnografijo. Če bomo ob takem
nadzoru analgetik dodajali titrirano (npr. 2-3 mg morfina), potem je možnost, da pride do hujših
zapletov zelo majhna. Na intervencijah, ko pomagamo relativno večjemu številu huje prizadetih
pacientov, pogosteje uporabljamo močne opioidne analgetike. Pri življenjsko ogroženih pacientih
(politravma, intrakranialna krvavitev itd.) se večkrat odločamo za intubacijo s hitrim zaporedjem
postopkov (RSI), ko poleg opioidnih analgetikov uporabljamo tudi anestetike oz. hipnotike in
depolarizirajoče ter nedepolarizirajoče nevro-mišične blokatorje. Kadar uporabljamo analgetike
sistemsko, ima prednost intravenska pot. Intramuskularno dajanje ima kar nekaj pomanjkljivosti. Pri
šokiranem bolniku, s slabo prekrvljeno periferijo je resorbcija lahko zelo upočasnjena in
neenakomerna. Tako bo analgetični učinek nastopil precej pozneje kot po intravenskem vnosu zdravila.
Dati bomo morali tudi večje odmerke zdravila, kar ima za posledico več neželenih učinkov kot so
slabost, bruhanje, sedacija in zaprtost, kadar uporabljamo opiate.

Na trgu imamo na voljo mnogo analgetikov. Žal nobeden ni idealen, vsi imajo stranske učinke. Sicer
pa vprašanje kateri analgetik uporabiti morda niti ni tako pomembno, morda je pomembnejša pot
vnosa. Teh je sicer več, vendar sta pri prehospitalni oskrbi najbolj priporočljivi inhalacijska in
intravenska. Inhalacijska je zelo enostavna za uporabo, za njeno aplikacijo ni potrebna prisotnost
zdravnika, prav tako je tudi zelo varna. Slaba stran te metode je, da z njo lahko blažimo le srednje močne
bolečine, aparat za njeno aplikacijo pa je relativno velik. V Angliji jo uporabljajo že zelo dolgo, drugje po
Evropi pa manj ali pa sploh ne. Kot analgetik se uporablja zmes dušikovega oksidula in kisika. Kljub
priporočilom o stopenjskem lajšanju bolečine, blagi in srednje močni analgetiki največkrat ne pridejo v
poštev. Zraven tega, da niso dovolj močni, imajo vrsto neželenih učinkov – povečajo nagnjenost
krvavitev, predvsem iz prebavil, po njihovi uporabi pri dehidriranih bolnikih je opisana tudi akutna
ledvična odpoved. Lahko jih uporabimo skupaj z opioidi, ki so najbolj razširjena in učinkovita zdravila
za lajšanje močnih bolečin. Med njimi ločimo čiste agoniste in agoniste-antagoniste. Bolečina, ki se
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vzburjenosti ter slabega delovanja bolečinskih zaviralnih mehanizmov. Na kronično bolečino močno
vplivajo dedni dejavniki ter kulturno, socialno in ekonomsko okolje. 

Somatska bolečina je posledica vzdraženja nociceptorjev v koži in globokem tkivu. Bolečina je dobro
lokalizirana, stalna in tipična, po občutku tiščanja, kljuvanja in tope bolečine. Somatska bolečina dobro
odgovori na terapijo z opioidi in jo je moč obvladati s kemičnim blokom ali kirurško (Godec, 1997).

Visceralna bolečina nastane zaradi vzdražnosti receptorjev za raztezanje in kemoreceptorjev v votlih
organih, krvnih žilah, poprsnici in potrebušnici. Visceralno bolečino lahko povzroči vnetje, draženje
simpatičnega in parasimpatičnega živčevja v notranjih organih, bolečinski dražljaji, kot so natezanje,
kemični dražljaji sluznice, hipoksija; bolečinski dražljaji in razteznostni nebolečinski dražljaji, ki lahko
odvisno od jakosti preidejo v bolečino (Krčevski- Škvarč v: Svilenković, 2009).

Fiziološka bolečina ima opozorilno in zaščitno vlogo. Nastane zaradi kemičnega, mehanskega ali
termičnega draženja nociceptorjev, kar spremeni prepustnost njihove membrane za ione in se kot
frekvenca akcijskih potencialov prevede po aksonih živčnih vlaken v predele CŽ, ki omogočajo zaznavo
bolečine (Pirc, 2005). 

Nevropatska bolečina je bolečina, ki je posledica strukturne okvare živčevja ali njegovega motenega
delovanja. Nastane zaradi patofizioloških sprememb v perifernem ali centralnem živčnem sistemu, ki jih
sproži poškodba ali bolezenski proces. Značilnost nevropatske bolečine je tudi, da poteka kronično
(Zaletel, 2006). 

PRISTOP IN OBRAVNAVA
Za učinkovito obvladovanje bolečine je pomemben odnos, ki ga ima medicinska sestra do bolečine

in njeno znanje o tem. Njeno delo in ravnanje usmerja kodeks etike, ki je vodilo pri oblikovanju etičnih
vrednosti in spodbuda pri delu v praksi zdravstvene nege. Je zagovornica koristi pacienta in mu nudi
fizično, psihično, socialno, duhovno ter moralno podporo (Kodeks etike, 2006). Kot navaja Slak (2009)
ima medicinska sestra pri zdravljenju bolečine ključno vlogo in naloge ki nemalokrat presegajo
formalno pridobljeno izobrazbo in vključujejo oseben odnos do bolečine, veščine, in karakteristike, ki
jo definirajo kot »strokovnjaka«. Možina in sodelavci (2004) pravijo, da ta vloga označuje formalno in
neformalno znanje posameznika, znotraj strokovnega tima, v katerem deluje samostojno ali soodvisno
z drugimi člani tima. Vloga medicinske sestre že dolgo ni več omejena na izvajanje intervencij po
naročilu zdravnika in vlogi pomočnika. Medicinska sestra deluje v multidisciplinarnem timu, v katerem
ima pri obvladovanju bolečine pomembno vlogo. Znanje o bolečini, pomen bolečine za pacienta ter
celostna obravnava bolečine so elementi, od katerih je odvisna kakovostna obravnava pacienta, ki trpi
bolečino (Ščavničar, 2004). 

Osnova za zdravljenje bolečine je njena točna opredelitev, ki temelji na poteku bolezni, psihosocialni
anamnezi in bolečinski anamnezi, fizičnem pregledu, analizi diagnostičnih preiskav, vzroku in
patofiziologiji bolečine in  cilju zdravljenja (Krčevski-Škvarč, 1997, str. 16). 

Osnovna pravila za zdravljenje bolečine so neprekinjeno vzdrževanje stanja brez bolečine, ohraniti
pacienta neodvisnega od tuje pomoči, koliko je mogoče, izbrati zdravljenje, ki je najbolj učinkovito ob
najmanjših stranskih učinkih, stalni nadzor pacienta, ga poslušati in mu zaupati (Krčevski-Škvarč, 1997,
str 17). 

Pri pacientih bolečino prepoznamo na več načinov. Z natančnim opazovanjem fizičnega, psihičnega
stanja pacienta in merjenem vitalnih funkcij lahko prepoznamo bolečino: to je zelo pomembno pri
pacientih, ki ne morejo besedno komunicirati. Fiziološka znamenja in vedenja zaradi bolečine so
naslednja: pospešen pulz in dihanje, zvišan krvni tlak, znojenje in bledica, napete mišice, nausea in
bruhanje (pri zelo močni bolečini). 

Vpliv bolečine na spremembo pacientovega vedenja se kaže kot napeta drža telesa, nemir, 
stiskanje zob in pesti, trpeč izraz na obrazu, stokanje in jokanje oz. kričanje. Pacient, ki trpi bolečino, ima
slab apetit, je nestrpen, depresiven in zaskrbljen. Bolečino zdravimo celostno, kar pomeni, da zdravimo
obenem vse fizikalne simptome, kot so slabost, bruhanje, zaprtje, anoreksija in zmedenost, pomagamo
lajšati psihične, socialne in duhovne težave, ki so posledica bolečine in bolezni (Novakovič et al., 2009). 

Bistveni ukrepi pri zdravljenju bolečine so prava diagnoza bolečine - lokalizacija in vrsta, pravilen
izbor in količina zdravil po lestvici WHO (neopijatni analgetiki, blagi opijati, močni opijati),  stalno
spremljanje in opazovanje pacienta ter preprečevanje sopojavov, prirejanje odmerka zdravila glede na
toleranco, moteče sopojave in želje pacienta, dodatna zdravila (nesteroidni antirevmatiki,
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pojavi v sklopu akutnega miokardnega infarkta (AMI) je lahko zelo močna, pacienti jo označijo tudi z 10
po VAL lestvici. Je pa tudi res, da 10% do 25% pacientov bolečin ob nastopu AMI sploh nima. Pogosto
so to pacienti s sladkorno boleznijo. Bolečino najpogosteje opišejo kot stiskajočo in hkrati pekočo,
pacienti so potni, pogosto jih je tudi strah. V vseh priporočilih za zdravljenje AMI je med analgetiki na
prvem mestu morfin. Ima prijeten sedativen učinek, zmanjša strah in umiri prekomeren simpatičen
odgovor, ki je lahko škodljiv. Dajemo ga počasi titrirano, ampulo razredčimo na 10 ml, ob počasnem
injiciranju intravensko, bolnik ocenjuje svojo bolečino po VAL lestvici. Zaradi slabosti, ki se pojavi ob
AMI, dodatno pa jo poslabša še morfin, je potrebno dodati še antiemetik.  

Pristop k pacientu se ne začne ob prihodu ekipe k pacientu, ampak ob sprejemu nujnega klica. Od
ustreznega sprejema klica je odvisna ocena pacientovega stanja, ocena stopnje nujnosti in reakcija
reševalne ekipe. Če je ob sprejemu klica vzpostavljen sum, da gre pri pacientu za prisotnost hudih
bolečin, se lahko ekipa že med vožnjo na kraj dogodka ustrezno pripravi.

Anamneza in klinični pregled pacienta sta prvi korak k ustrezni diagnozi, saj se na ta način omeji
kasnejša diferencialna diagnoza, na osnovi katere se izbere najprimernejše diagnostične teste, ki
pripeljejo do ustrezne diagnoze in zdravljenja. 

Že pri jemanju anamneze si skušamo pridobiti zaupanje pacienta. Pustiti ga moramo, da sam opiše
svoje težave. Ne smemo biti nestrpni, ne smemo mu sugerirati odgovorov. Podatke moramo zabeležiti
kronološko, kako so se simptomi in znaki razvijali iz ure v uro, iz dneva v dan. Zanima nas, kdaj (datum)
in kako (nenadoma, iz polnega zdravja ali postopoma in pritajeno se je bolečina začela, ali je njena
jakost  hitro ali počasi naraščala in ali se je s časom znižala ali povišala, vprašati moramo tudi po
morebitnem sprožilnem dejavniku (npr. telesni položaj, uživanje hrane, zdravil itd.). Koristno je tudi
vprašati ali je pacient že kdaj prej imel podobne težave. Občasno je pomembno zabeležiti tudi
odsotnost nekaterih simptomov, predvsem kadar sumimo na neko bolezen, pa jo ravno odsotnost tega
simptoma izključuje. Poizvemo o rakavih obolenjih, sladkorni bolezni, srčno-žilnih in duševnih
boleznih. Številne kronične bolezni (sladkorna bolezen, kronična obstruktivna pljučna bolezen, jetrna
ciroza, depresija itd.), nedavni operativni posegi, nedavne okužbe dihal, okvara kožne pregrade
(poškodbe, opekline, operacije, preležanine), prisotnost tujkov v telesu (umetni sklepi, umetne
zaklopke, srčni spodbujevalnik, tamponi, maternični vložek) in nevrološka obolenja (večja verjetnost
aspiracije) so zelo pomembni pri obravnavi pacienta. Skušamo pridobiti tudi podatke o morebitnih
alergijah. Diskretno moramo povprašati o razvadah kot so prekomerno uživanje alkoholnih pijač,
kajenje in odvisnost od prepovedanih drog. 

Če je pacient ogrožen smo v časovni stiski, zato se anamneza, pregled in zdravljenje izvajajo sočasno.
Pri ogroženem pacientu si ekipa razdeli delo in ga izvaja sočasno. V primeru, da ugotovimo hitro
popuščanje življenjskih funkcij ukrepamo takoj.

Ekipa se mora odločiti, kje bo potekal glavni del oskrbe - na mestu dogodka ali v reševalnem vozilu.
Na to odločitev vplivajo stanje pacienta in okoliščine, v katerih se pacient nahaja. Seveda je za to
potrebno imeti vso opremo ob njem. Pomemben vir podatkov je zdravstvena dokumentacija
(odpustnice iz bolnišnic, izvidi specialističnih pregledov, kartica zdravstvenega zavarovanja), zato jo
vedno skušamo dobiti od pacienta ali njegovih svojcev. Dokumentacija ne pomaga pri lažji oceni
pacientovega stanja samo ekipi na terenu, temveč tudi kasnejši obravnavi v bolnišnici. 

ZAKLJUČEK
Obravnava pacienta z bolečino je kompleksna, pomembno je izhajati iz mnenja, prepoznave in

zavedanja, da je vloga medicinske sestre pri pacientu z bolečino poglavitnega pomena, saj lahko le
njeno znanje o prepoznavi bolečine, odnos, toleranca, empatija, sposobnost komunikacije, prilagajanje,
znanje in potrpežljivost privedejo do končnega rezultata, in sicer najvišje možne stopnje lajšanja
bolečine pri pacientu. 
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Med pacienti so bistvene osebnostne razlike v zaznavanju bolečine in zato je edina merodajna ocena
bolečine izjava pacienta, ki jo čuti (4).

Republika Slovenija je v Nacionalni strategiji kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010–  2015), katere
namen je izboljševanje kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov, točno opredelila, da
osnovna kakovost zdravstvene obravnave preprečuje nepotrebno bolečino, trpljenje in smrt (5). 

Zdravstveni delavci kot nosilci zdravstvene dejavnosti imajo velik vpliv na preprečevanje bolečine;
zlasti to velja za medicinske sestre, katerih intervencije (ocenjevanje jakosti bolečine, dajanje
analgetične terapije in opazovanje njenih učinkov ter dokumentiranje) težijo k enemu cilju, da se pri
pacientu odpravi bolečina oziroma se zmanjša do te mere, da postane znosna (6). Kakovost obravnave
pacienta z bolečino je tako v veliki meri odvisna od znanja medicinskih sester o bolečini, pomenu, ki jo
bolečina ima za pacienta, ter njene celostne obravnave (7).

Bolečina se opredeljuje kot peti vitalni znak že od leta 2000, ko je po vseh javnih bolnišnicah
beleženje vitalnih funkcij in njihovo dokumentiranje, v klinični praksi na vseh področjih zdravstvene
obravnave, postalo zlati standard (1). Zdravljenje bolečine se tako začne z oceno prisotnosti bolečine in
njene jakosti ter se izvaja vzporedno s terapevtsko-diagnostičnimi postopki (4). 

Navkljub zgoraj naštetim dejstvom nekatere raziskave pokažejo, da polovica pacientov na vseh
področjih zdravstvene obravnave še vedno trpi akutno bolečino (4).

POSEBNOSTI OBRAVNAVE V URGENTNI KIRURŠKI AMBULANTI
Obisk urgentne kirurške ambulante je za poškodovance skoraj vedno nenačrtovan dogodek.

Poškodovanci pridejo na urgenco sami, v spremstvu svojcev, reševalcev in/ali zdravnika. Vsak
poškodovanec je ob sprejemu v Urgentni kirurški blok UKC Ljubljana (v nadaljevanju UKB), s strani
medicinske sestre uvrščen v ustrezno triažno kategorijo. V UKB uporabljamo 5-stopenjski
manchesterski triažni sistem. Po tem sistemu je bolečina tudi eden od pomembnih dejavnikov, ki zviša
triažno oceno. Medicinska sestra lahko že ob prvem stiku s pacientom s podrobnim opazovanjem in
vprašanjem o bolečini ter vzporedno s triažnim postopkom izvede nekaj intervencij, ki zmanjšajo
bolečino: namesti pacienta v ustrezen položaj, imobilizira poškodovani del, namesti obkladke (hlajenje)
in se pogovori s pacientom.

Med prej omenjene intervencije štejemo tudi uporabo nefarmakoloških tehnik zmanjševanja
bolečine, kot so na primer terapija z glasbo (se uporablja v mali operacijski sobi), terapevtski dotik,
aktivno in pozorno poslušanje, čustvena podpora, uporaba pozitivnih misli, prisotnost pacientovih
družinskih ali pomembnih drugih članov, pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih ter zagotavljanje
mirnega in stimulativnega okolja (8).

Zdravljenje bolečine pri poškodbah je ena najbolj pomembnih nalog v okviru oskrbe poškodovancev
(9). Bolečino tako ocenjujemo pri vsakem pacientu, ki trdi, da ga nekaj boli. 

Za primerno ocenjevanje bolečine si je potrebno vzeti čas, zlasti ko gre za poškodovane paciente, ki
niso sposobni komuniciranja, so prestrašeni, zmedeni ali so duševno in psihično spremenjeni. Ocena ni
enkratno dejanje – mora biti ponavljana in vsakič zapisana. V okolju, kjer se vseskozi nekaj dogaja, je to
zahtevna naloga. Dodatni razlogi za zanemarjanje bolečine so: podrejenost lajšanja bolečine v
postopku ugotavljanja vzročnega stanja, neustrezno ocenjevanje ter okolje, v katerem je odnos do
pacienta distanciran (10). Poleg zelo stresnih okoliščin in delovnih pogojev v urgentni kirurški
obravnavi, kjer sta bolečina in trpljenje skoraj vedno prisotna, je pri ocenjevanju bolečine treba
upoštevati še število zaposlenih, pacientove zahteve in razpoložljive materialne vire, saj bolečino le
tako naredimo opaženo in vrednoteno s strani celotnega negovalnega tima (1). Pacienti, ki pridejo v
ambulanto, so v glavnem neznanci, ki jih osebje prvič sreča. Velikokrat je zato prisotna medsebojna
negotovost. Vse to se projicira na obravnavo posameznega pacienta (4).

Richards (11) navaja, da le 15 % osebja v enotah za nujno medicinsko pomoč oceni bolečino, še manj
pa jih bolečino oceni ponovno. V UKB je bilo na  naključno izbranem manjšem vzorcu pacientov, ki so
prejeli analgetično terapijo iz dokumentacije razvidno, da je bila ocena bolečine izvedena le v 32 %, obe
oceni (pred in po aplikaciji analgetika) pa v 12 %.

Ocenjevanje bolečine v akutnih stanjih, zlasti ko gre za življenjsko ogrožene paciente, ni preprosto. V
urgentni kirurški ambulanti pri zavestnih, orientiranih odraslih pacientih uporabljamo 11-stopenjsko
numerično analogno lestvico (angl. NRS Numeric rating scale), saj pacienta vprašamo, kakšna je
njegova stopnja bolečine na lestvici od 0 do 10, pri čimer je 0 najnižja stopnja in 10 najvišja, ki jo pacient
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BOLEČINA V URGENTNI ZDRAVSTVENI NEGI – 
JO OBRAVNAVAMO KOT PETI VITALNI ZNAK?

PAIN IN ER NURSING CARE – TREATED AS A FIFTH VITAL SIGN?

Živa Sprogar, Simona Rode

Urgentni kirurški blok, Kirurška kinika,Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Izvleček
Bolečina je neprijetna čutna in čustvena izkušnja posameznika in ima zato škodljive fiziološke,

psihološke kot tudi čustvene posledice. Je eden od najpogostejših simptomov v  urgentni kirurški
ambulanti. Lajšanje bolečine se prednostno uveljavlja pri obravnavi akutne bolečine, pri čemer je
izrednega pomena dobro sodelovanje multidisciplinarnega tima. Medicinske sestre imajo ključno
vlogo pri točni in ponovni oceni pacientove bolečine, pri izvajanju učinkovitih postopkov zdravstvene
nege in spremljanju njihovih učinkov. Na vzorcu pregledanih 1400 dokumentov se je izkazalo, da kljub
prizadevanjem, da bi v urgentni kirurški medicini obravnavali bolečino kot peti vitalni znak, še vedno
obstaja pomanjkljivost ustrezne prepoznave, ocene, dokumentiranja  ter tudi obvladovanja bolečine s
strani medicinskih sester.

Abstract
Pain is an unpleasant sensory and emotional experience for an individual, and can therefore lead to

physiological, psychological, and emotional trauma. It is one of the most common symptoms in a
hospital’s emergency department. The alleviation of pain is a priority when treating acute pain, in which
case good cooperation on the part of a multidisciplinary team is of paramount importance. Nurses play
a key role in making accurate and repeated evaluations of patients’ pain, implementing effective
medical care procedures, and in monitoring the effects of those procedures. In the sample of 1400
documents which was examined it was observed that despite efforts to treat pain as the fifth vital sign
in the emergency department, there is still a lack of suitable recognition, evaluation, documentation,
and management of pain by nurses.

UVOD
Poškodbe predstavljajo velik javni zdravstveni problem. Imajo velik vpliv na obolevnost in umrljivost

prebivalstva, saj po svetu več kot 60 milijonov ljudi na leto utrpi takšno vrsto poškodbe, ki zahteva
hospitalizacijo. Ena od posledic poškodbe je bolečina, ki občutno zaznamuje pacienta. Bolečina, ki
nastane pri poškodbah, je trenutno najslabše raziskana vrsta bolečine, kar je v nasprotju s podatkom o
množici žrtev različnih nesreč in nasilja (1).

Več kot trideset let je v svetu prevladovala definicija bolečine, ki jo je opredelilo Mednarodno
zduženje za raziskavo bolečine, in sicer kot neprijetno čutno in čustveno izkušnjo, ki je posledica
dejanske ali verjetne poškodbe tkiva (2). Z napredkom znanosti vemo, da je posameznikov odgovor na
bolečino sestavljen iz več kompleksnih dejavnikov, kot so: čutni odgovor, spomin na pretekle izkušnje
z bolečino, osebno pričakovanje posameznika in njegovih svojcev, genetski vplivi, spol, starost ter
odgovori avtonomnega, endokrinega in imunskega sistema telesa (3).

Lajšanje bolečine v akutnih stanjih je relativno novo področje, ki pridobiva na pomembnosti zaradi
obsežnosti problematike, zavesti o nepotrebnosti trpljenja bolečine in njene škodljivosti.
Prepoznavanje bolečine in razumevanje njene jakosti pa je težko in ni enostavno vprašanje izkušenj.
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še lahko prenese (12).Težava glede ocene bolečine je prisotna pri dojenčkih in majhnih otrocih, ki
bolečine ne morejo opisati z besedami in številčno ovrednotiti, zato je prav v teh skupinah občutek
bolečine pogosto podcenjen (13). Pri otrocih, starejših od treh let, uporabljamo lestvico žalostnih in
veselih obrazov, t.i. Wong-Bakerjevo lestvico. Sestavljena je iz niza sličic obrazne mimike, od srečnega
izraza do žalostnega s številkami ob vsaki sličici (14). Stopnjo bolečine nad 3 je treba zdraviti (15). Pri
pacientih, ki niso sposobni besednega sporočanja, se orientiramo po izrazu obraza, telesnih gibih in
položaju ter po fizioloških pokazateljih, kot so pospešena pulz in dihanje, zvišan krvni tlak, znojenje in
bledica, napeta muskulatura, navzea, bruhanje in spremembe v vedenju. Zavedati se moramo, da naša
ocena pacientove bolečine ni zanesljiva zaradi osebnostnih razlik v čutenju bolečine. Tudi izpad takšnih
pokazateljev pri hudo prizadetem nikakor ne izključuje njegovega trpljenja (4).

RAZPRAVA
Bolečina vpliva na človekovo dostojanstvo v vseh fazah njegovega življenja in kot taka zahteva naše

popolno spoštovanje. Aristotel jo je razvrstil, tako kot užitek, v “strast duše”, kar bi v današnjem prevodu
lahko pomenilo “stanje občutenja”. Njegova definicija bolečine vsebuje čustveno komponento, zato je
aktualna tudi 2300 let kasneje (16).

Zaradi pomanjkljivega razumevanja pacientove bolečine kot celovite fizične in psihične izkušnje, je
ne moremo uporabiti kot diagnostično orodje. Zavedati se moramo, da je akutna bolečina obvladljiva
ter da sta ocenjevanje in odprava bolečine profesionalna obveza medicinskih sester, ki morajo pacientu
zagotavljati tudi dovolj informacij v zvezi z bolečino (17). Paciente je potrebno spodbujati, da ocenijo
svojo bolečino pošteno, saj lahko le tako najdemo ustrezen način zdravljenja zanjo. Ker tudi
zdravstveno osebje doživlja pacientovo bolečino in način zdravljenja, vendar drugače kot pacient sam,
je to v praksi precej bolj zapleteno.

Uporaba numerične analogne lestvice ima vsekakor pomembno mesto pri ocenjevanju bolečine,
vendar je treba poudariti, da je lahko pri nekaterih pacientih ta metoda neprimerna in prej ovira kot
orodje za dosego končnega cilja. Hkrati z oceno bolečine moramo zato ovrednotiti tudi zmožnost
pacientove komunikacije in samooskrbe, saj se lahko le tako izognemu temu, da se izgubimo v samem
procesu zdravstvene nege, kljub temu da je bil zasnovan z najboljšimi nameni (16).

Ocenjevanje mora potekati v rednih časovnih presledkih po začetkih zdravljenja bolečine, pri vsakem
novem poročanju o bolečini, v primernih presledkih po farmakološki ali nefarmakološki intervenciji.
Ponovna ocena bolečine je 15–30 min po parenteralni in 60 minut po oralni aplikaciji analgetikov. Z
rednim ocenjevanjem bolečine dosežemo, da jakost bolečine ostane v znosnem območju (18). Končna
ocena bolečine tako sestoji iz subjektivne ocene, ki je v večini primerov neverbalna, in objektivne na
podlagi pacientovih znakov in simptomov, ki jo spremljajo (1).

Zaključimo z mislijo, da ja za učinkovit nadzor pacienta z bolečino pomembna zgodnja ocena
bolečine in izbira prave lestvice za oceno, pravilna in varna aplikacija analgetikov, prepoznavanje in
preprečevanje stranskih učinkov analgetikov in možnih zapletov analgezije (18).

ZAKLJUČEK
Pacienti, ki pridejo v urgentno kirurško ambulanto, velikokrat od zdravstvenega osebja pričakujejo

takojšnjo pomoč tudi pri lajšanju oziroma odpravi bolečine. V praksi se zato vse prepogosto dogaja, da
se pacientom ne verjame, ko stopnjo svoje bolečine ocenijo za prehudo, da bi lahko počakali na pregled
v ambulanti oziroma vsaj do izpeljave prvih in nujno potrebnih diagnostično terapevtskih postopkov,
temveč se zdi, da izsiljujejo obravnavo preko vrste. Razvije se negativen odnos do pacientov s
prepričanjem, da so ti pacienti naporni, zahtevni in veliko sitnarijo. Posledično se njihova bolečina ne
oceni pravilno (oceni prenizko), se je ne dokumentira in o njej ne poroča zdravniku. Ta problem je zlasti
izrazit v ambulantah lažjih poškodb, kjer je frekvenca pacientov izredno velika, čas medicinske
obravnave kratek in osebja malo. Dokler ne bomo pri zdravstvenih delavcih presegli miselnosti, da je
kvantiteta boljša od kvalitete pri obravnavi urgentnih kirurških pacientov, smo še zelo daleč od
kakovostne in holistične obravnave pacientov in našega osnovnega poslanstva, ki je krepitev zdravja,
preprečevanje bolezni, obnavljanje zdravja ter lajšanje trpljenja.
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minutnega volumna srca. Posledica tega je povečano delo srca, s tem pa tudi povečana miokardna
poraba kisika. Zaradi zvišane frekvence se skrajša diastola in manj je časa za oskrbo miokarda s kisikom.
Lahko pride do neskladja med potrebo po kisiku in dejansko ponudbo, kar privede do hipoksemije, ki
je pri poškodovanem bolniku lahko še bolj ogrožujoča.  Končni rezultat je ishemija miokarda s
posledično angino pectoris ali celo akutnim miokardnim infarktom. Še posebej so v nevarnosti
bolniki,ki imajo koronarno žilno bolezen. Ob tem se bo prav gotovo pojavila tudi anksioznost, ki še
dodatno  aktivira SŽS in s tem situacijo le še poslabša.

Respiratorni sistem
Posledica poškodbe v predelu zgornjega abdomna ali toraksa je motnja v delovanju dihal. Nehoteni

spinalni refleksi, kot odgovor na bolečinske dražljaje sprožijo mišični spazem v neposredni okolici in
tudi v mišičnih skupinah višje in nižje od poškodovanega predela. Poleg tega se bolnikova bolečina ob
dihalnih gibih poveča, kar ima za posledico tudi zavestno zmanjšanje vseh gibov. Zmanjša se dihalni
volumen, vitalna kapaciteta, funkcionalna rezidualna kapaciteta in alveolarna ventilacija. 

Gastrointestinalni in urogenitalni sistem
Na eni strani se poveča želodčna sekrecija, zviša se tonus sfinktrov, gibljivost črevesja se zmanjša,

pojavi se lahko celo paralitični ileus. Povečana aktivnost SŽS lahko preko povečanega tonusa sfinktra
privede do retence urina. Opisane spremembe lahko same povzročijo močno bolečino. Poleg tega
bolečina sproži tudi številne metabolne in neurohormonalne mehanizme, ki med drugim privedejo do
hiperglikemije, lipolize, imunosupresije, povečanega izločanja antidiuretičnega hormona, povečanega
katabolizma proteinov in stanja zvečane koagulabilnosti krvi. Nezdravljena  akutna bolečina ima lahko
za posledico nastanek kronične bolečine, ki jo je zelo težko zdraviti in je dolgotrajna.

ANALGEZIJA MED ANESTEZIJO PRI URGENTNI OPERACIJI
Kirurški posegi so večinoma zelo boleči. Bolnik je med urgentnim posegom največkrat v splošni

anesteziji. Anestezijski tim ves čas izvaja nadzor nad bolnikom.  Nadziramo njegove življenske funkcije
z osnovnim ( EKG, Spo2, neinvazivni RR) ali razširjenim monitoringom in je umetno ventiliran s pomočjo
anestezijskega dihalnega aparata.  Zato ob anestetiku  (intravensko, inhalacijsko) in mišičnemu
relaksansu uporabljamo  tudi analgetike, ki zmanjšujejo bolečino ob operaciji in po njej. Tako bolnika
umirimo, zmanjšamo operacijski stres in tudi potrebo po anestetikih. Možne poti vnosa analgetikov sta
intravenozno kot bolus ali neprekinjeno vensko infuzijo.  Za vzdrževanje analgezije med anestezijo
uporabljamo močne opiatne analgetike: fentanil, alfentanil, remifentanil in sufentanil. Opioidi delujejo
preko opioidnih receptorjev (največ v možganskem deblu). Že majhen odmerek opioida pred
pričetkom operacije podaljša analgezijo po operaciji s tem, da prepreči povečano vzdražnost v
hrbtenjači in v CŽS.

Razdelitev analgetikov:
a) OPIATI so močni analgetiki za lajšanje hudih bolečin. Pri človeku povzročijo analgezijo, depresijo

dihanja, bradikardijo, navzeo in bruhanje,  supresijo kašlja, miozo, sedacijo, fizično odvisnost,
obstipacijo. Njihov antagonist je NALOXON. Bolniki, ki prejemajo opiate, morajo biti obvezno
monitorizirani in umetno ventilirani. Sem spadajo morfij in njegovi derivati, tramadol.

b)NSAID so nesteroidni analgetiki, ki delujejo protivnetno, antipiretično in analgetično. To so:
diklofenak, ketoprofen, ibuprofen. Povečan odmerek ne poveča analgezije, ampak  se povečajo le
neželeni učinki.

c) ANALGETIKI-ANTIPIRETIKI imajo šibkejši učinek kot opioidi in se jih uporablja   skupaj z drugimi
analgetiki. To so paracetamol, metamizol, acetilsalicilna kislina, propifenazon.

MULTIMODALNA ANALGEZIJA:
Za učinkovito analgezijo najpogosteje uporabljamo kombinacijo opioidov z lokalnimi anestetiki in

NSAID. Ob  uporabi se pogosto pojavljajo stranski učinki: slabost, bruhanje, sedacija in krvavitve.
Analgezija z uporabo analgetikov z različnimi mehanizmi delovanja (multimodalna analgezija) zmanjša
končno porabo analgetikov  in ima manjše stranske učinke. Anesteziolog ob predpisani analgeziji
obvezno napiše tudi zdravilo  v primeru slabosti in bruhanja.

PERIOPERATIVNI ANALGETIKI
FENTANIL je anestetik in močno protibolečinsko zdravilo pri splošni anesteziji. Učinek je takojšen in

čas delovanja je  30-45 min. Fentanil ima koncentracijo 50 mcg/ml, doza je1-2 mcg/kg, za splošno
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APLIKACIJA ANALGETIKA 
PRI URGENTNEM KIRURŠKEM POSEGU

APPLICATION ANALGESIA IN EMERGENCY SURGERY

Marjeta Urankar

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Izvleček
Poškodbe ali nenadne bolezni so vzrok akutne bolečine. Zdravimo jo z analgetiki že na terenu. Ob

prihodu poškodovanca v bolnišnico ponovno ocenimo stopnjo bolečine. Velikokrat bolnik za
zdravljenje poškodbe potrebuje urgentni kirurški poseg. Naloga medicinske sestre je, da  prepozna
bolečino in bolniku pravočasno  v sodelovanju z zdravnikom aplicira analgetik že  predoperativno,
perioperativno in  pripravi analgezijo za postoperativno obdobje.

Abstract
Injuries or sudden diseases can cause acute pain. Prehospital treatment of acute pain with analgesic

is needed. The evaluation of pain level has to be done at arrival to the hospital. Often the patient is in
need of an urgent surgery. The task of the nurse is to recognize the pain and applicate analgesic to the
patient administered by the physician. The analgesic has to be applicated preoperative, perioperative
and post-operative period.

PREPOZNAVANJE BOLEČINE
Kirurški poseg je invazivna oblika zdravljenja, ki prizadene človekovo duševnost in spremeni notranje

ravnovesje. Vsak operativni poseg je tvegan, kajti navzočih je kar nekaj dejavnikov, na katere ne
moremo vplivati in so zato nepredvidljivi. Naloga zdravstvenih delavcev je, da se osredotočijo na
dejavnike, na katere se da vplivati. Operativni posegi so načrtovani ali nujni,  vedno pa je prisotna
bolečina. Pri nujni operaciji nam primanjkuje časa, zato pred operacijo opravimo le najnujnejše
preiskave krvi,  določanje krvne skupine in Rh-faktorja, pregled srca in pljuč. O nujni  operaciji govorimo
takrat, ko bi vsako odlašanje  posega ogrozilo bolnikovo življenje. To so poškodbe in  krvavitve, zapore
dihalnih poti, črevesja ali hujše infekcije, ki jih ne moremo odvladati s konzervativnim zdravljenjem.
Nujno pa je bolniku potrebno zagotoviti ustrezno analgezijo že pred prihodom v operacijsko dvorano. 

ZNAKI IN SIMPTOMI  AKUTNE BOLEČINE
Poškodba tkiva ponavadi vodi do takojšnjega nastanka bolečine, ki se prevaja predvsem po hitro

prevodnih Adelta živčnih vlaknih. Zatem se pojavi nekoliko drugačna , manj ostra bolečina, ta je
posledica prevajanja impulzov po zelo tankih, počasneje prevodnih  C živčnih vlaknih. Živčna vlakna
prevajajo bolečinski dražljaj po hrbtenjači do višjih centrov v možganih, ki bolečino ozavestijo. Znaki
akutne bolečine so: tahikardija, hipertenzija, vazokonstrikcija, znojenje, zvečana GIT sekrecija, hitro
plitvo dihanje,   zmanjšana intestinalna mobilnost,  spazem skeletnih mišic,   zvišan tonus sfinktrov,
retenca urina,venska staza ( večja verjetnost za trombozo),  anksioznost, zmedenost vse do delirija.

VPLIV AKUTNE BOLEČINE NA RAZLIČNE ORGANSKE SISTEME:
KV sistem
Splošno znano je, da huda akutna bolečina sproži prekomerno aktivnost simpatičnega živčnega

sistema, kar povzroči zvišanje srčne frekvence, perifernega vaskularnega upora, krvnega tlaka in
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APLIKACIJA ANALGETIKA
Medicinska sestra preveri zdravnikovo naročilo. Po izbiri analgetika preveri rok uporabe in pripravi

potreben material. Po razkuževanju rok prebriše ampulo in analgetik sterilno povleče v sterilno
brizgalko, ki jo nato označi . Zdravilo apliciramo preko periferne venske poti ali preko OVK. Analgetik
nikoli ne apliciramo hitro zaradi možnih stranskih učinkov (hipotenzija, bradikardija,...). Analgetik lahko
sproži alergični odziv. Ta lahko vodi do anafilaktičnega šoka, ki privede do reanimacije. Le tega zdravimo
glede na stopnjo šoka. Pacienta opazujemo in ugotavljamo spremembe vrednosti krvnega tlaka,
dihanja in pulza v operacijski dvorani in nato v enoti pooperativne oskrbe.

ZAKLJUČEK
Vsak poškodovanec pred sprejemom v operacijsko sobo prejme analgetik za lajšanje bolečine. Za

bolnika predstavlja dodatno bolečino tudi vsak premik njegovega telesa. Naloga medicinske sestre je,
da prepozna znake akutne bolečine in jo tudi oceni, obvesti zdravnika in po navodilu aplicira analgetik.
Operacija zahteva prav tako dovolj globoko analgezijo, za katero skrbita anesteziolog in anestezijska
medicinska sestra.  Neprimerno zdravljena akutna bolečina namreč vodi v kronično bolečino, ki vpliva
na psihofizično stanje bolnika. Medicinske sestre z izobraževanjem  izboljšujemo učinkovitost
obvladovanja bolečine in s tem zadovoljstva bolnikov.

LITERATURA
1. Gričar M, Vajd R. Urgentna medicina- izbrana poglavja. Portorož, 2010.
2. Šmitek J, Krist A. Venski pristopi, odvzem krvi in dajanje zdravil. UKC Ljubljana, 2008.
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4. Ravnikar T. Zdravstvena nega pacienta z akutno bolečino po operativnem posegu. Jesenice, 2013.
5. www.webmd.com/pain-management/guide/narcotic-pain-medication
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anestezijo odraslega apliciramo 2-4 ml zdravila v bolusu , lahko tudi več glede na stanje bolnika in vrste
ter obsežnosti operacije.Vbrizgamo ga v 1-2 min i.v. Po 30-45 min za vzdr. analgezije  po naročilu
zdravnika dodamo fentanil (do  2ml). Bolnik je ves čas umetno predihovan. Možen je pojav bradikardije
in asistolije, hipotenzije, rigidnost mišic. Ob predoziranju moramo uporabiti antagonist opioidov
naloxon, ki ga počasi titriramo do učinka.

REMIFENTANIL je opioid za i.v. uporabo. Daje se v neprekinjeni infuziji z uporabo infuzijske črpalke,
doza je 0.1-2 mcg/kg/min glede na obsežnost operacije. Je močan analgetik in zagotavlja globoko
anestezijo in ima ravno tako hiter učinek. Je hitro razgradljiv analgetik opioid, zato je pred koncem
anestezije, ko konc. remifentanila zmanjšujemo, potrebno dodati analgetik iz druge skupine. Lahko se
ga uporablja v enotah intenzivne nege kot sedacija. Bolnik je umetno ventiliran in monitoriziran.

ALFENTANIL je opioid, ki ga uporabljamo pri krajših posegih in za lajšanje srednje  bolečine. Je
kratkodelujoč (10 min) in povzroča manj depresij dihanja. Intravenska  doza je 7-15 mcg/kg.

Proti koncu operativnega posega moramo zmanjšati uporabo opioidov in le te nadomestimo z
analgetiki iz drugih skupin. Anesteziolog na analgetični list napiše pooperativno analgezijo, ki služi
medicinskim sestram na oddelku. Anestezijska medicinska sestra že med anestezijo pripravi analgezijo
po zdravnikovih navodilih in  jo bolniku tudi priklopi. Tako  bolnik za pooperativno analgezijo prejme
analgetike, ki budnemu bolniku zagotavljajo zadostno analgezijo in je varnejša za dihalni sistem. Ti
analgetiki so:

TRAMADOL je opiatni analgetik za lajšanje srednje hude bolečine. Apliciramo ga enkratno dozo 100
mg ali v kontinuirani infuziji skupaj z metamizolom. Dnevna doza naj ne bo več kot 400 mg, enkratna
doza je 1-2 mg/kg. Učinek traja 4-8 ur. Pogosta stranska učinka sta slabost in bruhanje.

PIRITRAMID  je opioidni analgetik, ki ga uporabljamo v pooperativnem obdobju za lajšanje bolečin.
Doza za odrasle je 0.05-0.2 mcg/kg, otroci  0.05-0.1mcg/kg. Običajno odraslemu bolniku apliciramo 1.5-
3 mg iv. Maksimalni učinek nastopi po 10 min in traja 4-6 ur. Lahko ga dajemo v neprekinjeni infuziji ali
preko PCA črpalke. Povzroča manj depresij dihanja kot fentanil in remifentanil. 

METAMIZOL je   srednje močan analgetik, ki deluje tudi spazmolitično. Enkratna doza za odraslega je
2.5g, dneva doza odraslega je 5g, za otroke je doza 10- 20mg/kg. Od stranskih učinkov sta ob enkratni
aplikaciji najbolj pomembna hipotenzija in alergična reakcija. Zdravilo dajemo počasi i.v. ali v
analgetični mešanici.

KETOPROFEN   je nesteroidni antirevmatik  za i.v uporabo. Dnevna doza je 300mg.  Posebna
previdnost je potrebna zaradi medsebojnega delovanja ( diuretiki, kortikosteroidi, zdravila za redčenje
krvi,...)

PARACETAMOL  je analgetik in antipiretik za zdravljenje bolečin po operacijah. V 1ml raztopine je 10
mg .Viala 50 ml je namenjena otrokom do 10 kg – 7.5 mg/kg,  otroci 10- 33 kg enkratna doza 15mg/kg.
Viala 100 ml ali 1g je enkratna doza za  odrasle - dnevna 4g. Posebna previdnost je potrebna pri
prevelikih odmerkih, ki povzročajo nepopravljivo okvaro jeter.

PRIPRAVA ANALGETIKOV
Aplikacija zdravila  ne pomeni le vbrizgavanje zdravila  v pacientovo telo, ampak vključuje tudi

celovito znanje povezano  z dajanjem zdravil, njihovo shranjevanje, način priprave, njihovo delovanje v
telesu, možni učinki z drugimi zdravili, preobčutljivost na posam. sestavine zdravila, toksične in stranske
učinke zdravila, neodzivnost na zdravilo, fiziološke spremenljivke (spol,starost, teža,velikost).Injiciranje
zdravil zahteva tudi poznavanje dogovorjenih standardov za zagotavljanje varnosti bolnika in izvajalca,
možnih sistemskih in lokalnih pojavov  in zapletov po posegu, možnosti napak, načine preprečevanja
in poročanje o nastalih napakah (obrazec prijava neželenega dogodka), etične smernice in pacientove
pravice. Opiati so zdravila, ki zahtevajo poseben režim shranjevanja v  depojih.  Medicinska sestra
dnevno  vodi evidenco porabe za  bolnike v Knjigi o prepovedanih substancah, ki jo izda bolnišnična
lekarna. Za učinkovito in varno aplikacijo analgetika je nujno timsko sodelovanje vseh zdr. delavcev.
Zdravilo predpisuje zdravnik. Naročilo mora biti  čitljivo, pravilno in popolno zapisano na anestezijski
list. Medicinske sestre in zdravniki  pri pripravi in aplikaciji zdravila uporabljamo pravilo 10P. Zdravilo
pripravimo v varnem in čistem okolju (prebrišemo površino, razkuževanje rok), pripravimo ga
neposredno pred uporabo in  uporabljeno brizgo zavržemo. Brizgalko z zdravilom vedno označimo
(nalepka z imenom zdravila, konc., datum in uro priprave in ime izvajalca) ter zaščitimo z iglo ali
neprepustnim zamaškom.



urgentnih medicinskih sester (ENA) so za urgentne oddelke priporočljivi 5 stopenjski triažni sistemi. Na
urgentnh oddelkih so najpogosteje v uporabi Manchestarski (MTS), Avstraloazijski (ATS), Kandska
akutna lestvica (CATS) in indeks nujnosti (ESI)(5). Vsi ti sistemi v svojih protokolih obravnavajo problem
bolečine. Pacienti s hudo boločino so vedno uvrščeni v visoke prioritetne skupine ( ćas do oskrbe 0-10
min)

Manchestarski sistem se uporablja v številnih državah ob sprejemu pacientov. Sprejet  je tudi kot
uradni triažni sistem urgentnih ambulant v Sloveniji in se postopno vpeljuje v proces. MTS obravnava
bolečino kot  enega izmed petih »splošnih kriterijev« pri razvrščanju pacientov v triažne kategorije. S
pomočjo splošnih in specifičnih kriterijev znotraj posameznih algoritmov so pacienti razvrščeni v
posamezne skupine. Na podlagi jakosti, lokacije in tipa bolečine so pacienti razvrščeni v oranžno,
rumeno ali zeleno triažno skupino.(2) 

OCENJEVANJE BOLEČINE
Ocena akutne bolečine je kratka. Natančnost je zaradi tega lahko vprašljiva. Doživljanje bolečine je

subjektivno, zato jo natančno lahko oceni le pacient, more in mora pa jo ocenjevati. tudi medicinska
sestra. Pri oceni stanja naj medicinska sestra pacientu verjame (3).Včasih pri zdravstvenih delavcih
naletimo na odziv, da pacient pretirava. Razširjeno je tudi mnenje da stalni obiskovalci točno vedo, kako
morajo opisati bolečino,da ne bodo čakali (4) Lahko pa tudi, da pacient prenaša bolečino stoično, ker je
izražanje bolečine zanj sramota(3).

Za ocenjevanje bolečine se porablja različne lestvice. Pomanjkljivost teh lestvic je, da so bile razvite
za ocenjevanje po operativne in kronične bolečine, zato imajo pri uporabi v triažnem procesu določene
pomanjkljivosti(2). Problem je zlasti v subjektivni oceni bolečine, ki je močno pogojena z osebnostnimi
razlikami. Pri akutni bolečini je pogosto problem numeričnega vrednotenja (VAS 1-10). Upornost in
nazornost lahko izboljšamo z grafičnim prikazom naraščajočih številk. Priporočljiva je tudi uporaba
pridevniške točkovne lestvice – brez bolečin, blaga, zmerna, huda, nevzdržna. (1) Velikokrat, zlasti
starejši pacienti, raje opišejo bolečino na takšen način. 

V MTS se jakost bolečine ocenjuje s kombinacijo subjektivno in objektivno dobljenih podatkov.
Pacient ( ki je tega sposoben) v postopku triaže točkuje svojo bolečino z vizualno analogno lestvico
(VAS) ali opiše z besedno opisno lestvico. Medicinska sestra hkrati zbira objektivne podatke o bolečini
na podlagi obnašanja in vitalnih znakov. Pacienti s hudo bolečino so uvrščeni v oranžno triažno skupino
(čas do oskrbe 10 min.), zmerno v rumeno ( čas do oskrbe 60 min) in z blago bolečino v zeleno skupino
( čas do oskrbe 120min), v kolikor nimajo kakšnega drugega kriterija za uvrstitev v višjo skupino. (2)

Ocena bolečine je problematična pri pacientih z motnjami na področju komunikacije.
Na primer pri dementnih, naglušnih, pri pacientih z zaznavnimi motnjami. V takšnih primerih si

pomagamo z neverbalnimi znaki, ki kažejo, da pacienta boli. Lahko stoka, dela grimase, prijemlje se za
določeno mesto, je poten bled. 

V določeni meri lahko na jakost bolečine sklepamo na podlagi vitalnih znakov – pospešen pulz,
zvišan krvni pritisk. Vendar ugotavljajo, da se ti znaki že po eni uri lahko vrnejo k običajnim vrednostim,
ker organizem skuša vzpostaviti ravnotežje.(5).  

Poleg jakosti vplivajo na določitev triažne skupine tudi druge značilnosti bolečine.
V zbiranju podatkov medicinska sestra sledi PQRST okrajšavi 
• Kaj je povzročilo bolečino? (Provokers)
• Kaj jo poslabša/zmanjša, kako jo občutite? (Quality)
• Kje je? Kam izžareva? (Radiation)
• Kako huda je (ocena od 1-10) (Severity)
• Koliko časa traja (Time)
• Kaj je že bilo storjeno? Ali ste že vzeli oz. dobili zdravila? (Tretment) (5)
Vsi ti podatki so pomembni zaradi ugotavljanja vzroka in teže obolenja oz. poškodbe. Bolečina je

lahko konstantna, difuzna, lahko se pojavlja v intervalih, je zbadajoča, tiščeča, 
Načeloma je bolečina, ki je zbadajoča in se pojavlja v intervalih manj problematična, v kolikor ni

odstopanj pri vitalnih parametrih. (5) 
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OBRAVNAVA PACIENTOV Z BOLEČINO 
V POSTOPKU BOLNIŠNIČNE TRIAŽE

TREATMENT OF PATIENTS WITH PAIN 
IN THE PROCEDURE OF HOSPITAL TRIAGE

Majda Cotič Anderle

Internistična prva pomoč, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana

Izvleček
Bolečina je eden izmed najpogostejših razlogov za prihod pacientov na urgentni oddelek.

Ocenjevanje bolečine v triažnem postopku je zelo pomembno zaradi določanja prioritete obravnave.
Pacienti s hudo bolečino so uvrščeni v visoke prioritetne skupine. V oceni bolečine medicinska sestra
upošteva subjektivne in objektivne podatke. Manchesterski triažni sistem priporoča uporabo besedne
opisne lestvice, vizualno analogne lestvice in opazovanje vedenja. Ocena bolečine v triažnem postopku
je pomembna za ustrezno obravnavo pacientov na urgentnem oddelku. 

Abstract
Pain is one of the most common reasons for coming patients to the emergency department.

Assessment of pain in the triage process is very important for determining the priority treatment.
Patients with severe pain are admitted to high priority group. Nurse assessed pain on the basis of
subjective and objective data. Manchester triage system recommends the use of the word descriptive
scales, visual analogue scales and observation of behavior. Assessment of pain in the triage process is
the important for the appropriate treatment of patients in the emergency department.

UVOD
Bolečina je eden najpogostejših vzrokov za prihod pacientov v ambulante nujne medicinske pomoči.

Pacient pričakuje ,da bo bolečina odpravljena ali zmanjšana. Zakon o pacientovih pravicah to tudi
opredeljuje kot njegovo pravico.(6)Lokacija in jakost bolečine se razlikuje glede na vzrok bolečine in
subjektivno doživljanje posameznika. Ocena bolečine je sestavni del začetne in zaključne obravnave
pacienta. V obravnavi pacienta se srečujemo z dvema vidikoma – sama bolečina slabo vpliva na
pacientovo počutje, pa drugi strani pa je simptom patološkega dogajanja v organizmu. Zaradi teh
dejavnikov je bolečina pomemben dejavnik pri določanju prioritete obravnave v vseh triažnih sistemih. 

Triaža pacientov v urgentni ambulanti poteka na podlagi bolezenskih simptomov, ki jih ugotovimo
ob sprejemu pacienta. Absolutno prednost imajo tako bolniki pri katerih je prišlo do
kardiorespratornega zastoja. Prednostno obravnavo zahtevajo še bolniki v respiratorni stiski,
nezavestni, šokirani. Tudi huda bolečina je eno izmed alarmantnih stanj, saj je njen vzrok pogosto
življenje ogrožajoče stanje. Tako pacienti s hudo bolečino pogosto sodijo v skupino vitalno
ogroženih.(1)

Na podlagi ocene bolečine v triažnem postopku lahko pacientu že v času čakanja bolečino
zmanjšamo, kar ugodno vliva na njegovo počutje. Zmanjšuje strah in vznemirjenost. V določenih
primerih omogoča tudi spremembo triažne kategorije v nižjo prioriteto.(2)

TRIAŽNI SISTEMI
Triažni sistemi, ki se uporabljjo so številni. Razlikujejo se glede na to ali jih uporabljamo za izredne

razmere, vojno ali vsakodnevno delo na urgentnih oddelkih. Po priporočilih Svetovnega združenja
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SPREMLJANJE PACIENTA Z AKUTNO BOLEČINO 
NA KIRURŠKEM ODDELKU

MONITORIN A PATIENT WITH ACUTE PAIN 
ATA SURGICAL DEPARTMENT

Vesna Svilenković

Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, 
UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana 

Izvleček
Spremljanje pacienta z akutno bolečino pomeni, da medicinska sestra  z opazovanjem in

poslušanjem zaznava potrebe pacienta. S pravilnim in pravočasnim  ukrepanjem omogoča vzdrževati
jakost bolečine v znosnem območju VAS do 3, pacientovo boljše počutje in zadovoljstvo, aktivno
sodelovanje v terapevtskem postopku, hitrejše in krajše okrevanje z manj zapleti. Medicinska sestra
pacienta z spremlja celostno. Pri obravnavi daje največ poudarka ocenjevanju bolečine z uporabo z
enodimenzionalnih lestvic. Pri pacientih, ki ne morejo oceniti bolečine s samooceno se uporabljajo
vedenjsko fiziološke lestvice, ki vsebujejo seznam znakov bolečine in fiziološke meritve. Pacienta z
analgezijo je treba opazovati sistematično, da se pravočasno opazijo in preprečijo zapleti analgezije, kot
tudi stranski učinki analgetikov.

Abstract
From a nurse's point of view monitoring a patient with acute pain means that he/she perceives and

detects the patient's needs through observation and by listening to him/her. It also means that with a
correct and timely intervention a nurse is able to maintain the intensity of pain in the tolerable range
of up to 3 points on the VAS scale and consequently also the patient's well-being and satisfaction, active
participation in the therapeutic process, faster and shorter recovery time and fewer complications. A
nurse has an integrated approach to monitoring a patient. The main focus is put on assessing the pain,
which is the basis for an effective pain management using one-dimensional scales. We use behavioral
pain scale in patients that are unable to self-assess their pain. These scales are made of a list of signs of
pain and physiological measurements. Patients with analgesia should be monitored systematically in
order to notice and prevent analgesia-related complications on time, as well as analgesics' side effects.

UVOD
Akutna bolečina (AB) je ostra bolečina, ki se pojavi nenadoma kot odziv na tkivno poškodbo ali

bolezen. Spremljajo jo znaki: hipertenzija, tahikardija, tahipnea, vazokonstrikcija, potenje, spazem
skeletnih mišic, zvečana gatrointestinalna sekrecija), zmanjšana intestinalna mobilnost, zvišan tonus
sfinktrov, retenca urina, venska staza, anksioznost, zmedenost vse do delirija (Požlep, 2010). AB je
fiziološka bolečina, ki opozarja, da je v telesu nekaj narobe, ima  obrambno vlogo. Traja manj kot 3
mesece in mine, ko je vzrok zanjo  odstranjen. Običajno je obvladljiva. Nezdravljena lahko vodi v
kronično bolečino (Šmitek, Krist, 2008). Za pacienta pomeni psihično trpljenje (strah, jeza, sovražnost
proti osebju, motnje spanja) in najbolj neprijetno bolnišnično izkušnjo. 

Osnovni vzrok za pojav AB pri pacientih na kirurškem oddelku (KO) je pooperacijska bolečina zaradi
kirurške poškodbe tkiva ali bolečina zaradi stanja po poškodbi; bolečina pri dihanju zaradi torakalne
drenaže, pneumotoraksa; bolečina ob akutnem miokardnem infarktu in druge vrste ishemične
bolečine, ki nastane zaradi oviranega dotoka krvi, pljučna embolija (Požlep, 2009); bolečina v trebuhu:
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Znotraj posameznih algoritmov MTS so opisani tudi tipi bolečine na podlagi katerih razvrstimo
pacienta v posamezno skupino. Tako je lahko pacient tudi ob blažji bolečini  uvrščen v visoko trižno
skupino, če gre za določen tip bolečine- np. stenokardijo. Glede na najpogostejše lokacije bolečine, ki
so vzrok prihod na urgentni oddelek, pa so izdelani algoritmi za »bolečino v prsih, trebuhu,  hrbtu, boleč
vrat,  glavobol « 

LAJŠANJE BOLEČINE
V večina triažnih sistemov je poudarjeno, da je potrebno po oceni bolečini poskrbeti tudi za

zmanjšanje bolečine. Lajšanje bolečine je pacientova pravica (6), in ker so na urgentnih oddelkih
pogosto dolgi čakalni časi je aplikacija anlgetikov predvidena že v triažnem postopku.

MTS navaja, da na ta način lahko zmanjšamo število pacientov v visokih prioritetnih skupinah, saj jim
lahko ob zmanjšanju bolečine znižamo triažno skupino.

Številne raziskave kažejo, da aplikacija analgetika ob sodobnih diagnostičnih postopkih ne vpliva na
postavitev diagnoze obolenja. Pacient zaradi zmanjšane bolečine lažje sodeluje pri diagnostičnih
postopkih.

Za aplikacijo so izdelani protokoli. Tudi v slovenskem prostoru so prvi poizkusi v to smer. Predpogoj
pa vpeljan triažni proces. 

Večinoma gre le za aplikacijo analgetikov per os. Pri bolečinah, kjer je potrebna za obvladovanje
bolečine  i.v. aplikacija pa je na mestu čim hitrejša obravnava pacienta.(znotraj 10 min)

V okviru ne medikamentozne th. pa lahko pacientu pomagamo z pozitivno komunikacijo, ogrevanje,
razbremenilni položaj in imobilizacija.

DOKUMENTIRANJE
Iz  pacientove dokumentacije na urgentnem oddelku mora biti razviden čas ocene, jakost, lokacija

bolečine in ukrepi za zmanjšanje le te. Iz dokumentiranja je vidna individualna obravnava pacienta in
pristop urgentnega oddelka k upravljanju bolečine. Dokumentiranje podatkov glede bolečine je tudi
zahteva mednarodnih akreditaciskih standardov za bolnišnice.(5)   

ZAKLJUČEK
Ocenjevanje bolečine je pomemben del triaže. Ocena bolečine zahteva od medicinske sestre

posebne spretnost. Za pacienta in svojce je bolečina hud problem saj povzroča nelagodje,
vznemirjenost in strah. Lahko je znak življenje ogrožajočega stanja. 

V triažnem postopku se srečuje s problemom relevantne ocene, saj je bolečina zelo subjektivno
pogojena.  V oceni bolečine je potrebno upoštevati pacientovo doživljanje bolečine in  lastna opažanja. 

Uspešno izpeljan proces obravnave bolečine v triaži pa se bo odrazil v zadovoljstvu pacientov in
kakovosti dela urgentnega oddelka. 
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vrednosti povišan krvni tlak in srčni utrip, povišana ali zmanjšana frekvenca dihanja, razširjene zenice,
bledica ali rdečica obraza, potenje, slabost (Kamenik, 2008). 

V UKC Ljubljana uporabljamo za oceno bolečine priodraslih pacientih s kognitivnimi, vedenjskimi ali
komunikacijskimi motnjami, pri pacientih z napredovalo demenco PAINAD ocenjevalno lestvico (Pain
Assessment in Advanced Dementia Scale), ki vsebuje seznam vedenjskih znakov, ki jih opažamo pri
pacientih z bolečino. Ugotavljamo prisotnost ali odsotnost petih znakov bolečine (dihanje, nebesedni
zvoki, izraz obraza, govorico telesa, utolažljivost). S seštevanjem števila prisotnih znakov dobimo
številčno oceno bolečine. Skupna ocena je možna od 0 do 10. Od 1 do 3 pomeni blaga bolečina, 4 do 6
zmerna, 7 do 10 močna bolečina (Warden et al., 2003).  

V enoti intenzivne terapije uporabljamo algoritem za ocenjevanje bolečine, ki upošteva tudi
pacientovo zavest ter pri nezavestnem pacientu tudi fiziološke in vedenjske znake. Algoritem
kvantitativno ovrednoti bolečino po štiri stopenjski lestvici Critical Care Pain Observation Tool (CPOT).
Ocenjujemo izraz obraza, premike telesa ujemanje z mehanskim ventilatorjem ali glasove pri
ekstubiranem pacientu in napetost mišic  (http://nursingpathways.kp.org/national/learning/
webvideo/resources/cpot/CPOTHandout.pdf ).

Bolečino ocenjujemo v rednih časovnih presledkih po začetku zdravljenja bolečine, pri vsakem
novem poročanju o bolečini, v primernih presledkih po farmakološki ali nefarmakološki intervenciji (15
do 30 min. po parenteralni,  60 min. po oralni  aplikaciji analgetikov) (http://www.zdravstvena.info/
vsznj/paliativa-vaja-2013-paliativna-oskrba-paliativa/#).

Če je izmerjena jakost  bolečine VAS  > 3,4,5,6 do 10 apliciramo dodaten odmerek analgetika,  po
zdravnikovih navodilih ali pacient sam (PCA, PCEA). Oceno in ukrep zabeležimo. Po 15 minutah je
ponovna ocena bolečine. Če je bolečina še vedno nespremenjena, pregledamo delovanje PCA ali PCEA
črpalke: pretok, odmerki,  prehodnost sistema in katetra. Ukrepamo glede na ugotovitev ( napačno
naravnan pretok, nepretočnost sistema/katetra, prepognjen sistem, zamašen filter, puščanje filtra)
(Šmitek,Krist,2008). Če je PCA oz. PCEA tehnično brezhibna pomeni, da osnovna analgezija, ki je
predpisana ni zadostna. Obvestimo zdravnika za dodatno ukrepanje. Potrebno je dodajanje periferno
delujočih analgetikov, ob hudih bolečinah pa opioidov intravenozno po zdravnikovih navodilih.
Kombinacija centralno in periferno delujočih analgetikov je zelo učinkovita. Po 15 minutah ponovno
ocenimo  jakost bolečine. Bolečina postane znosna. Oceno in ukrepe dokumentiramo v medicinsko ali
negovalno dokumentacijo. Ponovna ocena bolečine po določenem času (na 2 do 3 ure) 

Poleg  ocene bolečine je potreben sistematičen nadzor pacienta, da lahko zgodaj in pravočasno
prepoznamo zaplete analgezije ali pa prisotnost stranskih učinkov analgetikov. Sistematično
opazovanje vključuje vse kriterije, ki so povezani z načinom analgezije, glede na učinkovine (opioidi,
lokalni anestetiki), glede na metodo analgezije: PCA, infuzijska črpalka ali elastomerna črpalka. Redno
merimo vitalne znake: če je sistolični krvni tlak znižan za >20% običajne pacientove vrednosti ali če
pade pod 90 mmHg govorimo o hipotenziji. Če je povišan srčni utrip je lahko znak bolečine, ali pa
bradikardija oz. motnje ritma, ki so lahko znak sistemske toksičnosti lokalnega anestetika (Šervicl
Kuchler, 2010). Spremljamo nasičenost arterijske krvi s kisikom, frekvenco, globino in ritem dihanja. Če
je O2 pod 90%, dihanje plitvo in neenakomerno z apnoičnimi pavzami gre morebiti za zaplet
intravenske opiodne analgezije. Dihalne funkcije je potrebno spremljati prvo uro po sprejemu na 15
minut, nato na 1-2 uri v prvih 24 urah. Opazujemo budnost oz. zaspanost pacienta, da preprečimo
stopnjevanje sedacije, ki vodi v depresijo dihanja. Pri pacientu z analgezijo preko epiduralnega katetra
(EK) moramo pred vstajanjem ali 1x v turnusu  ocenjevati  prisotnost senzoričnih motenj  in/ali
motorične blokade, da preprečimo padec pacienta, okvaro živca, motnje dihanja pri motorični blokadi
na prsnem košu ali epiduralni hematom.  Pri analgeziji preko EK in drugih analgetičnih katetrov
opazujemo vbodno mesto in okolišnje tkivo (rdečina, oteklina, zatrdlina) zaradi preprečevanje okužb.
1x v turnusu preverjamo stanje preveze (intaktnost, morebitni izcedek) in tesnjenje povezav (sistem-
filter- EK). Preverjamo delovanje PCA črpalk, pretok in predpisan pretok ter mesto vnosa učinkovin. Pri
slabosti ali bruhanju zagotovimo pacientu mirno okolje in apliciramo antiemetike po zdravnikovem
navodilu. S postopnim ukinjanjem opioidne kontinuirane analgezije preprečimo odtegnitveno reakcijo
(Šmitek, Krist, 2008). Vse ukrepe je treba natančno dokumentirati v negovalno ali  medicinsko
dokumentacijo kar omogoča vpogled v prejšnje negovalne intervencije, nadzor in preverjanje
uspešnosti ter kakovosti analgezije, zagotavlja kontinuiteto dela. Pomanjkljivo dokumentiranje
razvrednoti in negira aktivnosti medicinske sestre Kardoš, Svilenković, 2005).
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obstipacija, zastoj urina, peritonitis, ileus, ledvične in žolčne kolike, abdominalni dreni, bruhanje,
kolcanje; bolečina ob vnetjih, poškodba kože, dehiscenca rane, absces; nevropatska bolečina zaradi
motenega delovanja osrednjega živčnega sistema - fantomska bolečina; bolečina ob porodu; bolečina
zaradi invazivnih terapevtskih in diagnostičnih postopkov, intubacija, traheotomija, punkcije,
vstavljanje raznih katetrov, kirurški posegi; kot posledica posegov zdravstvene nege: sprememba lege
telesa, oskrba rane, aspiracije dihalnih poti); psihična bolečina (psihične travme) (Stanik-Hutt, 2003). 

ZDRAVLJENJE AB 
Zdravljenje AB na KO se prične pri pacientovi oceni v mirovanju >3 po vizualni analogni lestvici (VAS)

(Požlep, 2009). Najuspešnejša metoda je multimodalni pristop lajšanja AB, kjer gre za kombinacijo
različnih tehnik in učinkovin (Šoštarič, Geršak et al., 2007). AB lahko zdravimo/lajšamo farmakološko ali
z nefarmakološkimi metodami. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča za zdravljenje bolečine
tristopenjsko shemo, pri čemer izberemo analgetik glede na vzrok, jakost in vrsto bolečine. Zdravila se
uvajajo stopenjsko. Na prvi stopnji je paracetamol in nesteroidna protivnetna zdravila. Na drugi stopnji
so šibki opioidi, ki jih po potrebi kombiniramo z neopioidi, na tretji stopnji, za najmočnejšo bolečino pa
so močni opioidi, ponovno pa se lahko kombinirajo z neopioidi, to je z zdravili iz prve stopnje (Požlep,
2009).

Po večjih operativnih posegih ali pri večjih poškodbah je v uporabi učinkovita metoda analgezije - s
strani pacienta nadzorovana analgezija (orig. PC–patient controlled analgezija). PCA črpalka je posebna
infuzijska črpalka, ki omogoča, da pacient sam nadzoruje jakost svoje bolečine. Poseben gumb
omogoča pacientu, da si ob povečanem občutku bolečine sam vbrizga dodaten, enkratni v naprej
programiran odmerek analgetika. Aktiviranje gumba je časovno omejeno, kar preprečuje predoziranje
(Chumbley, Mountfod, 2010). 

SPREMLJANJE PACIENTA Z AKUTNO BOLEČINO
Spremljanje pacienta z AB na KO pomeni, da medicinska sestra (MS) z opazovanjem in  poslušanjem

zaznava potrebe pacienta. S pravilnim in pravočasnim ukrepanjem omogoča vzdrževati jakost bolečine
v znosnem območju VAS do 3, pacientovo zadovoljstvo in boljše počutje, zaradi česar aktivno
sodelovanje v terapevtskem postopku, hitrejše okreva z manj zapleti. Vključuje zgodnjo prepoznavo,
oceno in merjenje jakosti bolečine v rednih časovnih presledkih s pacientu primerno  ocenjevalno
lestvico, pravilno in varno aplikacijo analgetikov, prepoznavanje in preprečevanje stranskih učinkov
analgetikov ter možnih zapletov analgezije, dokumentiranje, poročanje zdravniku o učinkovitosti
analgezije (Šmitek, Krist, 2008). Poznati mora tudi delovanje protibolečinskih črpalk in rokovanje z njimi.

Ko je pacient z AB sprejet na KO je treba z negovalno anamnezo narediti oceno bolečine, preučiti
pacientovo medicinsko dokumentacijo ali pridobiti informacije od drugih virov v primeru, da pacient
ne zmore podati verbalne ocene bolečine.   Ocenjevanje bolečine je pomembna naloga MS in
predstavlja začetek učinkovitega lajšanja AB. Ovrednotena bolečina je pogoj za pravilno obravnavo in
obvladovanje bolečine, izbiro in oceno učinkovitosti analgezije ter načrtovanje ukrepov ob
nezadostnem lajšanju. Bolečina je kompleksna subjektivna izkušnja, zato  se pacientu individualno
prilagodimo. Izberemo pravi čas za oceno in ob tem zmanjšujemo strah, ki vedno spremlja bolečino. S
pacientom vzpostavimo profesionalen medosebni odnos. Vedeti mora, da je pomembno, da med
zdravljenjem takoj poroča o prisotnosti bolečine, ker jo le na ta način lahko učinkovito lajšamo. S
pomočjo empatije, izkušenj, znanj, spretnosti razumemo pacientove potrebe, občutke in značilnosti ter
mu verjamemo (Dumić, Hercan, Pajnkihar, 2009). Pri oceni bolečine je pomembna pacientova
samoocena (self – report). Objektivno oceno naredi MS skupaj s pacientom, upošteva patologijo in
značilnosti bolečine ter vključuje opazovanje pacientovega vedenja in fiziološke meritve. Za
ocenjevanje jakosti in učinka zdravljenja bolečine uporabljamo enodimenzionalne lestvice
Najpogosteje se uporablja vizualna analogna skala (VAS), na kateri pacient na 10-centimetrski lestvici
opredeli jakost bolečine, pri čemer velja, da pomeni 0 cm, da bolečine ni in 10 cm, da je bolečina
najhujša možna. Pri numeričnih lestvicah pacient opredeli jakost svoje bolečine s številom od 0 do 10
(0 = stanje brez bolečine, 10 = najhujša možna bolečina) (Kamenik, 2008). 

Pri pacientih, ki ne morejo podati ocene bolečine s samoocenjevanjem  opazujemo vedenjske znake,
ki kažejo na bolečino, kot so izraz obraza (pačenje, zmrdovanje, mrk pogled, stiskanje zob, vek in ustnic,
gubanje čela, solzenje), vokalizacija (ječanje, stokanje, vzdihovanje, jok, kričanje), govorica telesa
(motorični nemir, prijemanje za boleč predel telesa, umaknitveni refleks, vzdrževanje določene lege
telesa). Bolečino ovrednotimo tudi na podlagi fizioloških znakov bolečine kot so >15% od izhodne
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SPREJEM, PREDAJA IN TRIAŽA URGENTNIH PACIENTOV

ADMISSION, TRANSFER AND TRIAGE OF EMERGENCY PATIENTS

Zaključek
Kritične točke obravnave pacienta z AB na KO, ki so tudi priložnosti za izboljšanje analgezije so

posledica napačnih prepričanj in pomanjkljivega znanja o lajšanju bolečine. Lahko bi rekli, da gre pa
tudi za malomaren odnos do pacienta z bolečino. Veliko vlogo pri tem ima lasten odnos posameznika
do bolečine, znanje in pomen, ki ki ga pripisujete lajšanju  bolečine. Največkrat gre za neredno
ocenjevanje AB v EIN in na oddelku potem, ko pacient zapusti EIN, nepravilno ocenjevanje in zapis
bolečine, bolečina, ki ni verbalno izražena včasih ostane neprepoznana, neredno merjenje učinka
lajšanja bolečine, pacient bo že sam povedal, če bo bolečina prehuda, neempatičen odziv na
pacientovo poročanje o bolečini, pomanjkljivo in neredno dokumentiranje, različna dokumentacija in
doktrina dokumentiranja na KO, pomanjkljivo znanje o delovanju analgetikov iz tega izvira strah zaradi
morebitnih nepredvidenih učinkih analgetikov, pogosta odtegnitev analgezije zaradi poslabšanja
pacientovega stanja, strogo upoštevanje predpisanega časovnega razpona pri dajanju analgetikov,
pripisovanje pooperativnih zapletov analgeziji  pomanjkljivo znanje o rokovanju s PCA črpalko,
predpisovanje analgetikov p.p. (po potrebi) in dvotirna terapija, neupoštevanje predpisane terapije iz
analgetičnega lista.

Kljub temu je iz razveseljivo dejstvo, da je bila v letu 2013 povprečna ocena bolečine pri 4633
obravnavanih pacientov na KO UKC Ljubljana pri pacientih z kontinuirano opioidno analgezijo 1,8, pri
pacientih z EK analgezijo 2,5 po VAS. Sprejet je bil  strokovni standard o obvladovanju bolečine. Redno
pa potekajo tudi sistematična izobraževanja za MS o obvladovanju bolečine.
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MED TRIAŽO NA TERENU IN TRIAŽO V BOLNIŠNICI

ON FIELD TRIAGE VS TRIAGE IN HOSPITAL

Jože Prestor

Predbolnišnična enota nujne medicinske pomoči, Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska 10 A, 4000 Kranj

Izvleček
Razvrščanje večjega števila poškodovancev v ustrezne kategorije glede na njihove poškodbe in

potrebno zdravstveno oskrbo je eden od pomembnejših vidikov ukrepanja zdravstva ob izrednih
dogodkih. V svetu obstaja več različnih triažnih sistemov, razlikujejo se tudi glede na okoliščine, kjer se
uporabljajo. Slovenija je skupaj s sistemom ukrepanja zdravstva ob množičnih nesrečah na terenu
prevzela angleški sistem razvrščanja pacientov SIEVE. Za razvrščanje pacientov v urgentnih centrih in
ambulante se v Sloveniji uporablja Manchesterski triažni sistem.

Abstract
Sorting large number of patients into correct categories depending on their injuries and necessary

health care is one of the most important aspects of health care action at extraordinary events. In the
world there are several different triage systems, depending on the circumstances, where it is used.
Slovenia, with system of health care action at major incidence, took over England’s system of sorting
patients SIEVE. For the classification of patients in emergency centers and clinics the Manchester triage
system is used in Slovenia.

UVOD
Triaža je proces, v katerem večje število žrtev razvrstimo, jim določimo prioriteto oskrbe, jih

razporedimo skladno z njihovimi potrebami po nujni medicinski pomoči in oskrbi za vzdrževanje
življenjskih funkcij, nujnem prevozu ter po končni zdravstveni oskrbi. Triaža je nepretrgan proces, ki se
začne na kraju nesreče in se nadaljuje do končne oskrbe pacienta. Ves čas usklajujemo potrebe žrtev in
razpoložljive vire za dosego čim boljšega stanja/izhoda za kar največje število žrtev. V triažnem procesu
pravilo na posamezniku utemeljene etike nadomesti pravilo skupinske etike. Ekskluzivna triaža je v
civilnih razmerah izjemna redkost, sprejemljiva le ob zelo hudih množičnih (katastrofalnih) nesrečah,
zato v civilnih množičnih nesrečah z veliko ponesrečenimi praviloma uporabljamo inkluzivno triažo:
vsak dobi pomoč, toda nekateri morajo počakati nanjo (Dujić, Simčič, 2013).

Triaža se izvaja v različnih okoljih in pod različnimi pogoji. Tako poznamo triažo ob množičnih
nesrečah, naravnih katastrofah, na terenu in v institucijah v okviru bolnišničnih oddelkov in ambulant
(Ladinek, 2013). 

TRIAŽNI SISTEM
Nujnost zdravstvene oskrbe pacienta se določi glede na težo poškodbe ali bolezni, možnosti za

oskrbo in napovedi izida. Sistem triažiranja ali razvrščanja se uporabi takoj, ko število prekorači
zmožnosti takojšnje ali hitre zdravstvene oskrbe vseh pacientov. Sama triaža se razlikuje glede lokacijo,
kjer se izvaja, zato poznamo sisteme, ki so bili razviti za uporabo na terenu in sisteme za uporabo v
zdravstvenem zavodu. Pri triaži na terenu je treba upoštevati še vidik evakuacije in kasneje prevoza
pacientov do bolnišnice, v bolnišnici pa so glavni dejavniki na triažo omejene zmogljivosti za dokončno
zdravstveno oskrbo pacientov (Herman, 2006). Poznanih je več različnih triažnih sistemov, ki se med
seboj razlikujejo predvsem po številu triažnih kategorij – skupin, na katere se razvrščajo pacienti (Cone,
MacMillan, 2005). Največja dilema uporabnikov obstoječih sistemov je število kategorij, na katere se
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razvrščajo paciente. Starejši sistemi imajo običajno še vedno štiri osnovne skupine, novejši pa razvrščajo
paciente v pet ali šest različnih kategorij (Purtill et al, 2008; Robertson-Steel, 2006). Nekateri sistemi
imajo dobro izgrajen in ločen sistem primarne in sekundarne triaže ter posebej retriažni sistem in
sistem določanja vrstnega reda transporta. Drugi sistemi so bolj usmerjeni k univerzalnosti in
enostavnosti (Prestor, 2011). V Sloveniji se v skladu z objavljenimi smernicami za ukrepanje služb nujne
medicinske pomoči ob množični nesreči na terenu uporablja triažni sistem SIEVE. Že pred izdanimi
smernicami pa je minister odgovoren za zdravje izdal odredbo, da morajo urgentni centri in urgentne
ambulante zaradi zagotavljanja varnosti pacientov uporabljati Manchesterski triažni sistem.

PREDBOLNIŠNIČNA TRIAŽA SIEVE
Leta 1995 sta Hodgetts in Mackway objavila triažni sistem SIEVE. Sistem je še vedno najbolj razširjen

v Združenem kraljestvu in na severu Evrope. Uporablja štiri triažne kategorije, podobno kot večino
drugih triažnih sistemov. Kot kriterij razvrščanja sistem najprej upošteva gibljivost pacientov, zmožnost
lastne evakuacije, med nemobilnimi pa prisotnost dihanja, frekvenco dihanja in srčni utrip pacientov ali
oceno kapilarnega povratka.  Sekundarna triaža pri sistemu SIEVE se imenuje SORT. Tu se za razvrščanje
kot osnovni kriterij uporablja revidirana travma lestvica (RTS). Za vrednotenje pa moramo kot dodatni
kriterij oceniti stanje zavesti s pomočjo Glasgowske coma lestvice in anatomski status pacienta,
frekvenco dihanja in vrednost krvnega tlaka. Ker so raziskovalci ugotovili, da je sistem SIEVE in SORT
nista dovolj varna, če je med poškodovanimi večje število otrok, so osnovni sistem SIEVE modificirali
tako, da so vključili pri ocenjevanju otrok mlajših od 3 let pred frekvenco dihanja preverjanje
kapilarnega povratka. Kasneje pa je Hodgetts s sodelavci kot nadgradnjo sistema SIEVE in SORT razvil
nov otroški triažni sistem, ki se imenuje otroški triažni trak (Pediatric Triage Tape) (Garner, Nocera, 2001)

Po sistemu SIEVE triaže ocenjujemo mobilnost, dihanje in krvni obtok. Vse poškodovance, ki lahko
hodijo, uvrstimo v zeleni sektor, a jih dodatno ločimo na osebe s poškodbami in zdrave udeležence
dogodka. Pri drugih poškodovancih pa začnemo najprej ocenjevati dihanje. Če ugotovimo, da
poškodovanec ne diha tudi po tem, ko smo mu sprostili dihalne poti, ga uvrstimo v črno skupino. Tiste
poškodovance, ki dihajo hitro ali počasi (hitreje kot 30 vdihov na minuto ali počasneje kot 10 na
minuto), uvrstimo v rdečo skupino. Pri poškodovancih, ki dihajo normalno, ocenimo frekvenco utripa.
Če je frekvenca utripov višja kot 120 udarcev na minuto ali je kapilarna polnitev daljša kot dve sekundi,
jih uvrstimo v rdečo skupino. Ob oceni kapilarne polnitve je pomembno poznati omejitve, ki jih
predstavljata slabša vidljivost na terenu ali podhlajenost poškodovancev (Lennquist, 2012).

Sistem sekundarne triaže je rahlo bolj zapleten, še vedno pa izhaja pri prvi oceni iz fizioloških
parametrov, kasneje, pri validaciji ocenjene kategorije, pa se naslanjajo na anatomske parametre.
Preden se pacient ponovno pregleda, mora triažer ponovno oceniti njegovo zavest po GCS lestvici,
prešteti število vdihov na minuto ter izmeriti krvni tlak. V drugem koraku triažer pridobljene podatke
pretvori v točke nove TSS (Triage Sort Score) triažne lestvice. Iz petstopenjske lestvice GCS, frekvence
dihanja in vrednosti sistoličnega krvnega tlaka lahko pacient s pomočjo pretvorbe zbere največ 4 točke
in najmanj nič. V tretjem koraku triažer glede na dobljeni seštevek določi triažno kategorijo, v katero se
razvrsti pacient. Ker pa je razvrščanje izvedeno zgolj na podlagi fizioloških prametrov, mora triažer še
pregledati celega pacienta in iskati anatomske kriterije za potrditev izbrane triažne kategorije.
Osredotočen je na vrednosti vitalnih funkcij, prehodnost dihalne poti, poškodbe prsnega koša, trebuha,
medenici, pregled hrbtenice in okončin, stanja kože ter oceno nevrološkega ter psihološkega stanja
(Lennquist, 2012; Garner, Nocera, 2001).

BOLNIŠNIČNA TRIAŽA MTS
Manchesterski triažni sistem (MTS) je bil razvit v Angliji in sprejet kot nacionalna triažna shema. MTS

se nanaša na standardizirani postopek za prvo oceno na urgenci. Gre za to, kakor hitro je mogoče,
vendar varno in razumeti prednostne naloge zdravljenja v nasprotju s triažo. Ta sistem se uporablja v
številnih evropskih državah in tudi na posameznih oddelkih v Avstraliji, Kanadi, Japonskem (Marsden in
Windle, 2006). V evropi je najbolj razširjen in uporabljen manchesterski triažni sistem. Primeren se zdi
tudi za uporabo v Sloveniji. Kje so razlogi, da je ravno ta sistem tako široko uporabljen?

Prednosti sistema so, da je uporabljen za vse starostne skupine, od otrok do starejših, vsebuje oceno
stopnje bolečine, uspešnost sistema je potrjena na številnih dokazanih primerih, protokol je bil razvit s
strani kliničnih strokovnjakov in omogoča ovrednotenje obravnave in primerjavo med različnimi
oddelki.
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Razlogi za začetek triaže na urgentnih oddelkih so bili varnost pacienta, udobje pacientov in
ovrednotenje procesa - poenotenje sistema (npr. Manchesterskega) omogoča primerjavo sprejema
pacientov, ki so na različnih oddelkih. V lestvici so določene barve skupine in poimenovanje, definiran
je tudi idealni najdaljši čas do zdravniške obravnave. 

Triage manchester sistem temelji na keynote. V kratkem času ocenijo (nevarnost: bolečina, izguba
krvi, zavesti, temperatura in bolezni) in razvrstijo v skladu s to oceno bolnika v eno od petih skupin. Te
skupine so določeni za vsako največja čakalna doba, to je čas, po katerem naj bolnik zmožen počakati
na drugo obravnavo (Marsden in Windle, 2006)

Osnova opisane triažne metode je v tem, da triažna medicinska sestra ugotovi glavni razlog prihoda
pacienta, glede na to izbere ustrezni triažni algoritem in znotraj le – tega ugotavlja določeno, omejeno
število simptomov in znakov v vsakem prioritetnem nivoju v algoritmu. Simptomi in znaki, ki so
podlaga za določanje klinične prioritete, so poimenovani kriteriji. Kriteriji so navedeni znotraj triažnega
algoritma za vsakega od glavnih razlogov prihoda. Najprej ugotavljamo kriterije, ki kažejo na večjo
stopnjo nujnosti in večinoma pacienti, ki so uvrščeni v standardno (zeleno) kategorijo, avtomatično
spadajo tja, ko smo izključili nujnejše kriterije.

Manchesterski triažni sistem, katerega je razvila Manchesterska triažna skupina, je nastal novembra
1994, z namenom poenotiti triažne standarde, v soglasju z izkušenimi urgentnimi zdravniki in
medicinskimi sestrami oziroma tehniki (Moth et al, 2013). 

Po preučitvi prej obstoječih sistemov so poenotili nomenklaturo in oblikovali 5 triažnih kategorij, ki
se ločijo po barvah. Vsaka triažna kategorija ima številko, ime, barvo in določen idealni maksimalni čas
do medicinske obravnave.

ZAKLJUČEK
Triaža je postopek zmanjševanja kliničnega tveganja za paciente v primerih, ko zaradi velikega števila

pacientov zdravstveno osebje ne zmore sprotne obravnave vseh pacientov. Namen triaže je, da
zagotovi pravilno in pravočasno oskrbo pacientov glede na težave, zaradi katerih prihajajo. Je
nepretrgan proces: izvajati se mora ves čas, ko obstaja nesorazmerje med potrebami žrtev in
razpoložljivostjo medicinskih virov, potrebne so nenehne ponovne ocene pacientov na vseh stopnjah,
potrebna je razvrstitev, vendar ob spremembi stanja tudi premestitev v ustrezno kategorijo, in nobena
odločitev se ne šteje kot dokončna (McCoy et al, 2014).

Cilj številnih raziskav je razviti triažni sistem, ki bo boljši, učinkovitejši in varnejši od trenutno znanih.
Težava je izvesti realno preverjanje učinkovitosti. Zato so bile oblikovane različne laboratorijske
raziskave triažnih sistemov (Pelaccia et al., 2008; Lenert et al., 2005; Lennquist, 2008; Paul et al., 2009;
Kilner, 2002). Glavna pomanjkljivost laboratorijskih simulacij je ravno zaupanje v prikazane vrednosti
varnosti, saj je izredni dogodek kaotično stanje s slabo definiranimi zakonitostmi delovanja (Baker,
Creating, 2007).

V literaturi ni najti raziskav, ki bi lahko dokazale značilne slabe lastnosti izbranih triažnih sistemov, ki
se uporabljajo za razvrščanje pacientov na terenu in v bolnišnicah v Sloveniji. Veliko je celo raziskav, ki
dokazujejo učinkovitost obeh sistemov tako s stališča strokovnih kriterijev kot stroškovnih (Rehn et al,
2010; McCoy et al, 2013; Graf et al, 2014; Moth et al, 2013; Saiger et al, 2014; Shaff et al, 2014). 
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UPORABA MANCHESTERSKIH ALGORITMOV 
PRI STAROSTNIKIH

THE USE OF MANCHESTERS ALGORITHMS IN ELDERLY PACIENTS

Snežana Knežević, Monika Kralj

Internistična prva pomoč, Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Izvleček
Triaža je izredno pomembno, odgovorno in zahtevno delo. Triažirajo lahko medicinske sestre z

opravljenim triažnim programom, ki ga je sprejelo ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in vsaj tri
letnimi izkušnjami dela v nujni medicinski pomoči. 

V ambulantah nujne medicinske pomoči (ambulantah IPP-ja) je vedno več pacientov, starejših od 71
let.

Statistična analiza v članku potrjuje, da prevladuje starostna skupina nad 71 let in da ta starostna
skupina prevladujejo tudi skoraj v vseh štirih najpogostejših odpustnih diagnozah, ki so v članku
predstavljene.

Na podlagi najpogostejših diagnoz so narejene predpostavke o izbiri triažnega algoritma, pri
starostnikih, ki najpogosteje spremljajo določeno diagnozo. Predpostavke o triažnih algoritmih so prav
tako narejene na podlagi najpogostejših simptomov, ki so v ospredju pri določeni diagnozi.

Predstavljeni so tudi dodatni kriteriji, ki pripomorejo k natančnejši izbiri najprimernejšega triažnega
algoritma pri starostnikih.

Abstract
Triage is extremely important, responsible and challenging job. Only nurses with completed triage

program, which was adopted by the Ministry of Health of the Republic of Slovenia and at least three
years of experience working in the emergency medical care, can be triage nurses. 

In emergency medical unit (IPP) there is increase number of the patients, who are older than 71 years. 
Statistical analysis in this article confirms the domination of the age group above 71 years. It also

show the domination of this age group in almost all top four discharge diagnoses, which are presented
in the article.

We made an assumptions based on the most common diagnoses how to choose triage algorithm in
the elderly, which are most commonly associated with a particular diagnosis. The assumptions about
triage algorithms were also made based on the most common symptoms that are at the forefront of a
specific diagnose.

We also presented additional criteria that contribute to a more accurate selection of the most
suitable triage algorithm in the elderly.

METODE
Uporabljena metoda dela je sekundarna analiza virov, s pomočjo katere sva pregledali strokovno

literaturo tujih in domačih avtorjev, ki so že v preteklosti objavili članke in prispevke na to temo. Tekom
celotnega članka sva uporabili deduktivno in statistično metodo. Ker se del članka nanaša na UKC-IPP
Ljubljana, kjer sva tudi zaposleni, bova pri pisanju članka uporabila interne podatke v skladu z
varnostno politiko UKC Ljubljana.
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UVOD
Triaža je proces, ki se v delu in obravnavi pacientov, na urgentnih oddelkih, pojavlja že dolgo. Kriterij

za vrstni red obravnave namreč ni ura prihoda, temveč ogroženost bolnika. V zadnjih letih triaža
pridobiva na pomenu, zaradi velikega števila pacientov, novih načinov zdravljenja in pričakovanj
pacientov, da bodo hitro in kakovostno oskrbljeni. Taka triaža postavlja medicinsko sestro, na urgentnih
oddelkih, v ospredje, z vedno višjimi zahtevami po sposobnosti ocenjevanja in ravnanja ob
spreminjanju zdravstvenega stanja pacienta (1).

Sprejem pacienta v ambulanti nujne medicinske pomoči NMP (na primarni in terciarni ravni) se
razlikuje od sprejema v redni ambulanti. V določenem trenutku se v ambulanti NMP lahko pojavi
bistveno več pacientov, kot jih osebje naenkrat lahko obravnava. Vse našteto je razlog, da sprejem
pacientov v ambulanti NMP lahko postane kritična točka v procesu obravnave urgentnih pacientov (2).

Da bi to kritično točko spravili pod kontrolo, moramo takoj ob sprejemu uporabiti sistematičen
pristop, ki bo razločil nujne od ne nujnih pacientov in določil vrstni red obravnave pacientov glede na
stopnjo nujnosti. Gre za sortiranje, razvrščanje glede na pacientovo potrebo po hitrosti oskrbe.
Uveljavljen izraz triaža so najprej uporabili v vojaški medicini, kjer se je zaradi velikega števila hkrati
poškodovanih ob omejenih medicinskih virih izkazala izrazita potreba po določitvi vrstnega reda za
oskrbo (2).

Triaža je postopek, v katerem razvrstimo paciente glede na potrebo po začetku zdravstvene
obravnave. Triaža ne temelji na predvideni diagnozi, pač pa na nujnosti stanja oz. potencialni
ogroženosti. Triaža v ambulantah NMP je tudi postopek zmanjševanja kliničnega tveganja za paciente
v primerih, ko zaradi velikega števila pacientov zdravstveno osebje ne zmore sprotne obravnave vseh
pacientov (2).

Namen triaže je, da zagotovi pravilno in pravočasno oskrbo pacientov glede na težave zaradi katerih
prihajajo. Triaža ni namenjena postavljanju diagnoz in predvidena diagnoza tudi ni temelj za
razvrščanje pacientov. Namen triaže je ocena ogroženosti in prizadetosti ter na podlagi tega določitev
vrstnega reda obravnave (2).

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči je bila v Uradnem
listu Republike Slovenije št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013 objavljena Odredba o določitvi programa
usposabljanja za izvajanje službe nujne medicinske pomoči, s katero je minister za zdravje določil
program usposabljanja za izvajanje službe NMP z nazivom »Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči
v Republiki Sloveniji«. Program usposabljanja se izvaja v obliki tečaja. Tečaj je namenjen nosilcem
zdravstvene nege v sistemu NMP (IPP), ki se pri svojem delu srečujejo s sočasnim sprejemom in
obravnavo večjega števila urgentnih pacientov. Za osvojitev vsebin tečaja potrebujejo udeleženci
znanje urgentne zdravstvene nege in vsaj tri leta delovnih izkušenj pri delu v urgentni ambulanti.
Vsebina programa je usklajena s programom tečajev, ki jih prireja Manchester Triage Group (MTS) v
okviru Advance Life Support Group (ALSG). Program je dopolnjen z vsebinami, ki so značilne za naš
prostor (2).

TRIAŽA PRI STAROSTNIKIH
Zaradi demografskih značilnosti slovenske populacije je število ambulantno pregledanih bolnikov na

IPP v obdobju 1992-2007 s 15.000 povečalo na 24.000 (6). Tolikšen porast pomeni potencialno tveganje
za bolnike, saj se je skupina čakajočih bolnikov močno povečala (5).

V letu 2013 je bilo na IPP-ju pregledanih 23.158 bolnikov. Na podlagi medicinskih diagnoz so
predvideni tudi triažni algoritmi, ki so razdeljeni na 3 starostne skupine. Predvsem zanimala nas tretja
starostna skupina, ki predstavlja paciente stare nad 71. let (Tabela 1). 

Najpogostejše odpustne medicinske diagnoze na IPP-ju v letu 2013 so bile zastojna srčna odpoved,
atrijska fibrilacija, bolečina v prsnem košu, ki je obsegala perkordialno bolečino, druge vrste bolečin v
prsih in bolečina v prsih neopredeljeno, ter stanje po kolapsu in sinkopi.

Tabela prikazuje prevladovanje starostne skupine nad 71 let, skoraj v vseh skupinah.
Na podlagi odpustnih medicinskih diagnoz so predvideni triažni algoritmi. Na izbiro triažnega

algoritma so vplivali tudi vodilni simptomi, izraženi pri posamezni diagnozi. 
Triažni algoritem Dispneja pri odraslem je povezana z medicinsko diagnozo – Srčno popuščanje. 
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Triažni algoritem dispneja pri odraslem je razdeljen na tri starostne skupine. Med vsemi tremi
starostnimi skupinami prevladuje skupina, ki je stara 71 let in več. Ta starostna skupina (nad 71 let)
predstavlja kar 85 % delež vseh.

Triažni algoritem Palpitacije so povezane z medicinsko diagnozo - Atrijska fibrilacija. 
Tudi tukaj prevladuje starostna skupina nad 71 let in predstavlja kar 61 % delež. 
Triažni algoritem Bolečina v prsih je povezana z medicinsko diagnozo - Bolečina v prsih.
V tej skupini sicer ne prevladuje starostna skupin starejša od 71 let vendar je kljub temi delež kar visok

in sicer 32%.
Triažni algoritem Kolaps pri odraslem je povezan z medicinsko diagnozo - Kolaps in sinkopa. 
Tukaj je delež pacientov, starejših od 71 let, 51%.
Zanesljivost MTS so večkrat testirali, predvsem za posamezne skupine bolnikov ali posamezne

simptome. Pri analizi mešane populacije bolnikov na urgentnem oddelku opažajo zmerno variabilnost
med izvajalci triaže, vendar pa velikih razlik med izkušenimi in nekoliko manj izkušenimi niso ugotovili.
Ugotavljajo, da so ocene starejših bolnikov nekoliko blažje kot ocene pri mladih, zlasti otrocih (4).

Problem prepoznavamo s pridobivanjem informacij od pacienta, svojcev, skrbnikov ali
zdravstvenega osebja. Osnova triažiranja so pacientovi vodilni simptomi, ki jih razpozna bodisi pacient
ali triažna medicinska sestra. Na podlagi te faze izberemo ustrezni triažni algoritem (3).

Zaradi polimorbidnosti starejših pacientov smo na IPP-ju prilagodili MTS in dodali kriterije za
določeno triažno skupino, ki pripomore k lažji triaži le teh pacientov. Saj se pri starejših bolnikih
srečujemo s problemom ugotavljanja vodilnega simptoma. Večina teh bolnikov ima pridružene težave
in veliko internističnih bolezni.

Pri starostnikih nismo samo pozorni na vodilni simptom vendar tudi na njegovo splošno stanje,
pridružene bolezni (dodan kriterij, pomembne bolezni srca), katera zdravila jemlje in pa akutno
poslabšanje še ne obstoječega problema ali že znane kronične bolezni.

Naloga triažne medicinske sestre pri starejših bolnikih je določitev kriterijev in ustrezna
kategorizacija v barvno skupino. To naredimo s pomočjo algoritma, ki nam pomaga pri triaži pacienta.
Algoritem omogoča sistematično izpraševanje bolnika, da lahko izpostavimo glavni problem in nujnost
problema. Poleg izpraševanja in določanja kriterijev so pomembni tudi vitalni znaki (telesna
temperatura, pulz, krvni tlak, frekvenca dihanja, saturacija ter stanje zavesti). Triažna medicinska sestra
opravi prvo merjenje vitalnih znakov v triažni sprejemni ambulanti, nato pa opravi retriažo ob
poslabšanju ali če se čakalna doba podaljša od predvidene (3).
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Tabela 1. Število bolnikov po najpogostejših triažnih algoritmih v letu 2013.

ZAKLJUČEK
Starostniki ob obisku urgentnih služb doživljajo velik napor. Že slabša pokretnost bolniku

onemogoča obisk stranišča ali zadovoljitev drugih potreb. Starostniki, ki v svojem domačem okolju
normalno delujejo, so lahko ob obisku urgentnega bloka zmedeni, slabše orientirani. Navajeni so na
svoj stalni urnik, ki ga preživeti čas na urgentnem bloku popolnoma spremeni. Velikokrat potrebujejo
pomoč medicinske sestre, še preden so pregledani s strani zdravnika. Nagnjeni so k nastanku
preleženin, lahko tudi v zelo kratkem času, ki ga preživijo na urgenci. Pogosto imajo težave s spominom,
kar vodi v slabo pridobivanje informacij o njihovih težavah. Vse to upoštevamo pri njihovih obravnavah
(7).

Pri opuštevanjo vseh zgoraj navedenih dejavnikov, ki vplivajo na izbiro triažne skupine in algoritma
smo k splošnim kriterijem dodali še nekaj svojih, ki so bili sprejeti in potrjeni s strani vodij oddelka in ki
so specifični za naš urgentni oddelek -IPP. Takšni ukrepi, po dodajanju triažnih kriterijev, so bili nujni saj
je rumena triažna skupina na IPP-ju dominantna. Zelo pogoste so retriaže znotraj rumene skupine, pri
katerih si lahko pomagamo z dodanimi splošnimi kriteriji MTS.

Zaradi velikega števila triažiranih pacientov v rumeno triažno skupino, pri katerih so bili upoštevani
vsi dodatni kriterij, težko zagotavljamo predvidene čase za to triažno skupino. Vendar razprava o
prekoračitvah teh časov je že druga tema.
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TRIAŽA URGENTNIH KIRURŠKIH PACIENTOV – 
NAŠE IZKUŠNJE

EMERGENCY SURGICAL PATIENTS TRIAGE – OUR EXPERIENCE

Vida Bračko,  Črt Starc

Urgentni kirurški blok, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana

Izvleček
V Urgentnem kirurškem bloku (UKB) Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani smo  triažni sistem

začeli uvajati pred tremi leti. Medicinska sestra (MS) sprejme pacienta, na podlagi ocene ogroženosti in
prizadetosti določi njegovo klinično prioriteto ter ga uvrsti v ustrezno triažno skupino. Na podlagi
pridobljenih znanj in izkušenj smo prilagajali in spreminjali organizacijo dela in tudi prostorsko
ureditev. Uvedba novega triažnega sistema je prinesla številne prednosti, vendar se zavedamo tudi
pomanjkljivosti, ki predstavljajo izzive za izboljšanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave.

Abstract
At the Emergency Surgical Unit of the University Medical Center Ljubljana we started to introduce the

triage system 3 years ago. The triage nurse welcomes the patients, assesses their impairment and their
clinical priority based on the estimation of the medical threat to them. After the assessment the nurse
assigns the patients to their appropriate triage group. Based on the acquired knowledge and
experience we have adapted and changed the organization of our work as well as spatial planning. The
introduction of the new triage system has many advantages; however we are aware of the deficiencies
which represent future challenges to us in order to achieve higher quality and safety of medical
treatment.

UVOD
Značilnost vseh urgentnih oddelkov je, da ni mogoče povsem predvideti števila pacientov, ki iščejo

pomoč, prav tako pa tudi ne obsega oskrbe, ki jo potrebujejo. Za povečanje varnosti in kakovosti
obravnave pacientov so v svetu konec prejšnjega stoletja razvili različne triažne sisteme, ki temeljijo na
natančno izdelani metodologiji in protokolih. Pred tem so paciente večinoma razvrščali glede na vrstni
red prihoda oziroma na podlagi intuicije in vztrajnosti pacientov pri izkazovanju njihovih težav. Triaža
pa je postopek razvrščanja pacientov glede na stopnjo ogroženosti in nujnosti zdravstvene obravnave
in oskrbe. Njen namen je zagotovitev pravilne in pravočasne oskrbe pacientov glede na težave, zaradi
katerih prihajajo, kadar je število pacientov večje od zmogljivosti delujočih ekip¹. Pravilna triaža
povečuje varnost pacientov in kakovost njihove obravnave².

ZAČETKI UVAJANJA TRIAŽNEGA SISTEMA
Leta 2010 je Ministrstvo za zdravje (MZ) izdalo navodilo³, da je potrebno paciente takoj ob prihodu v

ambulanto nujne medicinske pomoči oziroma v sprejemno pisarno vključiti v postopek triaže. V UKB je
bilo tako oktobra 2010 uvedeno   novo delovišče Sprejem pacientov. Diplomirana medicinska sestra
oziroma diplomirani zdravstvenik je sprejel pacienta, ocenil njegovo zdravstveno stanje in to zapisal v
Dokument zdravstvene nege urgentnega kirurškega bolnika, kjer je tudi določil vzrok/-e za morebitno
prednostno obravnavo. V nadaljevanju je MZ imenovalo delovno skupino, ki je v okviru različnih
triažnih sistemov za naše okolje izbrala manchestrski triažni sistem (MTS). MTS je najpogosteje
uporabljen sistem v evropskih in severnoameriških zdravstvenih ustanovah4. V UKC Ljubljana je bilo
februarja 2011 v sodelovanju z Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
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organizirano dvodnevno izobraževanja o MTS-ju, ki ga je vodil izkušen inštruktor iz Velike Britanije.
Izobraževanja se je udeležilo 26 udeležencev iz različnih zdravstvenih ustanov, od tega sedem iz UKB. V
triažni dokument je bila na podlagi novih znanj namesto Vzroka za prednostno obravnavo vnesena
petstopenjska manchestrska triažna lestvica. Jeseni istega leta je bila za obravnavo poškodovancev
izdelana preglednica oziroma shema triažiranja. Prek medijev je bila predstavljena uporabnikom
urgentnih storitev. Izdelana so bila tudi obvestila za paciente v obliki plakatov, ki visijo pred triažno
ambulanto oziroma na hodniku, kjer pacienti čakajo na obravnavo. MZ ter Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v urgenci so konec jeseni 2011 napotili na usposabljanje v različne urgentne
oddelke bolnišnic v Veliki Britaniji 11 zdravstvenih izvajalcev, med njimi je bila tudi MS iz UKB. Tam so
se seznanili s praktičnim izvajanjem postopkov triaže in zaključili usposabljanje z izpitom za inštruktorje
MTS v okviru organizacije Advanced Life Support Group. V UKB je bil aprila 2012 nadgrajen bolnišnični
informacijski sistem, ki omogoča večjo preglednost nad čakalno vrsto, boljšo obveščenost in varnost
pacientov. Sedaj lahko pacienti in zaposleni na monitorjih na različnih lokacijah v UKB spremljajo
čakalno vrsto in predvidijo približen čas do obravnave. Inštruktorji MTS so na podlagi odredbe5, ki jo je
izdal minister za zdravje v začetku leta 2013, pripravili program usposabljanja po načelih MTS. Program
poteka v obliki dvodnevnega tečaja in praktičnih vaj na različnih urgentnih oddelkih. Do sedaj je
teoretični del tečaja zaključilo približno 150 izvajalcev urgentne zdravstvene nege s primarnega,
sekundarnega in terciarnega nivoja.

TRIAŽA PACIENTOV
V UKB vsakodnevno sočasno obravnavamo veliko število pacientov, katerih zdravstveno stanje je

zelo različno. Leta 2013 smo obravnavali 75.185 pacientov, kar je v povprečju nekaj več kot 200
pacientov na dan in od tega je bilo 93% poškodovancev. Pravilna in pravočasna obravnava je pogoj za
varno in kvalitetno oskrbo teh pacientov. Triažna MS sprejme pacienta v prostor za triažo in ga glede na
ogroženost in nujnost obravnave razvrsti v ustrezno triažno skupino, ki določa maksimalen čas čakanja
na obravnavo. Pri tem si pomaga z metodologijo 52 triažnih algoritmov, ki temeljijo na pacientovem
razlogu za prihod v urgentno ambulanto6. Triažo izvajajo MS z nekajletnimi izkušnjami pri delu z
urgentnimi pacienti ter opravljenim tečajem triaže. Vendar pa del sprejema in triaže pacientov zaradi
prostorske in  organizacijske oblike dela poteka mimo triažne MS.

ORGANIZACIJSKI VIDIK TRIAŽE
Prostori UKB so stari skoraj štirideset let in so funkcionalno neprimerni za današnje potrebe.

Zdravstvena obravnava se odvija v desetih ambulantnih prostorih, ki so na dveh vzporednih hodnikih
(A in B) in v prostoru za manjše operativne posege. Vezni hodnik med hodnikoma A in B je istočasno
tudi čakalnica za paciente, ki čakajo na prvi pregled oziroma na nadaljnje diagnostične postopke
(rentgen, mavčarna). Na tem hodniku se srečujejo tudi pacienti iz ostalih enot urgence (IPP, SNMP) ter
pacienti iz drugih klinik ali oddelkov, ki v času dežurne službe potrebujejo rentgensko diagnostiko.
Tukaj poteka tudi reanimacijska pot do prostora za reanimacijo. Hodnik pred ambulantami za lažje
poškodbe uslužbenci in obiskovalci uporabljajo za prehod do glavne stavbe UKC in tako še dodatno
obremenjujejo ozek hodnik, velikokrat poln čakajočih pacientov. 

Prostor za triažo smo preuredili iz nekdanje sprejemne pisarne in je na začetku hodnika z
ambulantami za lažje poškodbe. Prostor ni v celoti izkoriščen, ker je potrebna pri oceni pacientovega
stanja včasih določena stopnja intimnosti, npr. pri slačenju, česar pa trenutna zasteklitev ne omogoča.
Istočasno želimo triažni MS zagotoviti pregled nad čakajočimi pacienti. Zaradi lokacije triažnega
prostora in njegove nefunkcionalnosti nekaterih postopkov v okviru triaže ni mogoče izvesti, npr. v
prostor ni mogoče pripeljati pacienta na ležečem vozičku. Del triaže tako poteka mimo triažne MS, kar
predstavlja določeno pomanjkljivost in se lahko pozna pri določanju klinične prioritete in triažne
kategorije. To velja predvsem za paciente, ki jih v UKB pripeljejo reševalci ali pa pridejo iz različnih
kliničnih oddelkov oziroma drugih enot urgence. Ti pacienti so pripeljani v ambulanto za težje oziroma
lažje poškodbe, kjer jih triažira ambulantna MS. Ker v ambulantah za lažje poškodbe velikokrat delajo
MS z manj izkušnjami in brez opravljenega tečaja za triažo, se lahko zgodi, da precenijo ali pa podcenijo
pacientove težave ter določijo napačno triažno kategorijo.

MS iz triažnega prostora nima pregleda nad vsemi čakajočimi pacienti, kar ji onemogoča popoln
nadzor in ustrezno retriažo čakajočih pacientov. 
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TRIAŽA POSEBNIH SKUPIN PACIENTOV
Pri triažiranju pacientov se triažna MS velikokrat srečuje tudi s tako imenovanimi posebnimi

skupinami pacientov, kamor spadajo otroci, starostniki, ljudje s posebnimi potrebami (npr. slabovidni,
naglušni, gluhi), odvisniki, agresivni in akutno opiti pacienti, stalni obiskovalci, pacienti v spremstvu
uradnih oseb in pacienti iz drugih oddelkov oziroma enot. Na obravnavo teh pacientov tako poleg v
triažnem postopku določene klinične prioritete vplivajo tudi značilnosti posameznih skupin pacientov
ter prostorske in  organizacijske zmožnosti UKB. 

Triažna MS se v UKB pogosto sreča z otroki in njihovimi starši oziroma spremljevalci. Leta 2013 smo
pregledali 5783 otrok do 7. leta starosti. Po MTS se otroci obravnavajo enako kot odrasli, kar nemalokrat
povzroči veliko nejevolje in razburjanja pri starših oziroma spremljevalcih otrok. Da bi se tem situacijam
izognili, triažna MS otroka triažira v višjo   kategorijo, najpogosteje v rumeno, čeprav to ne bi bilo
potrebno. Nekateri strokovnjaki tudi ugotavljajo, da je MTS v pediatriji še premalo dodelan in
specifičen, zato je senzibilnost pogosto previsoka7. Na urgentnih oddelkih v tujini imajo pogosto
ločene prostore za triažo in obravnavo otrok. Kjer to ni mogoče, pa otroke, predvsem v večernih urah,
obravnavajo prednostno. 

Starostniki, ki iščejo pomoč na urgenci, so prav tako specifična skupina. V primeru, da ne potrebujejo
takojšnje oskrbe, čakajo, kar pa za njih lahko predstavlja velik napor. Nekateri so slabše pokretni, lahko
slabše orientirani zaradi novega oziroma neznanega okolja in zato potrebujejo dodatno pomoč
zdravstvenega osebja. Večina starostnikov ima številne kronične bolezni, ki lahko predstavljajo
določene težave oz nevarnosti ob dolgotrajnem čakanju. Največkrat trpijo zaradi oteženega
zadovoljevanja osnovnih potreb kot je pitje, prehranjevanje in izločanje. Kljub zamudnemu in
izčrpavajočemu čakanju, pa se jih zelo malo pritožuje zaradi dolgih čakalnih vrst8.

Poškodovanci pod vplivom opojnih substanc velikokrat vznemirjajo druge paciente z agresivnim
in/ali neprimernim obnašanjem. Triaža poteka enako kot za vse ostale z upoštevanjem specifične
situacije. V določenih primerih jih v dobrobit ostalih pacientov obravnavamo prednostno npr., ko
nimamo na razpolago prostora, kjer bi lahko pod nadzorom (v sodelovanju z varnostno službo in/ali
policijo) počakali na pregled. V primeru nasilja pa najprej zagotovimo potrebno varnost za čakajoče in
zaposlene.

TRIAŽNI DOKUMENT IN ČAKALNA VRSTA
Na nekatere težave, s katerimi se srečuje triažna MS, trenutno ne moremo vplivati. Zato je še toliko

pomembnejše, da poskušamo zmanjšati možnost napak pri določitvi triažne kategorije. MS v postopku
triaže vodi Dokument zdravstvene nege urgentnega kirurškega bolnika, ki ga izpolni ob sprejemu
pacienta. Najprej ugotovi glavni razlog prihoda pacienta in glede na to izbere ustrezen triažni
algoritem. Na podlagi splošnih oziroma specifičnih kriterijev nato določi triažno kategorijo in s tem
maksimalni čas čakanja do zdravniške obravnave. Osnovni princip triaže temelji na petih korakih:

1. korak – prepoznavanje problema
2. korak – zbiranje in analiza podatkov
3. korak – razmišljanje o možnosti oskrbe
4. korak – izbira pravilne poti oskrbe
5. korak – opazovanje odziva na oskrbo¹
Gros6 v svojem članku izpostavi tudi pomembnost informacijskega sistema, v katerem zdravstvena

administratorka ob administrativnem vpisu pacienta označi tudi triažno kategorijo. S tem pacienta
uvrsti v čakalni seznam oziroma v čakalno vrsto. Čakalna vrsta je zaradi varovanja osebnih podatkov
anonimna, zato se določi številka (ID pacienta), ki jo pacient dobi natisnjeno na listku. Pacienti na
zaslonih na hodnikih oziroma v čakalnici spremljajo čakalno vrsto, čas prihoda oziroma čas čakanja in
lahko približno predvidijo, kdaj bodo na vrsti za obravnavo. Ob tem pa lahko na zaslonih spremljajo še
aktualne dnevne novice, obvestila UKB in izmenično zdravstveno vzgojne vsebine ter risanke za otroke.
Zaposleni spremljamo čakalno vrsto na zaslonu, ki je nameščen na notranjem hodniku ambulant, ali
prek povezave na drugih računalnikih v UKB. Nabor podatkov je širši kot na zunanjih zaslonih, saj je
mogoče videti tudi ime in priimek, čas čakanja in številko kartona pacienta6. Deset minut pred
pretekom maksimalnega časa čakanja pacienta nas na to opozori informacijski sistem. Na zaslonu za
zdravstveno osebje se ti pacienti v čakalni vrsti obarvajo rdeče, kar pomeni, da potrebujejo retriažo
oziroma ponovno oceno zdravstvenega stanja in ustrezno razvrstitev. Retriažo potrebujejo tudi
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pacienti, ki se jim zdravstveno stanje med čakanjem spremeni oziroma smo pridobili nove pomembne
informacije, ki lahko vplivajo na stopnjo nujnosti obravnave.

IZKUŠNJE IN IZZIVI ZA PRIHODNOST
Izvajanje triažnega postopka ob sprejemu pacienta, ki ga naredi ustrezno usposobljena MS, vsekakor

pomeni bolj kvalitetno in varno obravnavo pacientov. Triažna MS izvaja triažo na osnovi določenih
algoritmov in kriterijev, kar pomeni tudi pravno formalno zaščito njenega dela9. Za sodelavce v
ambulantah pa to pomeni določeno olajšanje, saj čakajoči pacienti pred ambulantami niso le
nepoznana množica ljudi, ki lahko predstavlja nevarnost oziroma vzbuja strah. S spremljanjem čakalnih
vrst ima zdravstveno osebje tudi veliko boljši nadzor nad časom obravnave posameznega pacienta.
Istočasno pa tudi pacienti lahko spremljajo čakalno vrsto in tako sami ocenijo predviden čas obravnave.
Od kar smo uvedli triažo, se je zelo povečalo zadovoljstvo pacientov z oskrbo v UKB, kar ugotavljamo
na podlagi odgovorov v anketnih vprašalnikih o zadovoljstvu z zdravstveno obravnavo. Informacijski
sistem s hranjenimi podatki, kot je npr. čakalna vrsta, pa predstavlja bazo podatkov za različne analize
in raziskave.

Običajno se ob uvajanju novosti pokažejo nove pomanjkljivosti. Proces usposabljanja triažnih MS je
dolgotrajen, kar pomeni, da se v proces triaže vključujejo tudi MS, ki nimajo opravljenega tečaja. S
prostorskimi težavami se ukvarjamo že kar nekaj let in vedno znova iščemo inovativne rešitve. Triažni
prostor smo vzpostavili tam, kjer je to bilo mogoče in ni predstavljalo prevelikih dodatnih stroškov. Ob
tem se zavedamo, da lokacija in prostor nista najboljša, vendar z določenimi intervencijami triažni
prostor prilagajamo za čim bolj optimalno delo, dokler ne bomo dočakali nove urgence. Poseben
problem predstavlja »čakalnica« za paciente, ki je pravzaprav križišče dveh hodnikov oziroma poti, kjer
se srečujejo pacienti iz različnih enot, obiskovalci in zaposleni v UKC. To pa predstavlja pomembno
težavo pri nadzoru nad čakajočimi pacienti in pri njihovi retriaži. Prav tako ni dovolj ambulantnih
prostorov za nadzor pacientov, ki ne morejo oziroma ne smejo čakati na hodniku. 

Dokumentiranje postopkov triaže poteka ročno na posebnem obrazcu, kar pomeni, da ti podatki niso
shranjeni v informacijskem sistemu in zato niso na voljo za različne analize, nadzore ipd. Na nacionalni
ravni je sicer pripravljen sistem E-triaže, ki bo pa ga potrebno uskladiti z obstoječim informacijskim
sistemom, kar predstavlja dodaten finančni strošek.

ZAKLJUČEK
Triaža pacientov ob prihodu na urgenco postaja del vsakdanje prakse tudi v slovenskem prostoru. To

še posebej velja za oddelke, kjer je priliv pacientov velik. Zato je pomembno, da zagotovimo ustrezne
oziroma čim boljše pogoje za izvajanje postopkov triaže, kot so ustrezen triažni prostor, različne
možnosti nadzora nad čakajočimi pacienti oziroma tistimi, za katere ocenimo, da potrebujejo
kontinuiran nadzor. Najpomembnejše pa je, da ima MS, ki izvaja triažo, ustrezno znanje in
usposobljenost, izkušnje in komunikacijske veščine ter da to počne z občutkom skrbi za paciente. 
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SPREJEM ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA PACIENTA 
V SOBI ZA OŽIVLJANJE 

ADMISSION OF A CRITICAL PATIENT IN RESUSCITATION ROOM

Ana Lučić Vraneš

Klinični oddelek za anesteziologijo in intezivno terapijo operativnih strok. 
Univerzitetni klinični center Ljubljana. Zaloška 7, 1252 Ljubljana

Izvleček
Z življenjsko ogroženim pacientom, sprejetim v Urgentni blok Univerzitetnega kliničnega centra

Ljubljana (UB UKCLJ) se anestezijska medicinska sestra (AMS) v času dopoldanskega delovnika in
dežurstev sreča vsak dan. Ta pacient za AMS predstavlja velik strokovni izziv. Glede na različne vrste
diagnoz in poškodb je število življenjsko ogroženih pacientov veliko, zahteva profesionalno, skrbno,
hitro in učinkovito obravnavo. Visoka raven znanja, sposobnosti, dobre organiziranosti reanimacijskih
ekip rešuje življenja. 

Abstract
With the patient in a life –threatening situation who is received in Emergency to University Medical

Centre Ljubljana, a nurse anesthesia for can meet every day . A patient in that position represents a
huge professional challenge for AMS . Concerning the different types of diagnosis and injures the
number of the patients in a life- threatening sitations is big and requires professional , quick and
efficient care. High level of knowledge as well as abilities and good organization of the resuscitation (
reanimation ) team saves lives.

ŽIVLJENJSKO OGROŽAJOČA STANJA
V UB UKCLJ se največkrat srečujemo z življenjsko ogrožajočimi stanji kot so:
huda poškodba glave ( zaprte poškodbe glave: epiduralni, subduralni, kontuzijski hematom; odprte

poškodbe glave - strelno orožje in ostri predmeti), poškodbe prsnega koša (tope poškodbe,
penetrantne poškodbe, tenzijski in odprti pnevmotoraks, masivni hematotoraks, tamponada srca,
nestabilen prsni koš , poškodbe trebuha (poškodbe vranice, jeter, ledvic, slinavke, votlih organov,
politravma, opekline, poškodbe z električnim tokom, podhladitev, utopitev, zastrupitev, poskus
obešanja, poškodbe pri otrocih, dihalna stiska pri otrocih, anafilaktični šok.

SPREJEM ŽIVLJENSKO OGROŽENEGA PACIENTA
Sprejem življenjsko ogroženega pacienta v UB UKCLJ je zelo zahteven postopek. Življenjsko

ogrožene paciente sprejemamo v reanimacijski prostor. Vsakodnevno preverjanje in pripravljanje tega
prostora je v domeni AMS in se izvaja dvakrat dnevno. 

Življenjsko ogroženega pacienta v reanimacijskem prostoru pričaka celoten multidisciplinarni tim. 
Reanimacijski tim sestavljajo:
- reanimacijski dežurni anesteziolog - vodja tima
- nadzorni travmatolog
- tretji dežurni anesteziolog
- anestezijska reanimacijska medicinska sestra (AMS1)
- anestezijska travmatološka medicinska sestra (AMS2)
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- medicinska sestra iz travmatološke ambulante
- dežurni radiolog
- radiološki inženir
- bolničar - ka urgentnega op bloka. 
Naloge sodelojočim pred prihodom poškodovanca razdeli vodja tima. Ob tem je pomembno da tisti,

ki je nalogo prevzel, le to izvede do konca in o tem poroča vodji tima. Upoštevanje algoritmov omogoča
delitev vlog in na ta način preprečuje da bi določen ukrep izvajalo več oseb ali da ukrep ne bi bil
izveden. V dopoldanskem času je reanimacijska ekipa v polnem številu. Problemi se včasih pojavijo v
času dežurne službe, ko se zaradi zasedenosti dežurnih ekip soočamo z pomanjkanjem osebja. 

Ob sprejemu življenjsko ogroženega pacienta je ključnega pomena dobra komunikacija z ekipo
nujne medicinske pomoči (NMP). Ekipa NMP sporoči dispečerju na reševalni postaji, da bo pripeljala
pacienta. Dispečer pridobi podatke o poškodovancu na osnovi vprašalnika o napovedani reanimaciji.
Izvemo lahko:

- število poškodovanih, 
- vrsto poškodbe/ bolezni, 
- stanje zavesti,
- stanje dihalne poti /intubiran ja/ne
- stanje dihanja / spontano / ventiliran
- stanje cirkulacije/ RR, fr.srca
- starost
- spol
- kdo ga spremlja /zdravnik, tehnik/
- čas klica
- predviden čas prihoda
Pridobljene podatke dispečer, sporoči medicinski sestri ali zdravstvenem tehniku na triaži UB, ta pa

izpolnjen obrazec o napovedani reanimaciji prinese anesteziologu ali AMS. Prav ta obrazec nam
omogoča lažjo pripravo na sprejem življenjsko ogroženega pacienta.

Aktivacija ekipe za reanimacijo se izvaja s klicem na multiton. Reanimacijski tim lahko aktivira tudi
zdravnik travmatolog ali medicinska sestra v travmatološki ambulanti, ko ugotovi, da je stanje
poškodovanca sprejetega v travmatološko ambulanto doseglo kriterije za aktivacijo reanimacijskega
tima. Kriteriji za aktivacijo reanimacijskega tima so: 

Fiziološki kriteriji
- sistolni krvni tlak < 90 mmHg
- frekvenca srca < 50/ min ali >120/min
- frekvenca dihanja < 8/min ali >35/min
- GCS < 14
- poškodovanec, ki je Intubiran ali ventiliran (z ročnim dihalnim balonom)

Anatomski kriteriji
- penetrantne poškodbe torza
- poškodbe hrbtenjače
- nestabilni prsni koš
- zlomi medenice
- zlomi dveh ali več dolgih kosti.
Ob prihodu v reanimacijski prostor je pacient na zajemalnih nosilih, kar omogoča lažje prestavljanje

na opremljeni transportni voziček, na katerem se nahaja plošča iz karbonskih vlaken, katera pozneje
omogoča lažje prestavljanje poškodovanca pri različnih preiskavah. Prednost te karbonske plošče je, da
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lahko gre skozi vse diagnostične aparature in ne moti preiskav, prav tako omogoča imobilizacijo
pacienta od sprejema do konca naše obravnave, kar je posebej ugodno pri poškodbah hrbtenice. 

Ob prestavljanju poškodovanca eden od članov ekipe imobilizira glavo in vrat poškodovanega, da
lahko odstranimo imobilizacijo glave in zajemna nosila reševalcev in takoj po prestavljanju spet
imobiliziramo glavo in vrat. Imobilizacije glave in vratu se nikoli ne snema do preklica oz. do opravljene
diagnostike, ki pisno potrjuje odsotnost poškodb! AMS poskrbi za periferne i.v poti, infuzijske sisteme
in tekočine, da se med prestavljanjem ne iztaknejo. Poskrbi tudi za varno prestavljanje in namestitev
pacienta na transportni voziček. Po prestavljanju AMS vzpostavi monitoring (EKG, SPO2, NBP, CO2), šele
takrat lahko reševalci odstranijo svoj monitoring. AMS pregleda i.v. poti in ugotovi, ali zadostujejo za
nadaljno obravnavo. Nato nastavi venske poti velikosti G14 ali G 16 zaradi potrebe po hitrem dovajanju
krvi in večje količine tekočin. Včasih se zgodi da so poškodovanci močno izkrvavljeni, podhlajeni,
hipovolemični in je zelo težko nastaviti periferno i.v kanilo. Uporaba UZ nam omogoča uspešno
ustavljanje iv. kanile v globlje ležeče vene.

V primeru oživljanja in nujnega dovajanja reanimacijskih zdravil pri pacientih brez iv. poti se nastavi
intra osalna pot, tako pri odraslih kot pri otrocih.

Komunikacija je pomemben del delovanja zdravstvenega tima. Pri obravnavi življenjsko ogroženega
pacienta so dobra komunikacija in jasne poti aktivacije reanimacijskih ekip, življenjskega pomena. Ob
samem sprejemu poškodovanca so pomembni podatki ki jih pridobimo od ekipe NMP: mehanizem
poškodbe, čas poškodbe, vitalne funkcije ob poškodbi in med prevozom (stanje zavesti, dihanje, RR,
pulz, barva kože, telesna temperatura), obseg nudene medicinske pomoči, spremljajoče bolezni,
zdravila ki jih je poškodovanec dobil.

OBRAVNAVA ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA PACIENTA V REANIMACIJSKEM PROSTORU
Oskrba življenjsko ogroženega pacienta poteka po ATLS smernicah. Obravnava zajema klinično

ocenjevanje stanja in postopke oživljanja. Ta pristop sestavljajo štirje zaporedni deli :
1. primarni pregled
2. oživljanje
3. sekundarni pregled
4. dokončna oskrba
1. primarni pregled (ABCD pristop) 
(AIRWAY) pregled dihalne poti in vratne hrbtenice (preverjanje prehodnosti dihalne poti; ali je

pacient intubiran ali ne)
(BREATHING) dihanje (pregled prsnega koša, izključitev življensko ogrožajočih poškodb, zagotovitev

normalne ventilacije) 
(CIRCULATION) ocena krvnega obtoka, (ugotavljanje ali je poškodovanec v šoku ali krvavi, kam

krvavi)
(DISABILITY) osrednji živčni sistem ( ocena nevroloških funkcij po GCS)
(EXPOSURE) slačenje in pregled hrbta poškodovanega (poškodovanca se sleče tako da se najdejo

morebitne neugotovljene poškodbe)

DIAGNOSTIČNE PREISKAVE PRI ŽIVLJENJSKO OGROŽENEM PACIENTU 
Pri obravnavi življenjsko ogroženega pacienta, so za ugotovitev stanja in postavitev dokončne

diagnoze potrebne različne diagnostične preiskave. V reanimacijskem prostoru se ob sprejemu, naredi
rentgensko slikanje in ultrazvočna diagnostika. 

TRANSPORT ŽIVLJENSKO OGROŽENEGA PACIENTA
Po končani primarni oskrbi in diagnostiki, če stanje poškodovanega ne zahteva takojšnjega

operativnega posega, je potrebno poškodovanega transportirati in predati v nadaljno oskrbo in
zdravljenje, največkrat v center za intezivno terapijo (CIT). Transport predstavlja kritično fazo v oskrbi
življenjsko ogroženega pacienta. Pred transportom je pomembna priprava pacienta. Samo stabilen
pacient je primeren za transport. Potrebna je priprava vseh potrebnih aparatur, zdravil, pripomočkov,in
materijala. AMS poskrbi za pravilno namestitev črpalk in perfuzorjev, ki dovajajo vazoaktivna zdravila,
anestetike, analgetike. Pripravi prenosni ventilator in kisikove jeklenke, reanimacijska zdravila in
anestetike, tekočine ,pripomočke za intubacijo, ročni dihalni balon z obrazno masko. V primeru, da se
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med potjo do CIT-a stanje pacienta poslabša ali se pojavi potreba po oživljanju, se to izvaja po
algoritmu, med samim transportom. Reanimacijska ekipa, ki pacienta spremlja, mora biti seznanjena z
vsemi postopki in zmožna predvideti in preprečiti zaplete. S tem je omogočena kvalitetna obravnava
poškodovanega z dobrim rezultatom. Pred transportom AMS skrbi za razpoložljivost osebja za
transport, dostopnost svobodnih transportnih dvigal. Med transportom izvaja nadzor nad pacientom
in ves čas spremlja monitoring. 

PREDAJA ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA PACIENTA 
Ob sprejemu v CIT je zelo pomembna predaja poškodovanega pacienta osebju, ki ga bo spremljalo

in obravnavalo v nadaljnjem zdravljenju. Zdravnik anesteziolog preda pacienta lečečemu zdravniku
anesteziologu, AMS pa timski MS/ ZT in MS, ki bo skrbela za pacienta v času njegovega zdravljenja v CIT-
u. Pri predaji moramo upoštevati in predati vse podatke, ki smo jih dobili od reševalcev ob sprejemu
poškodovanega v UB. Pri tem nam pomaga list o napovedani reanimaciji. Ob predaji mora biti zajeta
tudi naša obravnava in spreminjanje pacientovega stanja v času naše obravnave, rezultati diagnostičnih
postopkov, ki so narejeni, morebitna odstopanja pacientovega stanja v času obravnave ( potrebe po
defibrilaciji, zunanji masaži srca, elektrokonverziji )naročeni izvidi, rezultati izvidov, naročena,
rezervirana ali že dana kri in/ali krvni pripravki. Predamo tudi podatke o zdravilih ki jih je pacient dobil
v času naše obravnave, poročamo o morebitnih zapletih pri aplikaciji, alergijski reakciji. Podamo
podatke o vstavljenih i.v kanilah, katetrih, drenih. V primeru, ko je pri takem pacientu bil potreben še
takojšnji operativni poseg, povemo podatke o operaciji, posebnostih, anesteziji, antibiotični in
antitetanični zaščiti. 

ZAKLJUČEK
Življenjsko ogrožen pacient zahteva takojšnjo oskrbo. Oskrba takšnega pacienta je nepretrgan

proces ki se začne že na samem kraju dogodka s strani ekip NMP. Ob sprejemu v bolnišnico pri oskrbi
življenjsko ogroženega pacienta sodelujejo AMS kot nepogrešljiv člen reanimacijske ekipe. Za delo v
takšni ekipi je potrebno ogromno znanja, izkušenj, izurjenosti in dobre organiziranosti. Delo pri oskrbi
življenjsko ogroženega pacienta je timsko delo in zahteva veliko sodelovanja, profesionalnosti,
usposobljenosti. Dobra komunikacija z ekipo NMP nam olajša pripravo na sprejem in samo delo. Tako
kot naša dobra komunikacija, olajša pripravo na sprejem v nadaljnje zdravljenje kolegom, ki bolnika
prevzamejo od nas. Razen strokovnosti je za doseganje dobrih rezultatov. pomembna kolegijalnost,
empatija in razumevanje .
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TIMSKA PREDAJA PACIENTA S POMOČJO CHECK-LISTE

PATIENT HANDOVER WITH CHECKLIST

Nada Macura Višić

Urgentna ambulanta, Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

Izvleček
Kakovostna predaja pacienta je za zagotavljanje varne in kakovostne kontinuirane zdravstvene nege

pomembna. Timska predaja pacienta je definirana kot prenos informacij o pacientu od enega izvajalca
zdravstvenih storitev do drugega, če pacient spremeni lokacijo ali ob premestitvi pacienta iz ene
zdravstvene ustanove v drugo. Pomembne, pravočasne in točne informacije posledično zmanjšajo
možnost neželenih učinkov in vplivajo na večjo varnost pacientov. Predaja pacienta vpliva na
kontinuiteto, ki predstavlja stopnjo združevanja različnih nepovezanih dogodkov v zdravstveni
obravnavi, ki se kažejo kot skladen in povezan pristop zdravstvenega osebja do pacienta in njegovih
potreb in kot dobro medsebojno sodelovanje osebja, ki izvaja zdravstveno obravnavo. V prispevku bo
predstavljen pomen predaje za zagotavljanje kakovosti in varnosti pacientov.

Abstract
Patient handover to ensure the safety and quality, continuous health care is important. Team patient

handover is defined as the transfer of information of patient from one care provider to another if the
patient changes location or when transferring patients from one medical institution to another.
Relevant, timely and accurate information, consequently reducing the possibility of adverse effects, and
they influence patient safety. Continuity is introducing a certain degree of agglomeration of different
unconnected events in the health treatment, that presents as harmonious and joined approach of
health personnel to the patient and his needs. This will present the importance of handover to ensure
quality and patient safety.

UVOD
V državah EU so zahteve po zagotavljanju in nenehnem izboljševanju kakovosti in varnosti

zdravstvene oskrbe obravnavane kot prednostne aktivnosti. V Sloveniji moramo upoštevati
mednarodno in evropsko sprejeta načela kakovosti in torej širše cilje z vplivom na družbo. To so
uspešnost, varnost, pravočasnost, učinkovitost in enakost. V primeru zdravstvenega sistema je treba
zadovoljiti pričakovanja pacientov, družbe in izvajalcev zdravstvenih storitev (1).

V sodobni organizaciji zdravstvene dejavnosti je pri vedno večjem pojavu soodvisnosti strok in
izvajalcv, vloga celovitega vodenja kakovosti in varnosti vedno pomembnejša. Bistvene spremembe pri
vodennju kakovosti oz. uvajanju kakovosti in varnosti v zdravstvene organizacije so nujno potrebne. V
sistemu zdravstvenega varstva je osrednja pozornost namenjena pacientom (1).

Pri predaji pacienta, zlasti življenjsko ogroženega, za katerega se zavedamo, da se njegovo stanje
hitro spreminja, je potrebno predvideti vse možne varnostne ukrepe in čim več kritičnih situacij, da bi
se izognili nevarnemu dogodku in posledično slabšemu izhodu zdravljenja. V urgentni službi je tim, ki
obravnava pacienta zelo velik. Od enot nujne medicinske pomoči (NMP) do zdravnikov številnih
specialnosti in osebja zdravstvene nege v bolnišnici. Dobra komunikacija je cilj pri optimalni obravnavi
pacienta (2).
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PREDAJA PACIENTA
Predaja je sinonim za številne izraze, ki jih uporabljamo v različnih ustanovah pa tudi v eni ustanovi

za proces prenosa podatkov, avtoritete in odgovornosti za zagotavljanje obravnave pacientov. Tako
pomeni predaja pacienta raport, izmenska predaja, timska predaja, klinična predaja… Pomembno je,
da zagotovimo takšno predajo pacienta, da je zagotovljena kontinuiteta. Koncept predaje pacienta je
kompleksen in vključuje komunikacijo med zaposlenimi z uporabo ustreznih orodij in evidence, kar
pomaga pri izboljšanju komunikacije. Predaja pacienta se izvaja v zapletenih organizacijskih sistemih in
kulturah in je odvisna od uspešnosti komunikacijskih spretnosti izvajalcev (3).

Po definiciji Avstralskega združenja za medicino in Nacionalne agencije za varnost pacienta
Združenega kraljestva je predaja pacienta prenos strokovne odgovornosti in odgovornost za nekatere
ali vse vidike zdravstvene oskrbe pacienta ali skupine pacientov profesionalni osebi ali skupini (4).
Nepopolna predaja lahko privede do neželenih učinkov pri pacientih, ki lahko v končni fazi pripeljejo
bodisi do smrtno nevarne situacije med zdravljenjem ali nepotrebne obdelave in/ali ponovne
hospitalizacije po odpustu pacienta iz bolnišnice (5).

Predaja zajema izmenjava vitalnih informacij (razlog prihoda, izmerjeni vitalni znaki), status pacienta
(stanje zavesti, možnost besednega sporazumevanja) in prevzem odgovornosti za pacienta. Splošni cilj
predaje je optimizirati celostno obravnavo z zmanjšanjem nepotrebnih zdravstvenih napak z
ugotavljanjem in študijami najboljših praks in oblikovanjem standardiziranih postopkov vključujoč
merjenja učinkovitosti v smislu stroškov in vpliva na paciente (6).

Timska predaja pacienta
Timska predaja pacienta (TPP) je dejanski prenos informacij, ki vključuje kvantitativne, fiziološke

podatke (meritve vitalnih funkcij) in kvalitativne podatke, kot so subjektivne izjave pacientov in
opažanja zdravstvenih strokovnjakov. Predaja je tudi informacij, ki so neposredno vezane na varnost
pacientov (tveganje za padec, RZP, opazovanje rane, prenos MRSA...). Pridobljene informacije s TPP so
osnovno vodilo pri celotni oskrbi pacienta v izmeni (7).

Vsebina TPP:
1. informacije, ki se nanašajo na pacienta:
• aktualni in prikriti negovalni problemi
• medicinska diagnoza
• objektivna ocena pacientovega stanja in subjektivna ocena pacienta
• različni odkloni, ki so opredeljeni v kliničnih poteh, procesu ZN, izvidih
• posebnosti pri terapiji
• različni zapisi drugih strokovnjakov, zadnji zapisi ZN in zdravnika o stanju pacienta
• ocena bolečine, ocena ogroženosti za preprečevanje RZP, padci, prenos MRSA
• ustrezne objektive informacije: vitalni znaki (RR, P, dihanje)
2. naročene aktivnosti:
• predaja informacije o različnih pregledih, premestitvah
• različne naročene spremembe pri obravnavi pacienta
• pogovor s svojci
3. pripomočki, ki jih potrebujemo za uspešno TPP:
• pacientova dokumentacija, proces zdravstvene nege (PZN), drugi dokumenti
• vpogled v informacijski sistem (7).
TPP poteka največkrat intradisciplinarno med člani negovalnega tima. Predaje so osredotočene na

predajo med izmenami, med oddelki/enotami, med predajo oddelek/enota – diagnostična enota, med
predajo v posebnih okoliščinah (operacijski blok), v urgentni enoti in predaja iz sprejemne enote na
oddelek. Predaje med ustanovami se pojavljajo med bolnišnicami in med drugimi zdravstvenimi
organizacijami ali socialnimi ustanovami (7).

V bolnišnici TPP poteka ustno, s pomočjo dokumentacije v posebnem prostoru, ob postelji pacienta.
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UPORABA CHECK-LISTE
Varna zdravstvena obravnava za vsakega pacienta je prioriteta vsakega, ki dela v zdravstvu ne glede

na položaj ali poklicno skupino. Vse osebje mora čutiti, da lahko sodeluje pri izboljševanju kakovosti in
povečevanju varnosti pacientov pri svojem vsakdanjem delu, da zagotovi, da ne bo prihajalo do
nepotrebnih smrti in škode zaradi napak. Večjo kakovost in varnost bomo dosegli le, če bo osebje
motivirano, da bi cilje varnosti uresničevalo in ne bodo zapisani samo v strategiji in programih varnosti
pacientov (8).

Check-lista oz. kontrolni seznam je vrsta pomoči, ki se uporablja za zmanjševanje napak. S tem
kompenzira morebitne omejitve človeškega spomina in pozornosti. To pomaga zagotoviti skladnost in
popolnost pri opravljanju svoje naloge. Osnovni primer je "narediti seznam". Bolj napredni kontrolni
seznam bi bil načrt, ki določa naloge, ki jih je treba opraviti (9).

Razvoj različnih sistemov timske predaje pacientov, kot so standardi, protokoli, obrazci je pokazalo
zmanjšano število napak.potrebo po izdelavo kontrolnega seznama oz. check.liste so prepoznali tudi v
Nacionalni iniciativi klinične predaje Avstralskega združenja za varnost in kakovost v zdravstvenem
sistemu (10). 

Check-lista, ki jo je izdelal Kaiser Permanente v obliki SBAR (situation – background – assessement –
recommendation), se je izkazala kot zelo uporabna za izdelavo liste tudi v naši bolnišnici. Vsebuje
seznam podatkov, ki jih potrebujemo pri predaji vsakega pacienta:

1. Situation (stanje): 
- identifikacija pacienta
- težave, ki jih pacient navaja, njihov obseg in čas trajanja
2. background (zgodovina):
- sprejemna diagnoza, čas sprejema
- seznam zdravil, ki jih je prejel, intravenozna terapija, prisotnost alergij
- zadnje izmerjene vitalne funkcije
- odstopanja v laboratoriju
- ostale informacije v zvezi z zdravljenjem 
3. Assessement (ocena): kakšna je ocena medicinske sestre
4. Recommendation (priporočilo): pripočilo medicinske sestre, na primer: pacient potrebuje

opazovanje ipd. (11).

ZAKLJUČEK
Za varno predajo pacienta je potrebna kakovostna, celostna in učinkovita komunikacija med vsemi,

ki sodelujejo pri obravnavi pacienta. Na ta način bomo zagotovili maksimalno varnost ob sprejemu
pacienta v ustanovo in tako zagotovili še večjo varnost življenjsko ogroženih pacientov.

TPP je zelo pomembna za zagotavljanje kakovostne in varne obravnave pacientov. Zato bi morala
vsaka zdravstvena ustanova politiko za predajo pacienta. Zrelost zdravstvene ustanove bi se morala
meriti s kazalniki zrelosti o urejenosti na področju predaje. Predaje bi morale biti standardizirane. Morali
bi meriti ključne kazalnike uspešnosti predaje pacienta.

Z uporabo check-liste smo pričeli, ker smo ugotovili, da se pri predaji pacienta velikokrat izgubijo
pomembni podatki kot so razlog prihoda pacienta, opravljene preiskave, preiskave, ki jih pacient mora
še opraviti, ali je pacient tešč in še nekaj drugih. Zaposleni so v večini zadovoljni z uporabo check- liste,
ker jim predstavlja opomnik, katere informacije morajo posredovati o pacientu. Najde pa se tudi nekaj,
ki jim je taka oblika predaje preveč obsežna in jim vzame veliko časa.
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SPREJEM IN OBRAVNAVA NUJNEGA PACIENTA 
V ZDRAVSTVENEM DOMU LJUBLJANA – RDEČI

RECEPTION AND TREATMENT OF EMERGENCY PATIENTS IN THE
HEALTH CENTRE LJUBLJANA – RED CODE

Uroš Zafošnik *, Mateja Škufca Sterle**

*SIM center, Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana
**SNMP, Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana

Izvleček
Zdravniki družinske medicine se pri svojem delu ne srečujejo zgolj s kroničnimi obolenji, temveč tudi

z akutnimi poslabšanji zdravstvenega stanja in oskrbo vitalno ogroženega pacienta.  Zato je nujno
potrebno kontinuirano izobraževanje ne le o obravnavi kroničnih bolezni temveč tudi akutnih stanjih,
vključno s temeljnimi in dodatnimi postopki oživljanja. V nujnih primerih je poleg strokovne in pravilne
oskrbe pacienta izjemnega pomena čas. Zdravstveni dom Ljubljana je sestavljen iz več dislociranih
enot. Da bi tudi v enotah zagotovili strokovno in hitro nujno medicinsko pomoč, smo  izdelali protokol
aktivacije dežurne ekipe v primeru nujnega stanja v enoti (Rdeči alarm). Ekipa prične z nujno
medicinsko pomočjo pri akutno obolelem in jo izvaja vse do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči.
Ekipe poznajo smernice nujne oskrbe bolnika. Svoje znanje enkrat letno obnavljajo v Simulacijskem
centru Zdravstvenega doma Ljubljana.

Abstract
Family doctors are faced with chronic illnesses and also with the care of vitally threatened patient. It

is therefore necessary to continue with education not only on the treatment of chronic diseases but
also acute conditions, including basic and advanced life support . In a case of emergency time is of the
utmost importance in addition to professional and correct patient care. Health Centre Ljubljana is
composed of several subsidiary units. In order to ensure a professional and fast emergency medical
care in the units, we developed a activation protocol in the event of an emergency situation in the unit
(Red Code). The team in the unit starts with emergency medical help until the arrival of emergency
medical teams. Teams in the unit  know the guidelines that are necessary in patient care. Their
knowledge is updated once a year in Simulation Centre Ljubljana.

UVOD
Zdravstveni dom Ljubljana (ZDL) je sestavljen iz več dislociranih enot po Ljubljani, dežurna služba pa

se izvaja v prostorih Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer se nahaja tudi Prehospitalna
enota Ljubljana. V enotah ZDL se izvaja zdravstveno varstvo odraslih, otrok in mladine ter številne
druge dejavnosti (specialistične ambulante, fizioterapija, zobozdravstvo, laboratorisjka dejavnost…).
V zadnjih letih se je delo v ambulantah družinskega zdravnika precej spremenilo. Povečal se je obseg

dela, uvedle so se referenčne ambulante. Dejstvo pa je, da se družinski zdravniki ne srečujejo zgolj s
kroničnimi obolenji, temveč tudi z akutnimi poslabšanji zdravstvenega stanja in oskrbo vitalno
ogroženega pacienta. Med množico naročenih pacientov se morajo hitro in učinkovito odzvati v
primeru akutega poslabšanja zdravja pacienta. Vsako leto se zgodi tudi nekaj nenadnih srčnih smrti v
enotah ZDL. Zato je nujno potrebno kontinuirano izobraževanje ne le o obravnavi kroničnih bolezni
temveč tudi o akutnih stanjih, vključno s temeljnimi in dodatnimi postopki oživljanja. V nujnih  primerih
je poleg strokovne oskrbe izjemnega pomena tudi čas. V ta namen smo v ZDL izdelali protokol
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aktivacije dežurne ekipe v primeru nujnega stanja v enoti (Rdeči alarm) (9). Ekipa prične z nujno
medicinsko pomočjo pri akutno obolelem, ter jo izvaja vse do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči.
Ekipe poznajo smernice nujne oskrbe bolnika. Svoje znanje enkrat letno obnavljajo v Simulacijskem
centru Zdravstvenega doma Ljubljana (11).

RDEČI ALARM
Rdeči alarm je aktivacija dežurne ekipe za nujne primere v enoti ZDL v zdravstvenem varstvu odraslih

za nujne akutne primere kjerkoli v ZDL ali njegovi neposredni okolici, ki  hitro in učinkovito ukrepa v
primeru nujnega stanja (9). Cilj je zagotoviti varno okolje bolniku v vseh enotah ZDL z obvladovanjem
akutnih nujnih situacij v najkrajšem možnem času z usposobljeno ekipo.V primeu akutnega
poslabšanja zdravja bolnika dežurna ekipa prične z oskrbo bolnika, po potrebi s temeljnimi in
dodatnimi postopki oživljanja ter uporabo avtomatskega defibrilatorja. V primeru nenadnega zastoja
srca se tako bistveno skrajša dostopni čas (čas  od nastopa nenadnega srčnega zastoja do začeteka
temeljnih postopkov oživljanja in zgodnje defibrilacije), kar dokazano poveča možnost preživetja
bolnika (1, 2).

DEŽURNA EKIPA ENOTE ZDL ZA NUJNE PRIMERE
Dežurna ekipa v enotah šteje dva člana: zdravnik in medicinska sestra. Ob začetku izmene ekipa v

reanimacijski sobi prevzame telefon, na katerega so dosegljivi v primeru nujnega stanja v enoti. Telefon,
na katerega je dosegljiva dežurna ekipa, je poznan vsem v enoti ZDL in je namenjen samo za aktivacijo
ekipe. Naloge posameznih članov dežurne ekipe enote ZDL so jasno definirane.

Naloge zdravnika:
- predaja službe ter prevzem telefona za aktivacijo ekipe,
- sprejem telefonskega klica o nujnem dogodku,
- čim hitrejši odzivni čas
- izvajanje nujnih intervencij znotraj enote ZDL in v njeni neposredni okolici,
- natančno vodenje vse potrebne dokumentacije,
- vodenje ekipe na intervenciji,
- konzultacija z ekipo nujne medicinske pomoči (NMP),
- aktivacija ekipe NMP,
- kontinuirano izobraževanje iz vsebin NMP v SIM centru (vsaj enkrat letno).
Naloge medicinske sestre:

- predaja službe,
- prevzem delovnega prostora (soba za reanimacijo),
- prevzem reanimacijskega kovčka in defibrilatorja (prenos v delovno okolje),
- izvajanje nujnih intervencij po navodilu zdravnika znotraj enote in v njeni neposredni okolici,
- natančno vodenje vse potrebne dokumentacije,
- kontinuirano izobraževanje iz vsebin NMP v SIM centru  (vsaj enkrat letno).

KAZALNIKI KAKOVOSTI
Za preverjanje uspešnosti in kvalitete dela opisanega protokola se bodo spremljali  naslednji

kazalniki kakovosti:
- uspešne reanimacije,
- število izobraževanj iz vsebin NMP za člane ekip rdečega alarma v SIM centru,
- odzivni čas znotraj 2 minut. 
Enkrat letno se mora izvesti tudi simulacija aktivacije rdečega alarma. 

PRIDOBIVANJE IN OBNAVLJANJE ZNANJE
Da je ekipa suverena in uspešna pri svojem delu je izrednega pomena njihovo kontinuirano

izobraževanje. Slednje se izvajaja v SIM centru ZDL. Za vse člane, ki sodelujejo v dežurni ekipi za nujne
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primere v enotah ZDL, se vodi baza podatkov, ki nam omogoča, da posameznike vsako leto pozovemo
k obnovitvenemu tečaju znanja iz vsebin akutno obolelega bolnika ter dodatnih postopkov oživljanja.

Gre za izobraževanje s ciljem izboljšanja varnosti pacientov in zadovoljstva z večjo učinkovitostjo.
Poslanstvo SIM centra je tako izboljšati varnost bolnikov in kliničnih rezultatov z vključitvijo simulacij  v
procese učenja in usposabljanja.

Zaradi vse kompleksnejšega dela v zdravstvu je nujno potrebno kontinuirano izobraževanje. Dnevno
namreč ugotavljamo, da velikokrat za kakovostno in profesionalno oskrbo bolnikov ni dovolj
pridobljena formalna izobrazba in znanje. Za večino situacij ob stiku z bolnikom  se je nujno potrebno
predhodno pripraviti, preden se s primerom dejansko soočimo. Na kritične situacije se lahko uspešno
pripravimo s pomočjo SIMULACIJ. Gre za varen, učinkovit in etičen način izobraževanja. Zagotoviti želi
tako varno učno okolje, v katerem kandidat pridobi izkušnjo, kako poteka delo z življenjsko ogroženim
pacientom, kako reševati akutno situacijo in predstavlja način učenja, kjer imajo odločitve posledice. Na
tak način se najbližje približamo kliničnemu okolju.

Učenje v SIM centru je uspešno zaradi naslednjh karakteristik: 
- dobro in varno učenje, pri katerem ni mogoče nikomur škodovati,
- sproščeno učenje zaradi zavedanja, da se posledice da hitro popraviti,
- prilagodljivost scenarijev glede na nivo znanja,
- dobra priprava na stres na delovnem mestu,
- rast samopodobe in zaupanja,  občutek, da je “stvar pod kontrolo”,
- omogoča osvojitev “vau” efekta - res nekaj znam,
- omogoča pridobiti uporabno znanje,
- omogoča hitro spoznanje napake, ki jo lahko nemudoma popraviš,
- gre za učenje s povratno informacijo oz. učenje iz lastnih napak,
- SIM center spominja na realno klinično okolje,
- učenje se hitrih reakcij,
- učenje iz vsakdanjih in nevsakdanjih situacij,
- zmanjšane možnosti za neželjene dogodke,
- poenoti  in sandardizira se delo,
- zagotovi se kakovost dela,
- korigira se neželjene dogodke.
O prednostih učenja s simulacijami govore mnogi avtorji, med drugim tudi  Claman, ki jih opisuje kot

spremembe v klinični praksi (9). Kalisch govori o izboljšanju kvalitete dela v zdravstveni negi prav zaradi
uporabe simulacij v izobraževanju (8). Raziskave kažejo, da lahko s simulacijami izboljšamo rezultate
izobraževanja ter  s tem  praktično usposobljenost študentov zdravstvene nege (10). Ballangrud  in
avtorji zagovarjajo, da z učenjem v SIM centru izboljšamo varnost pacientov (4,5). Georg in Zary
zagovarjata simulacije v obliki vitrualnega pacienta, kar omogoča povezovanje teorije s prakso (6). 

ZAKLJUČEK
Vizija SIM centra je standardizacija dela (definicija procesov) v ZDL ter kot primer dobre prakse

slednje prenesti tudi na nacionalni nivo. S SIM centrom bomo vzpostavili enotni sistem oskrbe bolnikov
v ZDL s standardizacijo postopkov ter širitev slednjega na nacionalni nivo. S tem bi postali še bolj vidni
in prepoznavni, ter kar pa je najbolj pomembno, varni za uporabnike. Omenjeno smo naredili tudi z
zgoraj opisanim protokolom aktivacije dežurne ekipe v zdravstvenem varstvu odraslih enote
Zdravstvenega doma Ljubljana v primeru nujnega stanja - RDEČI ALARM.
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NOVOSTI PRI IMOBILIZACIJI

IMOBILISATION UPDATES 



opravljamo manipulacijo grla (BURP manever, Sellickov manever). Po sprostitvi sprednjega dela vratne
opornice sodelavec vrat vzdržuje stabilen v osi s prijemom glave z obema rokama (angl. “in-line”).
Vztrajanje pri nameščenosti vratne opornice za ceno dihalne odpovedi ni sprejemljivo!

b) Zapleti imobilizacije pri sistemskih boleznih hrbtenice (3)
Nekatere revmatske bolezni (revmatoidni artritis, ankilozni spondilitis) povzročajo vnetje tudi na

majhnih sklepih hrbtenice ter njeno zatrdevanje. Revmatoidni artritis lahko povzroči zatrdevanje višjih
vretenc vratne hrbtenice, zato vratne hrbtenice nikoli ne smemo na silo uravnavati - vratno opornico
namestimo tako, da je pacientu najbolj udobno, brez premikov in pozicioniranj na silo!

Podobno velja za bolnike z ankiloznim spondilitisom; pri tej bolezni se ledvena vretenca strnejo v
rigidno strukturo, kjer je fleksija in ekstenzija zelo otežena. Ponavadi imajo ti bolniki tudi sključeno držo.
Zaradi tega je imobilizacija na zajemalnih nosilih zelo otežena. Enako kot pri vratni hrbtenici ne smemo
nikoli izsiliti bolečih položajev, ki za bolnika niso naravni, temveč je treba bolniku omogočiti najbolj
udoben položaj, ki mu ga dovoljuje hrbtenica. Včasih je v takšnih primerih potrebno podložiti hrbtenico
na mestih, ki to zahtevajo.

c) Zmanjšana pljučna funkcija pri imobiliziranih na zajemalnih nosilih/deski
Pri imobilizaciji na zajemalnih  nosilih, stabilizirani s pasovi, je širjenje prsnega koša ob dihanju

seveda otežkočeno. To je še posebej kritično pri bolnikih z večjo telesno težo in centralno debelostjo,
kjer vsebina trebuha ne dovoljuje dovoljšnjega premikanja diafragme,  s čimer je zmanjšana vitalna
kapaciteta pljuč. Tudi pri bolnikih s kroničnimi pljučnimi boleznimi (KOPB, astma, pljučna fibroza) je to
vitalnega pomena. Pri takšnih bolnikih je treba čimprej izpeljati diagnostiko in izključiti poškodbo
hrbtenice ter jih posaditi v polsedeči položaj. V vmesnem času, do izključitve poškodbe hrbtenice, pa
lahko pacienta na nosilih postavimo v “obratni Trendelenburgov” položaj (glava v višjem položaju);
bodisi da to dovoljuje bolniška/prevozna postelja ali pa nosila podložimo pri glavi.

d) Zavlačevanje/zamujanje drugih, pomembnejših ukrepov in posegov (4)
Poleg prej omenjenih zapletov je verjetno najpomembnejši zapletov imobilizacije, da niso

pravočasno opravljeni drugi kritični postopki: sprostitev dihalne poti, ventilacija, zaustavitev zunanje
krvavitve, prepoznava in zdravljenje hipoglikemije itn. Imobilizacija udov je vedno sekundarna po
tistem, ko smo vsaj začeli odpravljati neposredno življenje ogrožujoča stanja (ABCD!). Omeniti je treba,
da stabilizacija medenice (z rjuho ali komercialnimi pripomočki) sodi med ukrepe pod zaporedjem
“C”(irculation), saj lahko z zmanjšanjem raztezanja prelomljene medenice (“zlom odprte knjige”)
domnevno zmanjšamo notranjo krvavitev. 

e) Preležanine pri dolgotrajneje (ure) imobiliziranih na zajemalnih nosilih/deski
Zajemalna nosila, še bolj pa deske, za bolnike niso udobne. Zaradi pritiska teže na trdo plastiko lahko

že po nekaj deset minutah pride do razvoja preležanin (predvsem rigidne deske!). Zato velja pravilo, da
je pacienta treba čim hitreje odstraniti iz zajemalnih nosil/deske, da se prepreči razvoj preležanin.
Pozorni moramo biti tudi na prisilno držo in da bolniku ob premikih ne ujamemo prstov/roke pod težo
telesa/nosil.

f) Imobilizacije hrbtenice pri penetrantnih poškodbah, kjer ni nevroloških izpadov
Podobno kot pod točko d) se je treba zavedati, kdaj imobilizacija ni potrebna, ker lahko povzroči

zavlačevanje drugih kritičnih posegov; takšen primer je imobilizacija vratne hrbtenice pri penetrantnih
poškodbah vratu ali trupa, kjer že v osnovi ni prišlo do nevroloških izpadov; teoretično, podprto z nekaj
dokazi, namreč ni pričakovati, da bo po prvotni penetrantni poškodbi, ki ni pustila nevroloških izpadov,
prišlo do nevrološkega poslabšanja. Zato je imobilizacija v tem primeru nepotreben dodaten postopek,
ki ne nosi koristi, lahko pa povzroči zavlačevanje z ostalimi potrebnimi ukrepi (4).

Pri vseh vrstah imobilizacije (udi, hrbtenica) se je treba zavedati in pretehtati koristi in morebitne
neželjene učinke. Pri pravilni imobilizaciji udov je to načeloma manjši problem, pri imobilizaciji
hrbtenice na zajemalnih nosilih/deski, kjer pa poškodovanca dejansko celega uklenemo v rigiden
oklep, pa je treba veliko več pozornosti in spremljanja bolnika. Poleg vseh naštetih pasti imobilizacije
se je še posebno pri imobilizaciji na zajemalnih nosilih treba zavedati, da je to za pacienta neudobno in
nam lahko pomembno oteži druge, življensko pomembne ukrepe, monitoring in prenašanje bolnikov.
Izredno pozorni moramo biti, da preprečimo aspiracijo lastnega izbljuvka pri pacientih na zajemalnih
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Uvod
Imobilizacija je ena izmed temeljnih prvin kvalitetne oskrbe poškodovancev. Z imobilizacijo, tj.

zmanjšanjem premikanja, zmanjšujemo bolečino in preprečujemo dodatno škodo tkivom in
strukturam okoli zloma. S tega stališča se zdi, da je imobilizacija udov ali hrbtenice jasno koristna in
načeloma z njo ne moremo storiti napake oz. škoditi bolniku. A vendarle je vsak ukrep, tudi
imobilizacijo udov in/ali hrbtenice potrebno pretehtati z vidika koristi ter morebitnih zapletov in
stranskih učinkov.

RAZPRAVA
Imobilizacija udov in hrbtenice je del protokolov oskrbe poškodovanca (1,2). Imobilizacija vratne

hrbtenice je del primarnega pregleda poškodovanca že v sklopu dihalne poti [mnemonik A(c)].
Imobilizacija udov pa sledi hitremu telesnemu pregledu, torej po začetni respiratorni in in
hemodinamski stabilizaciji (ABCDE). Imobilizacija kateregakoli dela telesa (še posebej imobilizacija
udov) nikakor ne sme ogrožati ali zavlačevati stabilizacije življenskih funkcij (ABC)!

Z imobilizacijo uda in/ali hrbtenice zmanjšujemo bolečino ter preprečujemo dodatno poškodbo
kosti in mehkih tkiv, kritično predvsem žil in živcev. Imobilizacija medenice je tudi posreden način kako
zmanjševati notranjo krvavitev v medenično votlino, še posebej pri zlomih medenice (1).

Potrebno pa se je zavedati, da lahko z imobilizacijo povzročimo tudi zaplete, npr:
a) Otežkočena intubacija ob nameščeni vratni opornici
b)Zapleti nameščanja vratne opornice pri boleznih vratne hrbtenice
c) Zmanjšana pljučna funkcija pri imobiliziranih na zajemalnih nosilih/deski
d)Zavlačevanje/zamujanje drugih, pomembnejših ukrepov in posegov (ABC)
e) Preležanine pri dolgotrajneje (ure) imobiliziranih na zajemalnih nosilih/deski
f ) Imobilizacije hrbtenice pri penetrantnih poškodbah, kjer ni nevroloških izpadov

a) Otežkočena intubacija ob nameščeni vratni opornici (3)
Dovoljšnje odprtje in sprostitev ust/čeljusti je pri laringoskopiji kritično pomembno za uspešno

vstavitev dihalne cevke. Vratna opornica pri pravilni namestitvi pomembno zoži zmožnost odprtja ust
in čeljusti (kar je tudi njen namen). Zato je laringoskopija in vstavitev dihalne cevke ob pravilno
nameščeni vratni opornici zelo otežena. V primeru oskrbe dihalne poti je potrebno upoštevati, da je
uspešna in hitra vzpostavitve proste dihalne poti z dihalno cevko bolj kritično pomembna kot
preprečevanje hipotetičnega poslabšanja poškodbe hrbtenice in/ali hrbtenjače. Zatorej velja, da pred
intubacijo sprostimo sprednji del vratne opornice, da lahko normalno laringoskopiramo in tudi
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nosilih, saj si le-ti ne morejo pomagati sami (če so pravilno stabilizirani s trakovi!). To seveda velja zlasti
za vse nezaveste in poškodovance s poškodbami glave. 

Vsled vsega napisanega se v zadnjih letih opaža trend vedno manj strogih in absolutnih zahtev za
imobilizacijo prav vseh bolnikov, kot je to bilo v preteklosti, k bolj selekcionirani, poškodovancu bolj
prijazni, a še vedno varni uporabi imobilizacije hrbtenice, predvsem uporabe vratnih opornic in
fiksaterjev. Ta trend je še dodatno okrepila izdaja zadnjih smernic ameriškega združenja nevrokirurgov
za oskrbo poškodb hrbtenice (4), kjer so dana jasna priporočila, da v primeru zadovoljenih NEXUS
kriterijev (5) imobilizacija vratne hrbtenice ni potrebna (tj, nimajo novih nevroloških izpadov in so pri
zavesti ter orientirani in niso pod vplivom alkohola/drog in so brez bolečnosti vratu in niso utrpeli
dodatne poškodbe, ki bi jih lahko odvrnila od poškodbe hrbtenice [klinična ocena])).

Prav tako se pojavljajo videnja, da je verjetnost sekundarne poškodbe hrbetnjače zaradi
neprimernega ravnanja s poškodovancem najbrž zelo redka, če sploh neposredno dokazljiva. Potreba
po imobilizaciji hrbtenice je bila promovirana v študijah iz sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega
stoletja (6). V ZDA so so namreč opažali, da se je pojavnost popolnih poškodb hrbtenjače v desetletju
pomembno zmanjšalo (iz 55% na 39%). Ta pozitivni učinek so pripisovali ustanovitvi prehospitalnih
enot (paramedics) oz. dosledni uporabi imobilizacijskih sredstev. 

Sredi devetdesetih let pa je trdno vero v absolutno in rigorozno potrebo po imobilizaciji hrbtenice
začela najedati študija (7), opravljena v ameriški zvezni državi New Mexico in Maleziji. Primerjali so
namreč smrtnost in pojavnost hudih poškodb hrbtenice med dvema sistemoma: New Mexico, kjer so
prehospitalne enote dosledno opravljale imobilizacije hrbtenice, ter malezijskim, kjer pa imobilizacija
sploh ni bila opravljena (in mnogi poškodovanci so bili celo prepeljani z lastnim prevozom!?!). Na
začudenje mnogih je bila pojavnost poškodb hrbtenjače statistično enaka (nizka) v obeh sistemih,
ameriškem, kjer so dosledno opravljali imobilizacijo, ter malezijskem, kjer niso!

V skladu s trenutnimi dognanji velja (4), da je imobilizacija (vratne) hrbtenice priporočena (nivo
dokaza II) pri vseh poškodovancih, kjer “ugotavljamo poškodbo hrbtenice in/ali hrbtenjače, oz. je taka
poškodba možna glede na mehanizem”. Imobilizacija ni potrebna pri penetrantnih poškodbah in pri
poškodovancih iz prejšnje točke, kjer je prvotno postavljen sum, ampak nimajo novih nevroloških
izpadov in so pri zavesti ter orientirani in niso pod vplivom alkohola/drog in so brez bolečnosti vratu in
niso utrpeli dodatne poškodbe, ki bi jih lahko odvrnila od poškodbe hrbtenice [klinična ocena]).

V zaključek lahko dodamo še, da najbolj “pravilen” način/sredstvo imobilizacije (vratne) hrbtenice še
ni poznan! Trenutno velja, da je najbolj optimalno sredstvo vratna opornica in komercialni bočni
oporniki. Izogibati se je treba vsakršnih premikov hrbtenice na silo ali boleče ter dovoliti, da pacient
lahko zavzame najbolj udoben položaj. Vratne opornice morajo seveda biti nameščene pravilno, prav
tako mora bolnik na zajemalnih nosilih ležati pravilno, z dosledno fiksacijo s pasovi. Za imobilizacijo
udov so najprimernejše neke vrste rigidnih opor, v zadnjem času najbrž komercialni izdelki (npr. Sam
Splint®), ki se lahko plastično oblikujejo. Pri imobilizaciji udov je treba spremljati žilno-živčni status uda
distalno!

Posebna rigorozna pozornost je potrebna pri opazovanju in monitoriranju vsakega pacienta, ki je
imobiliziran in fiksiran na zajemalnih nosilih (bruhanje, aspiracija!). Ob zadovoljenih NEXUS kriterijih
imobilizacija vratne hrbtenice ni potrebna.

Vsaka imobilizacija mora pacientu prinesti dodatno korist in osebje NMP je dolžno s stalnim
spremljanjem in nadzorom zagotoviti, da koristi imobilizacije odtehtajo morebitne negativne stranske
učinke!
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Izvleček
Imobilizacija se priporoča za vse poškodovance s poškodbo vratne hrbtenice ali poškodbo

hrbtenjače ali mehanizmom poškodbe, ki bi lahko bil vzrok poškodbi hrbtenice. 
Triaža poškodovanih s potencialno poškodbo hrbtenice se priporoča na terenu s strani izkušenega

medicinskega osebja ter določitev potrebe  po imobilizaciji med transportom. 
Imobilizacija poškodovanih, ki so budni, niso pod vplivom zastrupitve, nimajo bolečine v vratu in so

brez omejene gibljivosti vratu ter so brez senzoričnih ali motoričnih izpadov se imobilizacija ne
priporoča več. 

Pri penetranti poškodbi se imobilizacija celega telesa ne priporoča več.
Transport poškodovanih s poškodbo hrbtenice se priporoča s terena direktno v center, ki je

usposobljena za obravnavo in zdravljenje tovrstnih poškodb. 

Abstract
Spinal immobilization of all trauma patients with a cervical spine or spinal cord injury or with a

mechanism of injury having the potential to cause cervical spinal injury is recommended.
Triage of patients with potential spinal injury at the scene by trained and experienced EMS personnel

to determine the need for immobilization during transport is recommended.
Immobilization of trauma patients who are awake, alert, and are not intoxicated, who are without

neck pain or tenderness, who do not have an abnormal motor or sensory examination and who do not
have any significant associated injury that might detract from their general evaluation is not
recommended.

Spinal immobilization in patients with penetrating trauma is not recommended due to increased
mortality from delayed resuscitation.

Whenever possible, the transport of patients with acute cervical spine or spinal cord injuries to
specialized acute spinal cord injury treatment centers is recommended.
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− napetost obvretenčnih mišic,
− podplutbe in odrgnine v predelu hrbtenice,
− zavrto gibljivost hrbtenice,
− nevrološke izpade (odsotnost motorike, slabša povrhnja senzibiliteta, ugasli miotatični refleksi,

oslabljena groba mišična moč, sfinktrske motnje),
− pasaste bolečine prek prsnega koša in trebuha,
− znake paralitičnega ileusa, ki včasih nastane zaradi večjega prsnotrebušnega, retroplevralnega ali

retroperitonealnega hematoma,
− vidno deformacijo hrbtenice – grbo.

RAZPRAVA
V okviru Advanced life suport group Manchester potekajo Pre-Hospital Paediatric Life Support tečaji

in Advanced Pediatric Life Support. V priporočilih za imobilizacijo otroka najdemo: ker poškodbe
hrbtenice na terenu ni možno izključiti, vsako resno poškodbo imobiliziramo. Pri postavljanju glave v
in-line položaj le-to takoj prekinemo, če:

- imamo upor ob premikanju
- z manipulacijo povzročamo bolečino
- povečamo nevrološke izpade
Dopuščajo možnost imobilizacije v otroškem varnostnem sedežu in transport v bolnišnico. 
Obračanje otroka (log roll) in namestitev na imobilizacijsko desko poteka z točno določenimi

zadolžitvami članov tima:

Metodo hitre ekstrikacije otroka priporočajo takrat, ko je scena nevarna ali ima otrok življenje
ogrožujoče poškodbe. Opisana je tehnika s tremi asistenti z predhodno uporabo vratne opornice. 
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PRIPOROČILA ZA IMOBILIZACIJO OTROKA IN
DOJENČKA NA TERENU: PRIMERJAVA RAZLIČNIH

ZDRUŽENJ

COMPARISON OF DIFFERENT ASSOCIATIONS FOR PREHOSPITAL
PEDIATRIC IMMOBILIZATION

Matej Mažič*, Darko Čander**

*ZD Celje, Prehospitalna enota, Gregorčičeva 5, 3000 Celje
**Center za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze Maribor

Izvleček
Imobilizacija poškodovanega otroka pomeni pomemben segment v obravnavi spinalnih poškodb ter

pomembno vpliva na izhod zdravljenja.
V prispevku so pisani posamezni postopki za imobilizacijo v predbolničničnem okolju, kateri so

povzeti po načelih mednarodno priznanih tečajev o oskrbi poškodovanca: International Trauma Life
support, Advanced Trauma Life Support, Prehospital Pediatric Life Support, European pediatric life
support, European trauma course, Advanced Pediatric Life Support. Razlike so predvsem v indikacijah
za imobilizacijo, načinu obračanja poškodovanca in kriterijih za opustitev imobilizacije. Nekaj teh
tečajev pa je namenjeno izključno obravnavi poškodovanca v bolnišnici in prehospitalni nivo niti ne
omenjajo. 

Abstract
The cervical spine must be immobilized in any child who is suspected of having a cervical spine injury

until the injury is exclude. Immobilization should be established in the prehospital setting, or failing
that, upon presentation to the health care facility. It should be continued until injury is ruled out
clinically or radiographically. An estimated 3 to 25 percent of patients with spinal cord injury develop
neurologic deficits caused by manipulation during resuscitation or transport. Extension of cervical cord
injury can be avoided with proper immobilization and careful airway management.

UVOD
Pri odločanju za postopke imobilizacije upoštevamo (vsaj) tri dejavnike:
• Klinične znake/simptome pri poškodovancu
• Stanje zavesti poškodovanca
• Mehanizem poškodbe
Mehanizem poškodbe, kjer se pričakuje večje tveganje za nastanek poškodbe hrbtenice in se

priporoča imobilizacija (povzeto po www.uptodate.com, maj 2014):
- Velike kinetične energije
- Skoki v vodo in utapljanje
- Akceleracijsko.deceleracijske poškodbe
- Športne poškodbe (hokej, nogomet, padci s konja)
V klinični sliki ob poškodbah torakolumbalne hrbtenice najpogosteje srečamo :
− lokalno občutljivost ob neposrednem pritisku nad mestom poškodbe,
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asistent
velikost otroka

manjši otrok večji otrok

1 glava glava

2 prsni koš prsni koš

3 noge in medenica medenica

4 --- noge

 
Slika 1. Log roll tehnika obračanja otroka s štirimi izvajalci.



Slika 4. Tehnika log roll po priporočilih ATLS. 

Tečaj European Trauma Course navaja klinične najdbe pri bolnikih z kasneje dokazano poškodbo
hrbtenice/hrbtenjače:

- Bolečina lumbalno 37%
- Poškodba glave 36%
- Spremenjen mentalni status 31%
- Bolečina v vratu 15%
- Nevrološki izpadi 15%
- Bolečina v hrbtu 13%
- Bolečina v prsnem košu 11%
- Spinal tenderness 8%
Kriteriji, ki napovedujejo poškodbo hrbtenice pa so:
- Huda bolečina v vratu in hrbtenici
- Nezmožnost premikanja in ne čuti rok/nog
- Huda poškodba obraza
- Poškodbe, povzročene z veliko energijo
- Padci z višine
- Nezavestni poškodovanci
- Zastrupitve ob poškodbi
- Hude poškodbe glave, trebuha, prsnega koša ali politrauma
- Distrakcijske poškodbe
- Bolniki v nevrodegenerativnimi obolenji
V priročniku tečaja Pediatric Life Support (ITLS) najdemo natančna navodila za ekstrikacijo otroka iz

otroškega varnostnega sedeža. Po začetni oceni (initial assesment) dosledno ročno varujemo vratno
hrbtenico in še pred manevriranjem – rotacijo otroka namestimo vratno opornico ter nato izvedemo
izvlačenje na imobilizacijsko sredstvo.

Kriteriji, ki dopuščajo imobilizacijo otroka v otroškem varnostnem sedežu pa so:
1. Nepoškodovan otroški varnostni sedež
2. Ni kliničnih najdb o spinalni poškodbi pri primarnem ITLS pregledu otroka
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Slika 2. Tehnika log roll majhnega otroka in dojenčka s tremi izvajalci.
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Slika 3. Tehnika hitre ekstrikacije – obračanje otroka pred iznosom iz vozila. 

Vendar so navedeni tudi dejavniki, ko lahko imobilizacijo vratne hrbtenice opustimo:
- brez bolečine v vratu na direktno palpacijo
- brez fokalnih nevroloških izpadov
- pri zavesti, buden
- ni zastrupitve
- no painful distracting injuries
Tečaj Advanced Trauma Life Support pod okriljem Ameriškega združenja kirurgov ne govori o

imobilizaciji v predbolnišničnem okolju, vendar opisuje kriterije, ki izključujejo poškodbo hrbtenice:
- brez bolečine v vratnem delu hrbtenice
- normalna gibljivost vratne hrbtenice
- zbujen in orientiran poškodovanec
- brez nevroloških izpadov



VPLIV SMERNIC AMERIŠKEGA ZDRUŽENJA
NEVROKIRURGOV NA POUČEVANJE IMOBILIZACIJE

THE IMPACT OF THE GUIDELINES OF THE AMERICAN
ASSOCIATION OF NEUROLOGICAL SURGEONS ON EDUCATION 

OF IMMOBILIZATION

Anton Posavec

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Reševalna postaja Ljubljana, Zaloška 25, 1525 Ljubljana

Izvleček
Prispevek govori o novih smernicah obravnave poškodovancev z akutno poškodbo vratne hrbtenice

in hrbtenjače, ki jih je izdalo Združenje ameriških nevrokirurgov in so izšle marca 2013. Obravnava jih iz
zornega kota implementacije v predbolnišničnem okolju, kjer bo v prihodnje potrebno marsikaj izvajati
drugače od že ukoreninjenih načinov obravnave takega poškodovanca. Zagotovo pa bodo nove
smernice vplivale tudi na poučevanje imobilizacije v predbolnišničnem okolju. Prispevek se dotika tudi
samega transporta pacienta s poškodbo vratne hrbtenice in hrbtenjače, saj je ta tema tesno povezana
s prej omenjenim.

Abstract
The article discusses the new guidelines for management of acute cervical spine and spinal cord

injuries, issued by the American Association of Neurological Surgeons and were published in March
2013. They are discussed from the point of view of implementation in the pre-hospital environment.
Many things, connected with management of the patient with acute cervical spine and spinal cord
injuries in pre-hospital environment, will be changed. Surely, the new guidelines will also affect the
teaching of immobilization in the pre-hospital environment. Article also deals with transport of a
patient with acute cervical spine and spinal cord injuries, because this topic is closely related to the
main topic.

UVOD
Poškodbe hrbtenice sodijo med poškodbe, ki so v sodobnem svetu pogoste. V ZDA je približno

250000 ljudi, ki so preživeli s poškodbo hrbtenjače. Približno polovica je paraplegikov, približno
polovica pa tetraplegikov. 44% poškodb hrbtenjače nastane kot posledica prometnih nesreč, 24% je
nastane kot posledica nasilnih dejanj, 22% jih je posledica padcev in 8% jih nastane pri športnih
aktivnostih. V več kot polovici primerov, ko pride do poškodbe hrbtenice, je poškodovanec star med 16
in 30 let. Razmerje med poškodovanimi moškimi in ženskami je približno 4:1. Največja smrtnost se
beleži med starostniki. Vsako leto je v ZDA sprejetih v bolnišnice približno 1500 otrok zaradi poškodbe
hrbtenice. Razlogi nastanka poškodb hrbtenice pri otrocih se nekoliko razlikujejo kot pri odraslih.
Vsekakor pa ne moremo mimo podatka, da kar 67% poškodb hrbtenice nastane, ker otroci v prometnih
nesrečah v avtu niso pripeti z varnostnim pasom (Augustine, 2012).

Tradicionalno v okviru predbolnišnične obravnave poškodovancev uporabljamo za omejitev
premikanja hrbtenice toge pripomočke kot so npr. dolga deska za imobilizacijo, zajemalna nosila…
Pred namestitvijo poškodovanca na pripomoček, izvedemo primarni (npr. ITLS) pregled v okviru
katerega izvedemo tudi kratko nevrološko oceno (Alson in Copeland, 2014).
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In še kriteriji po ITLS pediatric, kjer lahko pričakujo poškodbo hrbtenice in je imobilizacija indicirana:
- Mehanizem poškodbe (prometne nesreče, padci, športne poškodbe)
- Signifikantna poškodba pod intermamilarno linijo
- Poškodbe glave
- Spremenjen mentalni status
- Distrakcijske poškodbe
- Nezadostna hetero/anamneza
- Nepoznan mehanizem poškodbe

PREGLED PRIPOMOČKOV ZA IMOBILIZACIJO V PEDIATRIJI
Imobilizacija dojenčka:
1. Vakuumska opornica (odrasla za golenico) za imobilzacijo dojenčka
2. MEDKids baby board
3. MEDKids Pedi-Sleeve
4. Imobilizacija dojenčka v otroškem varnostnem sedežu
Imobilizacija otroka (>1 letom starosti):
1. Vakuumska opornica za imobilizacijo malega otroka
2. PEDI PACK
3. Sss
4. Imobilizacija otroka v otroškem varnostnem sedežu
5. Improvizacija z zajemalnimi nosili oz. dolgo desko
6. Uporaba KED steznika za imobilizacijo celega telesa pri otroku

ZAKLJUČEK
Kriteriji za imobilizacijo hrbtenice v predbolnišničnem okolju se spreminjajo. Prav tako je opaziti

določene razlike uglednih mednarodnih združenj. Nekoliko se razlikujejo tudi glede na sisteme, kjer je
deluje samostojen način paramedikov. Vsekakor vsaka poškodba otroka oz. njegova oskrba na terenu
postavlja tudi vprašanje imobilizacije. Le-ta naj bo izvedena vsakokrat, ko obstaja najmanjši sum na
poškodbo hrbtenice, saj nenazadnje to vpliva tudi na kvaliteto življenja po sami poškodbi. 
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Priporočeno je, da pred začetkom iznosa poškodovanca pri pacientu na hitro preverimo senzorično
in motorično funkcijo rok in nog in to kasneje v poročilu tudi dokumentiramo. Žal so opisani primeri, ko
naj bi poškodbo hrbtenice in celo hrbtenjače povzročili reševalci z neustreznim ukrepanjem. S tem
»kratkim nevrološkim pregledom« se lahko prepričamo, ali je do tega prišlo že pred izvnosom
poškodovanca. Ta hitri nevrološki pregled ne bomo mogli izvesti pri hitrem, še težje pa pri urgentnem
iznosu poškodovanca, ker za to ne bo dovolj časa (Augustine, 2012).

Smernice ITLS, ki so bile izdane v sedmi izdaji Učbenika ITLS (Campbell et al, 2012) odražajo splošno
sprejeto pravilo, da pri poškodovancih omejimo premikanje hrbtenice, dokler ta poškodba ni zanesljivo
izključena.

Klinične študije so pokazale, da je za poškodovanca daljša namestitev na dolgo desko ali zajemalna
nosila lahko škodljiva, ker lahko škodljivo vpliva na dihanje poškodovanca, poveča možnost aspiracije
in povzroča začetne faze preležanin (Alson in Copeland, 2014).

Alson in Copeland (2014) ugotavljata, da je omejitev gibanja hrbtenice pri poškodovancih potrebna
v primerih:

• ko pri pregledu ugotovimo deformacije hrbtenice, bolečino oz. občutljivost v tem predelu;
• pri topih poškodbah in spremenjenem stanju zavesti;
• pri mehanizmih poškodb, kjer so prisotne visoke energije in intoksikacija z alkoholom in drogami;
• pri prisotnih nevroloških izpadih;
• pri vseh poškodovancih, ki jih ne moremo klinično pregledati, da bi ugotovili prisotnost tovrstnih

poškodb;
Dolga deska oz. zajemalna nosila so pripomoček, ki je v prvi vrsti namenjen iznosu poškodovance z

mesta nesreče do reševalnega vozila. Poškodovance moramo s tega pripomočka odstraniti takoj, ko je
to možno. Omejitev premikanja hrbtenice je potrebna pri vseh poškodovancih, kjer je prisotna oz. je
veliko tveganje, da obstaja poškodba hrbtenice in pri vseh tistih, ki jih ne moremo klinično ustrezno
pregledati, da bi ugotovili prisotnost tovrstnih poškodb. Najbolj kritičen del vzdrževanja omejitve
premikanja hrbtenice, pri poškodovancih, kjer je to potrebno, je vzdrževanje nevtralnega položaja
hrbtenice med premikanjem poškodovanca do trenutka, ko ga varno pritrdimo na transportna nosila v
reševalnem vozilu. Poškodovanci, ki jih je pregledal usposobljen zdravnik na urgentnem oddelku
bolnišnice in tisti, kjer ni bilo ugotovljeno, da zaradi poškodbe potrebujejo omejitev premikanja
hrbtenice in jih moramo transportirati med različnimi oddelki ali ustanovami zaradi nadalnjega
zdravljenja, ne potrebujejo imobilizacije z dolgo desko oz. zajemalnimi nosili. Zaradi vsega navedenega
moramo revidirati vse obstoječe algoritme, ki so povezani z zahtevo po omejitvi premikanja hrbtenice
v predbolnišničnem okolju in jih ustrezno popraviti ter omejiti premikanje hrbtenice zgolj na primere,
ko je to res potrebno. Seveda pa moramo potem samo izvedbo predpisanih postopkov tudi nadzirati
preko programov za zagotavljanje kakovosti (Alson in Copeland, 2014).

TRANSPORT POŠKODOVANCA S SUMOM NA POŠKODBO HRBTENICE V BOLNIŠNICO
Največkrat opravimo reševalni prevoz poškodovanca s sumom na poškodbo hrbtenice po cesti z

reševalnim vozilom. Sploh to velja ponoči in v slabem vremenu. Danes se zdravnik predbolnišnične
nujne medicinske pomoči lahko odloči tudi za prevoz poškodovanca z reševalnim helikopterjem. Pri
poškodovancih s poškodbo hrbtenice in/ali glave je to najboljši način prevoza. Tu je obziren prevoz
veliko bolj primeren od hitrosti oz. divjanja (Posavec, 2007).

Tudi med samimi indikacijami za aktivacijo helikopterske nujne medicinske pomoči v Sloveniji
najdemo, da je prevoz poškodovanca s helikopterjem potreben, kadar bolezen ali poškodba zahteva
primernejši (obzirnejši) prevoz kot z reševalnim vozilom, npr. poškodba hrbtenice...(Lampič in Grünfeld,
2013).

Nove smernice ameriških nevrokirurgov pravijo, da je izbira najbolj primernega načina transporta
poškodovanca s poškodbo hrbtenice z mesta poškodbe v ustrezno bolnišnico odvisna od stanja
pacienta, razdalje do primerne bolnišnice, geografskih razmer in drugih danih možnosti. Običajno tak
transport izvedemo z reševalnim vozilom (po tleh) ali reševalnim helikopterjem oz. letalom (po zraku).
Cilj je izvesti varen in učinkovit prevoz, ki ne sme imeti neugodnih vplivov na stanje pacienta (Theodore
et al., 2013).
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Lani (2013) marca je ameriško združenje nevrokirurgov izdalo nove smernice glede obravnave
poškodovancev s poškodobo hrbtenice, ki naj bi obravnavo poškodovanca s tovrstnimi poškodbami
“obrnilo na glavo”. V prispevku želim ugotoviti katere so najpomembnejše spremembe in kako bo
uvedba teh smernic vplivala na poučevanje imobilizacije v predbolnišničnem okolju v prihodnje. Pri
tem mislim tako na poučevanje certificiranih prvih posredovalcev (Certified oz. Emergency First
Responders), ki so polprofesionalna skupina, kot tudi na poučevanje zaposlenih v predbolnišnični nujni
medicinski pomoči, ki jih obravnavamo kot profesionalce.

OBRAVNAVA POŠKODB HRBTENICE DANES IN NOVE SMERNICE AMERIŠKEGA
ZDRUŽENJA NEVROKIRURGOV

Ko govorimo o poškodbah hrbtenice in hrbtenjače v predbolnišničnem okolju, so se skozi čas
uporabljali različni izrazi, kot npr. Imobilizacija, za proces, pri katerem so reševalci skušali preprečiti
dodatne poškodbe hrbtenice in hrbtenjače. Danes bi kot najustreznejši izraz za to dejanje uporabili
izraz »omejitev (omejevanje) premikanja hrbtenice« (angl. spinal motion restriction oz. SMR). Razlog je,
ker pri vseh poškodovancih v predbolnišničnem okolju hrbtenice ne moremo v celoti imobilizirati. Torej
lahko rečemo, da gre pri omejitvi premikanja hrbtenice za tehnike in opremo, s katerimi skušamo
čimbolj omejiti premikanje hrbtenice s ciljem, da preprečimo dodatne poškodbe hrbtenice in
hrbtenjače (Augustine, 2012).

Študije, ki so jih izvedli Theodore et al. (2013) in Rozzelle et al. (2013) kažejo, da imobilizacija
hrbtenice ni potrebna pri vseh poškodovancih.

Na eni strani imamo stara navodila, ki pravijo, da je že na samem prizorišču poškodbe kot tudi med
samim transportom potrebno imobilizirati poškodovanca s poškodbo vratne hrbtenice oz. že v
primerih, ko je bil prisoten mehanizem poškodbe vratne hrbtenice. Za to lahko uporabimo eno od
številnih metod, ki jih imamo na voljo. Kombinacija trde vratne opornice in dolge deske oz. zajemalnih
nosil z oporo za glavo je učinkovita in priporočena za omejevanje premikanja hrbtenice (Hadley in
Walters, 2013).

Nove smernice ravno tako priporočajo imobilizacijo vseh poškodovancev s poškodbo vratne
hrbtenice ali hrbtenjače oz. že ob prisotnosti pozitivnega mehanizma, ki bi lahko kazal na nastanek teh
poškodb. Prav tako priporočajo, da naj triažo (pregled) poškodovancev z možno poškodbo hrbtenice
na kraju intervencije izvajajo izkušeni reševalci (in zdravniki), ki bodo sposobni ugotoviti potrebo po
imobilizaciji tudi med samim transportom. Ugotavljajo, da imobilizacija poškodovancev, ki so pri
zavesti, budni, niso intoksicirani, nimajo bolečin oz. ni prisotne povečane občutljivosti v predelu vratu,
pri katerih v okviru pregleda ne ugotovimo izpadov motorike ali senzibilitete in nimajo kake druge
pomembne poškodbe, ki bi jo lahko povezali s poškodbo hrbtenice, imobilizacije ne priporočamo.
Imobilizacija hrbtenice prav tako ni potrebna pri poškodovancih s penetrantnimi poškodbami, ker je
ugotovljeno, da se pri njih zaradi imobilizacije poveča smrtnost zaradi zakasnitve začetka oživljanja.
Kadarkoli je možno moramo poškodovance z akutnimi poškodbami hrbtenice ali hrbtenjače
transportirati neposredno v medicinske centre, ki so specializirani za zdravljenje takih poškodb (Hadley
in Walters, 2013).

Poleg vsega, do sedaj omenjenega, National Association of EMS Physicians (NAEMSP) in American
College of Surgeons (ACS) navajata (2013), da so prednosti imobilizacije hrbtenice z dolgo desko oz.
zajemalnimi nosily, precej nedokazane. Zaradi tega je potrebno pri uporabi teh pripomočkov za
imobilizacijo biti razumen in presoditi med potencialnimi prednostmi, ki jih prinaša imobilizacija z njimi
in škodljivostjo njihove uporabe.

KAJ PRAVI INTERNATIONAL TRAUMA LIFE SUPPORT
Zelo primeren pristop in obravnava poškodovanca s sumom na poškodbo hrbtenice v

predbolnišničnem okolju je tisti, ki ga izvajamo po metodi International trauma Life Support (ITLS). V
Sloveniji učimo in uporabljamo ta pristop že nekaj let (Posavec, 2014).

Posebne okoliščine predstavljajo situacije, ko je potrebno uporabiti tehniko urgentnega ali pa hitrega
iznosa poškodovanca iz npr. razbitine vozila. V prvem primeru gre za neposredno (požar na vozilu,
zastoj dihanja...), v drugem pa posredno (nevarnost vžiga, nezavest...) nevarnost, ki preti poškodovancu.
V prvem primeru bomo uporabili Rautkov prijem, v drugema pa tehniko hitrega iznosa z zajemalnimi
nosili ali dolgo desko. Pri urgentnem iznosu težko govorimo o omejitvi premikanja hrbtenice, čeprav
bomo tudi pri tej intervenciji skušali paziti kar je najbolj možno (Augustine, 2012).
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ZAKLJUČEK
Za zaključek lahko na hitro povzamem, kakšne so uradne smernice organizacije ITLS International, ki

jo tudi uradno zastopamo v Sloveniji in se ukvarja s poučevanjem pravilne obravnave in oskrbe
poškodovancev v predbolnišničnem okolju.

Reševalci v predbolnišničnem okolju morajo ves čas skrbeti in se truditi, da so pri ogroženih
poškodovancih s sumom na poškodbo hrbtenice, premiki hrbtenice čim manjši. Pripomočki kot so npr.
dolga deska in zajemalna nosila so namenjeni predvsem za prenos poškodovanca s kraja nesreče do
varne fiksacije na transportna (glavna) nosila v reševalnem vozilu. Prav zaradi tega moramo vse
reševalce v predbolnišničnem okolju še naprej učiti in vaditi, kako se te pripomočke pravilno uporablja.
Zavedati se morajo, da je podaljšan čas (nepotrebna uporaba) namestitve poškodovanca na te
pripomočke lahko škodljiv in je lahko cello razlog za slabši izid zdravljenja. Da bi te škodljive vplive kar
najbolj zmanjšali, poškodovanca, takoj, ko je to varno in smiselno, premestimo na transportna nosila.

Vse to odpira vrsto praktičnih vprašanj, ki vržejo senco dvoma na nekatere postavke znotraj novih
smernic. Moramo se zavedati, da so nove smernice, kljub vsemu, sad dela “klinikov” in ne
“prehospitalcev”, ki naj bi jih izvajali v praksi na terenu. Morda je ravno to izziv za nove raziskave, ki bodo
morda lahko dokazale nasprotno ali pa zgolj potrdile obstoječe nove smernice.
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UPORABA SODOBNIH IMOBILIZACIJSKIH SREDSTEV 
V URGENTNEM KIRURŠKEM BLOKU

THE USE OF MODERN IMMOBILIZATION DEVICES IN EMERGENCY
SURGICAL DEPARTMENT

Denis Kordež, Tina Gros

Urgentni kirurški blok, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška c. 2, 1000 Ljubljana

Izvleček
Pravilna imobilizacija je ključna za zmanjšanje bolečine. Danes je poznanih že veliko modernih

materialov in načinov imobilizacije, ki so zelo učinkoviti. Za imobilizacijo zlomov in izpahov spodnjega
dela noge so bile še nedavno v uporabi peščene vrečke. Zaradi radiopačnosti jih je bilo potrebno za čas
diagnostike odstraniti, kar je povzročalo določene zaplete. Danes se uporabljajo posebna
imobilizacijska korita, kjer je noga nameščena in kontrolirana ves čas do dokončne oskrbe.     

Zlomi medeničnih kosti so precej redki. Pri nestabilnih zlomih medenice je nujna čimprejšnja
stabilizacija le-te, da se preprečijo ali omejijo obsežne notranje krvavitve. V ta namen so bile v
preteklosti najpogosteje uporabljene rjuhe, ki so bile na poseben način nameščene in fiksirane okrog
medenice. Najsodobnejši imobilizacijski pripomoček je poseben medenični pas, ki je preprost za
uporabo in zelo varen, saj ima mehanizem, ki preprečuje, da bi bil pas preveč zategnjen in s tem pritisk
na medenične kosti prevelik.

Abstract
Appropriate immobilization is essential for reduction of pain. Nowadays modern materials are used

for effective ways of immobilizatoin. In the past, sandy bags were used for immobilization of fractures
and dislocated joints in the lower parts of the leg. The bags were removed for diagnostics because they
have been seen on the X-ray pictures. Any kind of removing the immobilization usually causes
complications. Nowadays we use specially designed lower limb immobilization – so the leg is not
moved until the definitive therapy.

Fractures of pelvic bones are relatively rare. Stabilization of fracture is required as soon as possible to
avoid or limit massive internal bleedings. In the past they most commonly used sheets. They were
wrapped around the pelvis and fixed. SAM pelvic sling is newly improved design which is easy for
application and very safe because a buckle maintains correct force and cannot be over-tightened.

UVOD
Najstarejši zapisi o uporabi imobilizacije vodijo v čase starega Egipta. Seveda je bila to improvizacija

z uporabo deščic, drevesnih listov, glinenega blata, ipd. Skozi zgodovino se je skupaj z razvojem
kirurške stroke razvijala tudi imobilizacija. Šele sredi 19. stoletja, v času vojaških spopadov, se je uvedla
obvezna transportna imobilizacija, ki je tudi povečala možnost preživetja poškodovanih in ranjenih.¹ 

V današnjem času poznamo vrsto modernih materialov in sofisticiranih načinov imobilizacije, ki so
zelo učinkoviti. Pravilna imobilizacija je ključna za zmanjšanje bolečine, preprečevanje ponovnega
izpaha, premikanja odlomkov in preprečitev nastanka dodatnih poškodb.² 
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zloma, potrebno nogo imobilizirati s klasičnim mavcem ali mavčno longeto, da se je preprečilo premik
odlomkov ali ponoven izpah nestabilnih zlomov v času čakanja na operativni poseg. Ob tem se je noga
zopet premikala. Sedaj to več ni potrebno, saj je noga do morebitnega transporta v operacijsko
dvorano (ali v nasprotnem primeru do oskrbe z mavcem) ves čas nameščena in kontrolirana v
imobilizacijskem koritu. 

Tudi ostale bolnišnice v Sloveniji (npr. SB Jesenice) uporabljajo podobna imobilizacijska sredstva,
vendar znanstvenih raziskav ali strokovnih člankov v Sloveniji na to temo ni bilo predstavljenih. Študija,
izvedena v Braziliji, kjer uporabljajo podobno, nekoliko daljše korito tudi za zlome kolka, je pokazala, da
je imela skupina ljudi, ki je v predoperativnem obdobju uporabljala imobilizacijsko korito, manjše
bolečine ob merjenju bolečine po VAS lestvici, kot skupina, ki ni uporabljala korita. Hkrati 66,7%
pacientov, ki so uporabljali korito ni potrebovalo druge analgezije kot acetominophen (paracetamol).³

Dobro blago se samo hvali. V študiji so to potrdili rezultati. V Urgentnem kirurškem bloku pa to
potrjujejo pacienti.

Slika 2. Skica MAH imobilizacijskega korita za spodnjo okončino.

POŠKODBE MEDENICE
Medenični obroč je ovalne oblike. Znotraj njega so spravljeni spodnji prebavni in genito-urinarni

organi. Nosi težo telesa, podpira trup in hrbtenico. Pri zlomih kosti v medeničnem obroču  se pojavi
širok spekter anatomskih motenj, ki pogosto vodijo poškodovanca v življenje ogrožajoča stanja.
Medenične poškodbe so navadno visoko energetske poškodbe, zato je zaradi resnih pridruženih
poškodb pri takšnih poškodovancih ustrezna triažna ocena izrednega pomena.4

Zlomi medeničnih kosti so relativno redki. Med vsemi skeletnimi poškodbami se pojavljajo v samo
3%, največkrat v prometnih nesrečah, pri zbitih pešcih, motorističnih poškodbah, padcih in crush
poškodbah. Pojavijo se pri 20% politravmatiziranih poškodovancev, katerih starost je najpogosteje med
15 in 30 ali nad 60 let. V 75% so poškodovanci moškega spola.5 Umrljivost med pacienti z različnimi tipi
pelvičnih zlomov je okrog 16%, kar je najvišja stopnja umrljivosti med vsemi skeletnimi poškodbami 6

Znaki in simptomi, ki kažejo na pomemben zlom medenice5: 
- deformiranost medenice;
- modrice in otekline v predelu medeničnih kosti, perineja in/ali skrotuma;
- prikrajšava ali zarotiranost spodnje okončine brez kostne poškodbe v tej okončini;
- rane v področju medenice ali krvavitev iz rektuma, vagine ali sečnice;
- nevrološki izpadi;
- bolečina v spodnjem delu hrbta, kolkih, dimljah.
Pritisk na medenico z namenom preverjanja (ne)stabilnosti le-te je nezanesljiv in celo nevaren test,

saj lahko povzroči premik strdka in ponovno aktivno krvavitev. Če je na RTG sliki medenice viden zlom,
je 32% možnosti za arterijsko krvavitev v medenični retroperitonej.7
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IMOBILIZACIJA SPODNJIH OKONČIN
Kadar pride do težje poškodbe lokomotornega aparata kot je zlom ali izpah, ob tem ni prizadeta le

kost, temveč so prizadeta tudi okolna mehka tkiva. Mehanizmi in vzroki za poškodbo so različni.
Poškodovani predel je potrebno natančno pregledati ter izključiti pridružene poškodbe. Kot posledica
poškodbe se lahko pojavijo poškodbe ligamentarnega aparata, zapora ali prekinitev žil, poškodba
živcev, obtolčenina ali raztrganina podkožja, kože, mišic. Kadar gre za odprt zlom in/ali kombinacijo
zloma in izpaha pa je poškodba kompleksnejša. Vse te pridružene poškodbe pomembno vplivajo na
potek in izid zdravljenja.²

V času do prihoda v bolnišnico je poškodovanec s poškodbo spodnjega dela spodnje okončine
(koleno, golen, gleženj) brez imobilizacije ali pa je oskrbljen z začasno imobilizacijo. Ta je lahko
nameščena v okviru prve pomoči s strani laikov ali s strani predbolnišnične enote nujne medicinske
pomoči z imobilizacijskimi sredstvi, ki jih imajo na voljo. Ob prihodu v Urgentni kirurški blok (UKB) se
po sprejemu pacienta začasna imobilizacija odstrani, v sodelovanju z zdravnikom se po potrebi izvede
repozicija in oskrba ran ter se poškodovano nogo imobilizira. Kljub razvoju imobilizacijskih sredstev
smo za imobilizacijo teh poškodb še do nedavnega uporabljali peščene vrečke. 

Peščene vrečke so bile do RTG diagnostike ob mirovanju pacienta dokaj dobre, vendar so močno
radiopačne, torej otežujejo RTG slikanje in jih je bilo potrebno za čas RTG slikanja odstraniti, kar je
večkrat povzročilo ponoven premik odlomkov in poslabšalo položaj zloma ali celo povzročilo ponoven
premik nestabilnega zloma v predelu sklepa. Nemalokrat je iz zaprtega nastal odprti zlom. To je seveda
pacientu povzročalo dodatne bolečine in lahko tudi komplikacije. Prav tako so se pojavile težave pri
transportu, premikanju pacienta ter prestavljanju pacienta na drug voziček, posteljo ali operacijsko
mizo. Vsi ti zapleti so bili povod za uvedbo novih načinov imobilizacije.

Slika 1. Uporaba peščenih vrečk.

IMOBILIZACIJSKO KORITO
Izdelano je iz pene, oblazinjeno, prilega se anatomski obliki goleni in je v treh velikostih S (mala), M

(srednja) in L (velika). Ko se ob sprejemu pacienta izvedejo potrebni postopki, se nogo namesti v korito
primerne velikosti, ki je zaščiteno s pralno prevleko iz ekolastičnega materiala ter s PVC podlogami za
še dodatno zaščito. Reponiran zlom se v koritu skorajda ne more več dislocirati, po potrebi se noga
podloži ali obloži, sicer pa sámo korito nogo dobro zaobjame – imobilizira. V tem položaju je možna
kontrola senzibilitete, pulza ter kontrola gibanja prstov, hkrati pa se lahko izvaja tudi krioterapija oz.
hlajenje poškodovanega predela. Najpomembnejše je dejstvo, da se vsi premiki poškodovane
okončine izvajajo skupaj s koritom, kar pacientu ne povzroča dodatnih bolečin. Že sama namestitev
noge v koritu je v primerjavi s peščenimi vrečkami udobnejša za pacienta in noga je bolj stabilna. To
dodatno zmanjšuje bolečino, kar vsakodnevno potrjujejo pacienti, saj dostikrat ne potrebujejo
analgezije in po namestitvi noge v korito bolečino ocenjujejo kot zmerno (VAS). Prav tako ni potrebno
odstranjevanje med RTG diagnostiko, saj korito zaradi materialov, iz katerih je izdelano, ni radiopačno.
Pred uporabo imobilizacijskega korita je bilo po RTG diagnostiki, ko je bila indicirana operativna oskrba
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MEDENIČNI PAS
Pri nestabilnih zlomih medenice je nujna čimprejšnja stabilizacija le-te, da se preprečijo ali omejijo

obsežne notranje krvavitve, ki navadno nastanejo zaradi poškodb sakralnega venskega pleteža, vej
hipogastrične arterije in/ali poškodb okolnih mehkih tkiv in so glavni vzrok smrtnosti tovrstnih
poškodb. V ta namen je bilo v preteklosti izdelanih že kar nekaj pripomočkov: najprej so bile
uporabljene rjuhe, ki so bile na poseben način nameščene in fiksirane okrog medenice, kasneje so
razvili posebno napihljivo oblačilo, uporabljali so se različni zunanji fiksatorji in improviziralo se je z
uporabo standardnih imobilizacijskih pripomočkov.8 

Od leta 1999 so se napori strokovnjakov v nujni medicinski pomoči in proizvajalcev medicinskih
pripomočkov usmerili v izdelavo imobilizacije v obliki pasu.9

Slika 3. Imobilizacija medenice z rjuho. Slika 4. Namestitev sodobnega medeničnega pasu.

Tudi v UKB že nekaj let uporabljamo tako imenovani medenični pas, ki je rezultat večletnih izboljšav
osnovnih izvedb tovrstne imobilizacije (SAM Pelvic Sling II Fact Sheet):10

- je znanstveno in klinično preizkušen;
- izdelan je v treh različnih velikostih (extra small, standard in extra large), ki zadostujejo za 98%

odrasle populacije (obseg bokov od 69 do 152 cm);
- materiali, iz katerih je izdelan, se ne raztegujejo in pas je zato ob ustreznem higienskem

vzdrževanju (čiščenje + razkuževanje) primeren za večkratno uporabo;
- preprost za uporabo: namesti se ga pod pacienta, dva pasova se zategneta v različni smeri in ob

določenem pritisku na medenične kosti se posebna zaponka samodejno zaskoči, s čimer se
ohranja primerna sila, s katero ja pas zapet in ga ni mogoče preveč zategniti. S pravilnim potegom
se ga prav tako preprosto tudi sprosti;

- ko dosežemo primerno silo stiska, se zasliši klik, ki potrjuje pravilno namestitev;
- prepušča rentgenske žarke, zato je lahko nameščen tudi med opravljanjem sodobne slikovne

diagnostike (MRI, CT);
- namestitev ni priporočljiva le takrat, kadar so v področju medenice obsežne rane, velike in globoke

odrgnine ter pri otrocih, ker še ni bilo opravljenih ustreznih znanstvenih študij.

ZAKLJUČEK
S sodobnimi imobilizacijskimi pripomočki lahko hitro, varno in in uspešno onemogočimo premike

poškodovanih predelov telesa. Uporaba sodobnih pripomočkov je klinično preizkušena in varna, kar
dokazujejo tudi znanstvene študije. S tem pomembno zmanjšamo stopnjo pacientove bolečine,
njegovo neugodje in strah ter tako omogočimo boljše sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih
postopkih. Zaradi vsega naštetega je  povečano zadovoljstvo pacientov z oskrbo v urgentni kirurški
ambulanti, kar je eden pomembnejših kazalnikov kakovosti našega dela. 
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PROSTE TEME IN PRIKAZI PRIMEROV

FREE TOPICS AND CASE REPORTS



NAJPOGOSTEJŠA STANJA IN POŠKODBE, KI ŽIVLJENJSKO OGROŽAJO BOLNIKA
ZARADI DIHALNE STISKE

- poškodbe prsnega koša se pojavijo najpogostejše kot udarnine sten prsnega koša, preloma reber
ali celo preloma prsnice. Pri teh poškodbah je poleg načina njihovega nastanka pomembna še
velikost delujoče sile in starost poškodovanca.

- politravma: zaradi poškodbe več organov ali organskih sistemov je lahko ogroženo bolnikovo
življenje. Največkrat se pojavijo motnje dihanja, krvavitve in nezavest.

- poškodbe glave kot posledica delovanja velike sile na možganovino. Lahko se pojavijo tudi kot
posledica poslabšanja primarne okvare možganov, možganskega edema in nepovratne okvare
živčevja.

- opekline: pri hudih okvarah kože in sluznice oziroma veliki površini in globini je ogroženo bolnikovo
življenje. Obsežna opeklina je najhujša poškodba, ki lahko prizadene človeški organizem.

- pri bolnikih po večjih operativnih posegih lahko pride do odpovedi večjih organskih sistemov,
sepse in dihalne ogroženosti.

- otroci so življenjsko najbolj ogroženi zaradi bolezni dihal (okužbe, obstruktivne dihalne bolezni,
aspiracija tujka)

- utopitve so pri otrokih drugi najpogostejši vzrok smrti. Do utopitve lahko pride zaradi inhibicije
živčnega sistema ali zadušitve, ki je posledica krča v larinksu.

OCENA RESPIRATORNO OGROŽENEGA BOLNIKA
Respiratorno ogrožen bolnik je tisti, katerega dihanje je nezmožno oz.ovirano zaradi različnih

vzrokov. Ocena dihalne stiske je zelo pomemben element pri oskrbi življenjsko ogroženih bolnikih.
Dihalno funkcijo se lahko ocenjuje klinično ali z uporabo različnih merilnih metod.

Uporabljamo; 
- pulzno oksimetrijo ( merilna tehnika pri kateri se na osnovi absorpcije svetlobe različnih valovnih

dolžin izračuna nasicenost hemoglobina s kisikom).
- kapnometrija, ki je merjenje koncentracije oz. delnega tlaka CO2 ob koncu izdiha v izdihanem zraku.
Klinična ocena dihanja vklučuje;
• prisotnost dihanja, kjer je potrebna predhodna sprostitev dihalne poti. Če bolnik ne diha, ga je

potrebno začeti predihavati s 100 odstotnim kisikom, sprva z obrazno masko in ročnih dihalnim
balonom, po intubaciji pa kontrolirano z ventilatorjem.

• frekvenco dihanja, ki jo je potrebno izmeriti pri vsakem bolniku, ki je v dihalni stiski. Podatek je
pomemben za nadaljno oskrbo. S povečano frekvenco dihanja ali tahipnejo (> od 35 vdihov/min.)
bolnik poskuša zmanjšati dihalno delo tako, da z manjšim dihalnim volumnov vzdržuje enak
minutni volumen. Zmanjšana frekvenca dihanja ali bradipneja (< od 6 vdihov/min.) pa je posledica
okvare dihalnega centra. V obeh primerih je potrebna intubacija in mehanska ventilacija. 

• oceno uporabe pomožne dihalne muskulature: najpomembnejše dihalne mišice so interkostalne
mišice in trebušna predpona, ki se imenuje glavna dihalna mišica. Uporaba pomožnega dihalnega
mišičja je znak dihalne stiske in povečanega dihalnega dela, kar vedno privede do dihalne stiske in
motenje izmenjave plinov. 

• oceno odsotnosti dihalnih šumov nad prsnim košem, ki pomeni pnevmotoraks ali hematotoraks.
Loči se ju s perkusijo, kjer hipersonoren poklep kaže na zrak v plevralnem prostoru, zamoklina pa na
tekočino, ki je največkrat kri.

• prisotnost paradoksnega gibanja prsnega koša, ki se kaže tako, da se prizadeti del prsnega koša pri
vdihu ugrezne in pri izdihu izboči. 

Temeljni cilj oskrbe dihalne poti je sprostiti dihalno pot in s tem omogočiti dovajanje kisika. Prehod-
nost dihalne poti se ugotavlja s prisotnostjo sape pred usti bolnika ali poškodovanca, ki mu sledi
opazovanje dvigovanja prsnega koša. Vzdrževanje prehodnosti dihalne poti je ob zadostni ventilaciji
osnovni pogoj za dobro oksigenacijo tkiv ter s tem oskrbo možganov in drugih vitalnih organov s
kisikom. Zapora dihalne poti najbolj ogroža življenje bolnikov ter ob neustreznem ukrepanju vodi v
smrt. Zaporo lahko povzročajo: tujek, ohlapnost tkiv, krvavitev, oteklina notranjih sten dihalne poti,
zunanji pritisk podkožnega hematoma, absces, izbljuvki, zmečkanine grla itd. Odločitev o uporabi
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OSKRBA DIHALNE POTI PRI ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH
BOLNIKIH ZARADI DIHALNE STISKE 

AIRWAY MANAGEMENT OF THE LIFE THREATENED PATIENTS IN
RESPIRATORY DISTRESS

Andreja Lovše Carrera, Rudi Kočevar

Klinični inštitut za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, 
Klinični center Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana

Izvleček 
Pri delu z bolniki, ki so življenjsko ogroženi, kot posledica dihalne stiske, moramo pravilno ravnati v

kritičnih trenutkih in ustrezno reagirati nanje. Pomembno je, da poznamo ves monitoring, ki nam je v
pomoč in ga uporabljamo pri oskrbi življenjsko ogroženega bolnika, skrbeti moramo za stalen in
neprekinjen nadzor bolnikovih vitalnih funkcij ter poznati različne zdravstvene ukrepe, ki stremijo k
temu, da je oskrba respiratorno ogroženega bolnika hitra, pravilna in učinkovita.

Medicinska sestra, ki dela z življenjsko ogroženimi bolniki z dihalno stisko, potrebuje veliko znanj in
izkušenj, ki si jih sprva pridobi z izobrazbo, kasneje pa z izkušnjami tekom opravljanja svojega dela. Zelo
je pomemno, da zna prepoznati stanja, ki respiratorno ogrožajo bolnika in pozna postopke, ki nam
pomagajo k reševanju ogrožajočih stanj. Čas je ključen dejavnik pri reševanju bolnikov z dihalno stisko.

Abstract
When working with patients who are in life-risk situation as a result of respiratory distress, we must

handle the critical moments correctly and react to them appropriately. It is important to know all the
monitoring that is helpful and can be used in care of the life-risk patients, we need to take care on
continuous monitoring of the patients vital functions and to know the different health measures that
the respiratory compromised patient care is fast, correct and effective.

A nurse who works with patients at life-risk by respiratory distress, needs a lot of knowledge and
experiance that you get with education, and later get it during the experience of the work. It is wery
important to be able to identify conditions that are dangerous for the patients, and know the
procedures that help us to solve threatening conditions. Time is the main factor in dealing with patients
with respiratoy distress.

ŽIVLJENJSKO OGROŽEN BOLNIK ZARADI DIHALNE STISKE 
Življenjsko ogrožen bolnik, je tisti, ki se ne odziva , je nezavesten in je respiratorno ali cirkulatorno

ogrožen. Oskrba življenjsko ogroženega bolnika je skupek dejanj, katerih cilj je odpravljanje motenj
cirkulacije in/ali dihanja, katere nezdravljene gotovo vodijo v smrt. Namen začetne oskrbe je povrnitev
vitalnih funkcij pred nastopom biološke smrti, cilj intenzivnega zdravljenja pa je zadržati povrnjene
življenjske funkcije in preprečiti njihovo ponovno ogroženost. Najbolj življenjsko ogrožajoča stanja pri
poškodovancih so zapora dihalne poti (kri, bruhanje, tujek, položaj glave), motnje dihanja (zastoj
dihanja, pnevmotoraks, hematotoraks, poškodba pljuč), motnje krvnega obtoka (srčni zastoj, krvavitev,
aritmije) in naraščajoči znotrajlobanjski tlak.
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VLOGA MEDICINSKE SETRE PRI OSKRBI RESPIRATORNO OGROŽENEGA BALNIKA
Osnovna naloga medicinske sestre je prepoznati bolnika, ki mu grozi dihalni zastoj. Njena naloga je,

da prepozna stanja, ki lahko vodijo v dihalni zastoj, pozna pripomočke oz aparature, ki nam pomagajo
v odkrivanju respiratorne insuficience ter pozna pravilne ukrepe za reševanje težav povezanih z
dihanjem. Medicinska sestra mora poznati spremembe, ki otežujejo ali celo onemogočajo intubacijo,
da lahko v primeru težke intubacije čim hitreje odreagira in pripravi alternativne pripomočke za
obvladovanje težke intubacije.

Medicinska sestra poskrbi za monitoring bolnika (EKG, RR, pulzna oksimetrija, kapnometrija, merjenje
koncentracije kisika v vdihani mesanici plinov...) in ima pod nadzorom klinično opazovanje bolnika
(gibanje prsnega koša, barva kože in vidnih sluznic, temperatura kože, potenje, solzenje, širina zenic...).
Le s pomočjo dobrega nadzora lahko bolniku zagotovimo varnost pri izvedbi postopkov za oskrbo
dihalne poti. 

ZAKLJUČEK
Vloga medicinske sestre pri obravnavi življenjsko ogroženega bolnika je izredno zahtevna. Od

medicinske sestre se zahteva dobro strokovno poznavanje zdravstvene nege od temeljev zdravstvene
nege pa vse do specificnih postopkov in posegov. Pri oskrbi bolnikov v dihalni stiski je potreben timski
pristop, kjer vsak posameznik s svojim strokovnim znanjem in odgovornostjo za svoje odločitve teži k
izpolnitvi skupnega cilja, to je, da bolniku nudimo celovito, kakovostno, učinkovito in varno
zdravstveno nego.

Na preživetje bolnikov z dihalno stisko pomembno vplivajo zgodnja oskrba na kraju dogodka ali v
bolnišnici, poznavanje postopkov oskrbe in pravilni ter učinkoviti ukrepi za oskrbo dihalne poti.
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pripomočkov za vzpostavitev in vzdrževanje dihalne poti mora biti upravičena in mora temeljiti na
znanju, izkušnjah in usposobljenosti. 

POSTOPEK OSKRBE ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA BOLNIKA ZARADI DIHALNE STISKE
- Urgentna endotrahealna intubacija (EI) »Rapid – sequence induction« se izvaja pri nepripravljenih

bolnikih in poškodovancih, kjer je zaradi različnih vzrokov velika možnost aspiracije želodčne
vsebine. Pred izvedbo postopka morajo biti pripravljeni in preverjeni vsi potrebni pripomočki, ki
morajo biti hranjeni na vsem znanem in dostopnem mestu. Posebnost urgentne EI je, da se v tubus
vedno vstavi trdo gumijasto ali žicno vodilo, ki ne sme biti daljše od tubusa. Ves čas med
predihavanjem z masko in med postopkom intubacije se izvaja pritisk na krikoidni hrustanec
(Sellickov manever), kar preprečuje iztekanje želodčne vsebine. Sellickov manever se sme prekiniti
šele po vstavitvi tubusa v sapnik in napihnjenosti mešička z zrakom. Ob urgentni intubaciji mora biti
vedno pripravljen tudi aspirator in na njem Yankauerjeva (kirurška) cevka. Ko pa vemo ali sumimo,
da je pri poškodovancu prišlo do poškodbe vratne hrbtenice ali za to obstaja utemeljen sum,
(poškodba glave, padec z višine, poškodbe pri skokih v vodo.) se pa izvaja “In line urgentna
intubacija”. Dodatna oseba imobilizira vratno hrbtenico v nevtralnem položaju, da pri izvajanju
postopka ne bi povzročili dodatnih poškodb hrbtenice.

- Največja težava, ki se lahko pojavi pri endotrahealni intubaciji je »Težka intubacija« , ki je po
definiciji klinično stanje, kjer ima izkušen anesteziolog težave pri predihavanju z obrazno masko,
endotrahealni intubaciji ali obeh, in katerih rešitev je odvisna od njegove izkušenosti, specifičnosti
bolnika, vrste operacije in klinične situacije. Vzroki za težko intubacijo so: anatomske značilnost
bolnika: širok in kratek vrat oz. zelo dolgi vrat, majhna usta in visoko gotsko nebo, naprej štrleči ali
zelo gosti in močni zobje, nazaj pomaknjena spodnja čeljust (retrogenia), majhna spodnja čeljust
(mikrogenia) ali ojačana brada, zmanjšana gibljivost temporomandibularnega sklepa, rigidnost
vratu in glave v atlantookcipitalnem sklepu, poškodbe in opekline obraza in vratu, razne bolezni:
vnetja (retrofaringealni abscesi, flegmona vratu, submandibularni abscesi, epiglotitis, lepra,
difterijain krup), tumorji oro in hipofarinksa, grla in vratu, stanja po operacijah in obsevanjih zrela,
grla in vratu (spremenjena anatomija, fibroze), bolezni temporomandibularnega sklepa (stanja po
poskodbah in vnetjih), sistemske bolezni (amiloidoza, ankilozirajoci spondilitis, sladkorna bolezen in
akromegalija), izrazita debelost, kongenitalne anomalije obraza in vratu (Sy Pierre-Robin). (Golub,
2005).

DODATNI PRIPOMOČKI, KI SE DODATNO UPORABLJAJO PRI OSKRBI DIHALNE POTI SO:
I-gel supraglotična maska je inovativen supraglotičen pripomoček za vzdrževanje dihalne poti,

narejen iz mehkega, želatinastega in prozornega termoplastičnega elastomera. Namenjen je
vzdrževanju dihalne poti, in sicer tako, da s svojo obliko in strukturo ter brez potrebnega napihovanja
mešička sledi anatomskim strukturam faringealnih, laringealnih in perilaringealnih predelov, zaradi
česar tudni ne povzroča kompresijskih poškodb. Če izvajalec ni vešč endotrahealne intubacije se
priporoča kot prvi izbor pri urgentni oskrbi dihalne poti.

Bronhoskop je upogljiv optični pripomoček. Intubacija z upogljivim bronhoskopom je metoda
izbora za načrtovane posege, kjer se predvideva otežena intubacija z direktno laringoskopijo. Indikacije;
rutinska intubacija, posebna intubacija (prepoznana, neprepoznana), ovire v dihalnih poteh, zmanjšana
gibljivost vratu in temporomandibularnega sklepa. Intubacija z upogljivim bronhoskopom (UB) je
varna in uspešna metoda, ki mora imeti mesto med posebnimi načini za intubiranje. Anestezija za
izvajanje intubacije z UB je lahko lokalna, kombinirana ali splošna. Priporoca se, da bolnik spontano
diha. Ob izvajanju intubacije z UB mora biti bolnik dobro monitoriran in oksigeniran. Med izvajanjem
bronhoskopske intubacije nadzorujemo krvni tlak, EKG, zasičenost arterijske krvi s kisikom in dihanje
(Avsec-Letonja, 1998).

Airtraque je fibroopticni pripomoček, ki nam je v veliko pomoč, kadar pride do težke intubacije.
Zasnovan je tako, da prikaze glasilke brez poravnave ustne, žrelne in grlne linije. Pravtako pa nam
omogoča intubacijo z minimalno manipulacijo glave in njenim pozicioniranjem.

C Mac je pripomoček razvit za izredne situacije, tako za prebolnišnično kot tudi klinično okolje.
Omogočena je videolaringoskopija, ki je izvajalcu, in pomočnikom pri intubaciji, v veliko pomoč pri
težkih intubacijah.
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travmatološka ambulanta in druge) ali pa na pregled pridejo sami oziroma v spremstvu svojcev ali
skrbnikov. Na triažnem sprejemnem okencu je potrebno TMS oddati napotnico, kartico zdravstvenega
zavarovanja in vso dosedanjo prejeto zdravstveno dokumentacijo. TMS se nato takoj usmeri k
prepoznavanju pacientovega problema. Problem prepozna s pridobivanjem informacij bodisi od
zdravstvenega osebja, ki je pripeljalo pacienta na pregled v SUN, pacienta samega, bodisi pacientovih
svojcev ali skrbnikov. TMS vpraša po vzroku prihoda na pregled in s ciljanimi vprašanji pridobi več
podatkov o glavni težavi.

Ob prihodu urgentnega pacienta z ekipo nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP) v SUN je
predaja pacienta pomemben del obravnave, saj ekipa NMP triažni medicinski sestri posreduje vse
informacije, ki so jih zbrali od trenutka prihoda na kraj dogodka. Predaja urgentnega pacienta je ustna
in pisna. Ekipa NMP preda poročilo o reševalnem prevozu, iz katerega so razvidni podatki o opisu
okoliščin, zdravstvenem stanju pacienta, izmerjenih vitalnih funkcijah, dosedanji oskrbi pacienta, ipd.
Ustna predaja zajema med drugim tudi opis pacientove težave, opažanja tekom obravnave pacienta s
strani ekipe NMP, morebitne spremembe pacientovega zdravstvenega stanja tekom transporta, ipd.
Predaja pacienta omogoča nepretrgano zdravstveno obravnavo od nastanka težav naprej.

Od prihoda pacienta TMS ocenjuje tudi pacientovo zdravstveno stanje. Oceno pacientovega stanja
dobi iz pregleda pacienta, samoocene in pripovedi svojcev. Pacientovo stanje ocenjuje glede na način
prihoda (z reševalci, sam ali s svojci), glede na njegovo gibljivost (gibljiv, potrebuje pomoč, negibljiv) in
stanje zavesti (priseben, zmeden, odziven na klic, odziven na bolečino, neodziven). Pacient sam pa
poda oceno stopnje bolečine s pomočjo vizualno analogne skale (Prestor in Peternelj, 2008).

TRIAŽA URGENTNIH PACIENTOV V SLUŽBI ZA URGENTNO NEVROLOGIJO
V SUN prihajajo različno prizadeti pacienti, pri katerih lahko pride zaradi zakasnitve nudenja ustrezne

zdravstvene oskrbe do hujšega poslabšanja stanja, je potrebno ob samem sprejemu skrbno oceniti
stanje in pacienta uvrstiti med čakajočimi – ga pravilno triažirati (Cotič Anderle, 2011).

Manchesterska triažna barvna lestvica (v nadaljevanju MTBL) je skupek informacij, katere nam
omogočijo hitro in čim bolj natančno oceno nujnosti obravnave pacienta. MTBL, katero uporabljamo v
SUN-u od leta 2009, je prilagojena nevrološkim urgentnim stanjem (slika 1) (Mackway et al., 2006). 

V SUN-u TMS določi stopnjo nujnosti obravnave pacienta po MTBL, ki zajema pet stopenj nujnosti
obravnave pacienta v urgentni ambulanti in so označene z različnimi barvami: rdeča, oranžna, rumena,
zelena in modra.

Slika 1. MTBL (Mackway et al., 2006).
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SPREJEM, PREDAJA IN TRIAŽA URGENTNIH PACIENTOV

ADMISSION, TRANSFER AND TRIAGE OF EMERGENCY PATIENTS

Radojka Milojka Bradarić, Jasmina Gorenjec

Služba za urgentno nevrologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana

Izvleček
Dogodki urgentnih stanj v nevrologiji so vedno burni. V večini primerov se zgodijo brez kakršnih koli

predhodnih znakov ali simptomov, večinoma pa gre za življenjsko ogrožajoča stanja. Pravočasen
sprejem, predaja in triaža v Službi za urgentno nevrologijo pripomore k hitremu začetku zdravljenja in
ohranitvi življenja. Z izvajanjem triažiranja smo v Službi za urgentno nevrologijo začeli leta 2009. Tako
kot je pomemben pravočasen prihod v zdravstveno ustanovo, je pomembna točna ocena
zdravstvenega stanja pacienta in pravilna razvrstitev po Manchesterski triažni barvni lestvici. To
opravilo sodi med kompetence izkušene diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika.

Abstract
Neurological emergency states are usually very dramatic. There are no prodromal symptoms or signs

and most of them are life threatening. EfficIent admission, transfer and triage in the Neurological
emergency room improve the patients therapeutic possibilities and clinical outcome. Triage has been
implied in the Neurological emergency room in 2009. It is important that the patient arrives to the
Emergency room in time. However, accurate estimation of patient's health status and accurate
classification by Manchester triage scale, which should be done by experienced graduate medical nurse
staff is of great importance as well. 

UVOD
V okviru Nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani deluje od leta 2009 kot

samostojna enota tudi Služba za urgentno nevrologijo (v nadaljevanju SUN), ki zagotavlja pacientom
24-urno, neprekinjeno zdravstveno varstvo. V SUN-u so tako 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pacientom, pri
katerih je ogroženo življenje, na voljo člani zdravstvenega in negovalnega tima, ki pacientom nudijo
individualno obravnavo in celostni pristop. 

SPREJEM IN PREDAJA URGENTNIH PACIENTOV V SLUŽBI ZA URGENTNO NEVROLOGIJO
Dva dejavnika, ki sta zelo pomembna v procesu obravnave urgentnega pacienta v SUN-u, sta sprejem

in predaja pacienta. V SUN-u so vsakodnevno pregledani pacienti, pri katerih je potrebna takojšnja
obravnava specialista nevrologa. Za urgentni pregled v SUN-u ni predhodnega naročanja, potrebna je
le napotnica z oznako »nujno«, ki jo izda osebni zdravnik oziroma zdravnik specialist, ki presodi, da je
potrebna takojšnja ambulantna obravnava. V primeru suma na resno ogroženost zdravstvenega stanja
so pacienti pregledani v SUN-u tudi brez napotnice.

Najpogostejša urgentna stanja oziroma diagnoze zaradi katerih prihajajo pacienti na pregled v SUN
so ishemična možganska kap, motnja zavesti, znotraj možganska krvavitev, epileptični krči, motnja
vida, razna poslabšanja osnovne bolezni ter mnoga druga stanja.

Postopek obravnave pacienta v SUN-u se prične s prihodom pacienta k triažnem sprejemnem
okencu, kjer ga sprejme triažna medicinska sestra (v nadaljevanju TMS), v primeru odsotnosti TMS pri
okencu pa imajo pacienti možnost, da pozvonijo na zvonček (na triažnem oknu). Pacienti so v SUN
pripeljani z reševalnim vozilom urgentne službe oziroma s službo za spremstvo pacientov iz druge
zdravstvene ustanove (internistična prva pomoč, služba nujne medicinske pomoči, urgentna
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Obstrukcija dihalne poti                                                
Neadekvatno dihanje                                                   
Neodziven bolnik                                                          
Epilepti ni kr i  
Hipoglikemija                 

Huda bole ina (VAS 6) 
Nenaden za etek glavobola 
Akutni hud nemir 
Zaspan bolnik 
T 41°C

BOLNIK TAKOJ V 
AMBULANTO, 

ZDRAVNIK V 10 MINUTAH

Predhodna izguba zavesti 
Zmeden bolnik                                                             
Slabost, bruhanje                                                        
Novi nevrološki izpad (izguba mo i, mravljin enje)     
Zmerna bole ina 6>VAS>4
39°C<T 41°C

BOLNIK V AMBULANTO, 
KO JE   MOŽNO, PRVI NA 

VRSTI, 
ZDRAVNIK V 60 MINUTAH

BOLNIK TAKOJ V 
AMBULANTO, 

ZDRAVNIK TAKOJ

 
Bole ina v preteklih 7 dneh 
Drugi problemi starejši od 24 ur

BOLNIK AKA 
PREDVIDOMA DO 120 

MINUT 

 
Problemi starejši od 7 dni

 
PREDVIDENI AS 
AKANJA 240 MINUT



ZAKLJUČEK
Iz nekajletne prakse izvajanja triaže po MTBL lahko rečemo, da je uporaba takšnega sistema

ocenjevanja zdravstvenega stanja pacienta dobrodošla in se v SUN-u pogosto uporablja in izvaja.
Pomembno je opazovanje pacienta in sprotno ponovno ocenjevanje, da se ob morebitnem
poslabšanju pacientovega zdravstvenega stanja hitro in pravilno ukrepa. Za stalen oziroma sproten
nadzor in v izogib neželenim dogodkom pa je SUN v postopku pridobivanja video nadzora, ki bo
MS/TZN v pomoč pri nadzoru nad čakajočimi pacienti. V čakalnici bo v kratkem nameščen tudi video
zaslon, iz katerega bo razviden vrstni red čakajočih, pacientom pa bodo predvajane tudi zdravstveno
vzgojne vsebine.  

LITERATURA
1. Cotič Anderle M (2011). Izvajanje triaže pri rednem delu urgentnih ambulant. V: Urgentna medicina: izbrana

poglavja 2011. Osemnajsti mednarodni simpozij o urgentni medicini, Portorož, 15.-18. junij 2011. Ljubljana:
Slovensko združenje za urgentno medicino 163-66.

2. Mackway JK, Marsden J, Windle J, eds. (2006). Emergency triage/Manchester Triage Group. 2nd ed. Oxford:
Blackwell Publishing.

3. Prestor L, Peternelj A (2008). Elementi kakovostne obravnave v urgentni ambulanti. V: Urgentna medicina:
izbrana poglavja 2008. Petnajsti mednarodni simpozij o urgentni medicini, Portorož, 11.-14. junij 2008.
Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino, 392-95.
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Tabela 1. Manchesterska triažna lestvica (Mackway et al., 2006).

Med triažno oznako – takojšnji (rdeča barva) spadajo pacienti, katerih zdravstveno stanje zahteva
takojšnje ukrepe za ohranitev/povrnitev življenjskih funkcij (oživljanje). Predviden čas do pregleda pri
zdravniku je 0 minut;

Med triažno oznako – zelo nujni (oranžna barva) spadajo pacienti, katerih zdravstveno stanje je tako
resno, da bi bilo brez hitre pomoči njihovo življenje ogroženo. Predviden čas do pregleda pri zdravniku
je 10 minut;

Med triažno oznako – nujni (rumena barva) spadajo pacienti, katerih zdravstveno stanje je resno in
potrebuje prednostno obravnavo pri zdravniku. Predviden čas do pregleda pri zdravniku je 60 minut;

Med triažno oznako – standardni (zelena barva) spadajo pacienti, katerih zdravstveno stanje ne
zahteva takojšnjih nujnih ukrepov. Predviden čas do pregleda pri zdravniku je 120 minut;

Med triažno oznako – nenujni (modra barva) spadajo pacienti, katerih zdravstveno stanje je že daljše
časovno obdobje nespremenjeno in ni pravo urgentno stanje (Mackway et al., 2006).

Takoj ob sprejemu pacienta pri triažnem okencu TMS oceni pacientovo zdravstveno stanje (kot
pomoč za oceno služi tudi prepoznavanje kritično bolnega po Modificiranem zgodnjem opozorilnem
sistemu), določi stopnjo nujnosti obravnave po MTBL in podatke zabeleži na list zdravstvene obravnave
v SUN-u. Izdelan je bil dokument »Zapis obravnave urgentnega bolnika« (dostopen na intranetni strani
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, pod rubriko INDOX), ki vsebuje podatke o pacientu, kot so
ime in priimek, datum rojstva, čas prihoda v SUN in čas začetka obravnave, čas odhoda in lokacija
odhoda iz SUN-a, stopnja nujnosti po MTBL, opravljene diagnostične, krvne, likvorske, urinske in ostale
preiskave, aplicirana terapija, kratko poročilo o zdravstvenem stanju pacienta ob prihodu, retriaža po
MTBL in morebitne spremembe zdravstvenega stanja med čakanjem oziroma obravnavo. 

V primerih, kjer TMS potrebuje posvetovanje z zdravnikom, se z njim tudi posvetuje in nato pacienta
razporedi v ustrezno kategorijo po MTBL. TMS nato paciente, katerim zdravstveno stanje dopušča, da
počakajo na pregled v čakalnici, seznani s predvidenim časom čakanja na pregled in z nadaljnjim
potekom obravnave ter jih napoti v čakalnico. Pacienti, ki potrebujejo takojšnjo zdravstveno oskrbo, so
takoj obravnavani, pacienti, pri katerih je sum na morebitno poslabšanje zdravstvenega stanja pa se
opazujejo v prostorih SUN-a (monitoring pacienta, spremljanje stanja zavesti in merjenje vitalnih
funkcij, ki vključujejo merjenje nasičenosti kisika v krvi, krvnega pritiska, srčne frekvence, frekvence
dihanja in telesne temperature ).

TMS nato poskrbi za administrativni vpis podatkov v računalnik, pridobi dostopno dokumentacijo iz
arhiva (če le-te pacient nima pri sebi) in preda pacienta zdravstvenemu osebju v ambulanti.

Triaža je dinamičen proces, zato je potreben stalen nadzor čakajočih pacientov, če pride do
spremembe prioritete (Cotič, 2011). 

Odgovorna medicinska sestra/zdravstveni tehnik (v nadaljevanju MS/TZN) za določenega pacienta
spremlja pacientovo zdravstveno stanje od prihoda naprej (preverjanje počutja na 15 minut), saj s tem
omogoča pravočasno zaznavanje morebitnega poslabšanja zdravstvenega stanja in tako spremeni
stopnjo nujnosti obravnave pacienta. O spremenjenem zdravstvenem stanju pacienta je potrebno
takoj obvesti zdravnika. V celotnem procesu obravnave pacienta je za individualno obravnavo in
celostni pristop potrebno usklajeno delovanje različnih strok in članov zdravstvenega tima. Tudi po
končani obravnavi ima pomembno vlogo predaja pacienta, ki mora zajemati vse pomembne podatke,
od pojava težav naprej.
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Številka poimenovanje barvna oznaka najdaljši čas do oskrbe

1 takojšnji rdeča 0 minut

2 zelo urgentni oranžna 10 minut

3 urgentni rumena 60 minut

4 standardni zelena 120 minut

5 neurgentni modra 240 minut



Kirurg na podlagi anamneze in pregleda odredi rtg slikanje ter odvzem laboratorijskih izvidov. Z rtg
slikanjem je bil izpah skočnega sklepa potrjen. 

Poškodovancu je v času diagnostičnih postopkov močno kričal od bolečin. Kirurg se je na podlagi
izvedene diagnostike in izvidov odločil za takojšnjo repozicijo in oskrbo rane v operacijski sobi. O tem
je obvestil anestezijsko ekipo in ekipo operacijskih medicinskih sester (OPMS). Temu obdobju rečemo
tudi preoperacijsko obdobje zdravstvene nege (pre operative care), to je obdobje, ko se zdravnik in
poškodovanec odločita za operativni poseg in se konča, ko pride poškodovanec v operacijsko sobo.  

S premestitvijo poškodovanca v travmatološko operacijsko sobo urgentnega operacijskega bloka
UKC Ljubljana se je pričelo medoperacijsko obdobje (intra-operative care) zdravstvene nege.
Poškodovanca je v operacijskih prostorih sprejela ekipa sestavljena iz anesteziologa, medicinske sestre
pri anesteziji, kirurga travmatologa, dveh OPMS in bolničarja.

Poškodovanec je bil nameščen na operacijsko mizo v hrbtnem položaju. Kirurg je sprva poskušal z
repozicijo skočnega sklepa v splošni anesteziji, vendar neuspešno. Sledila je priprava poškodovanca na
operativni poseg. Poškodovancu je bila na stegensko mišico zdrave noge nameščena nevtralna
elektroda, ki omogoča varno uporabo elektrokoagulacijskega noža. OPMS sta pripravili kirurške
inštrumente, medicinski potrošni material, obvezilni in šivalni material. OPMS sta si razdelili opravila na
umito OPMS – njena naloga je bila, da izvaja tehniko podajanja kirurških inštrumentov spontano
(vezano na izkušnje) ali po zahtevi kirurga kot vodje operativnega posega. Neumita OPMS je asistirala
umiti OPMS, skrbela za varnost poškodovanca in osebja. Pripravila je operativno polje, ki je zajemalo
higiensko umivanje in britje.  Umita OPMS se je  kirurško umila, razkužila roke, oblekla sterilni kirurški
plašč in sterilne kirurške rokavice. Pripravila si je sterilno delovno površino z vsem potrebnim
materialom. Kirurg je razkužil operativno polje, sledilo je prekrivanje operativnega polja. Nato je kirurg
rano obilno izpiral ter pregledal strukture. Ugotovljena je bila raztrganina sklepne ovojnice na medialni
strani ter razrtganina talonavikularnega in talokalkanearnega ligamenta. Eksponiran je bil tudi
nevrovaskularni snop z medialnim maleolom. Ugotovljena je bila tudi raztrganina dveh ven, katere je
kirurg s pomočjo šivalnega materiala oskrbel. Operativno rano je za približno 2 cm podaljšal distalno,
napravil nekrektomijo, nato še delno incidiral uvihano sklepno kapsulo, tako, da jo je lahko odstranil in
umaknil vse interponirane strukture. Sledila je naravnava oz. repozicija stopala. Stopalo se je po
repoziciji izkazalo za stabilno in pulzi arterije tibialis posterior so se tipali. Kirurg je naknadno ugotovil,
da je tetiva fleksor halucis longus za polovico debeline raztrgana, zato jo je oskrbel s šivalnim
materialom. Enako je naredil tudi z raztrganimi ligamenti. Sledilo je ponovno spiranje operativne rane
z vsaj 1 litrom Ringerjeve raztopine ter vstavitev dveh drenažnih cevk; eno pod Ahilovo tetivo in drugo
v podkožje operativne rane. Nato je sledilo še šivanje operativne rane po slojih s posameznimi
resorbilnimi in neresorbilnimi šivi.

V tem času je umita OPMS podajala kirurške inštrumente in skrbela za nemoten potek operativnega
posega. Njena naloga med operativnim posegom je bila, da skrbi za vzdrževanje sterilnega polja in
kirurških inštrumentov med operativnim posegom, nadzorovala je člane kirurškega tima, da so ostali
sterilni ter pravočasno ukrepala z ustreznim kirurškim inštrumentom oziroma šivalnim materialom.
Neumita  OPMS je ves čas operativnega posega skrbela za nemoten potek aseptičnih postopkov,
pravočasno je odkrivala nevarnosti v okolju, ki bi lahko vplivale na poškodovanca in operacijski tim in
ustrezno ukrepala, kontrolirala in dokumentirala material (komprese, zložence, igle, …). Skrbela je za
povezavo z drugim osebjem in službami izven operacijske enote, zabeležila je vse faze medoperacijske
zdravstvene nege v dokumentacijo operacijske zdravstvene nege. Po končanem operativnem posegu
je umita OPMS oskrbela operativno rano in higiensko oskrbela  poškodovanca (4).

Ko je OPMS higiensko oskrbela operativno rano, je sledila še izdelava in  namestitev dokolenske
nehodilne mavčeve longete s strani mavčarja.

Sledilo je  pooperacijsko obdobje zdravstvene nege (post – operative care) – ki se  začne v sobi za
zbujanje in se nadaljuje do popolne budnosti, oziroma premestitve v  enoto intenzivne terapije (5,6). V
našem primeru je bil poškodovanec premeščen na Klinični oddelek za travmatologijo, kjer je bil še 6 dni
po operativnem posegu. V tem času mu je bilo opravljena še dodatna diagnostika (kontrolno rtg
slikanje, CT…). Poškodovanec je bil odpuščen iz UKC Ljubljana z dokolensko mavčevo longeto, katero
bo predvidoma nosil še 6 tednov. V vmesnem času bo z nogo miroval in prihajal z imobilizirano nogo
na kontrolo v travmatološko ambulanto.
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OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA PRI URGNETNI
OBRAVNAVI POŠKODOVANCA Z ODPRTIM IZPAHOM

SKOČNEGA SKLEPA

SURGICAL NURSE IN THE EMERGENCY TREATMENT OF INJURED
WITH AN OPEN DISLOCATION OF THE ANKLE

Aldijana Beganović

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Operacijski blok, Zaloška 7, 1525 Ljubljana

Izvleček
Izpah skočnega sklepa je redka poškodba. Gre za popoln odmik talusa od okolišnjih struktur in

sklepov. Največkrat gre za odprti izpah.
Zdravljenje take poškodbe zajema takojšnjo razbremenitev, repozicijo izpahnjene kosti in primarno

oskrbo mehkih tkiv. Sledi še imobilizacija v mavcu vsaj za šest tednov brez obremenjevanja
poškodovane okončine. 

Predstavljeno bo delo operacijske medicinske sestre (OPMS) v kirurškem timu na prikazanem
primeru 30- letnega moškega, ki je utrpel izpah skočnega sklepa pri padcu z višine 4 m. Poškodovanec
je bil pripeljan v urgentni kirurški blok z reševalnim vozilom. Leva noga poškodovanca  je bila
imobilizirana v vakuumski opornici, v gležnju zvrnjena navzven. Kirurg je na podlagi anamneze in
pregleda odredil rentgensko (rtg) slikanje poškodovane noge in odvzem laboratorijskih izvidov. Kirurg
se je na podlagi izvedene diagnostike in izvidov odločil za takojšnjo repozicijo in oskrbo rane v
operacijski sobi. 

UVOD
Izpah skočnega sklepa je zelo redka poškodba. Gre za popoln odmik talusa od okolišnjih struktur in

sklepov (1). Vzrok zanjo je močna sunkovita notranja rotacija in plantarna fleksija stopala (2). Druga
tovrstna poškodba nastane ob močni zunanji rotaciji stopala. Izredno redka poškodba je posteriorna
dislokacija talusa brez frakture korpusa te kosti (3).

Velikokrat je talus »oluščen« povezave z ostalimi mehkimi tkivi. Največkrat gre za odprti izpah.
Poškodba pušča za sabo visok odstotek invalidnosti. V literaturi (1,3) navajajo, da sta okužba in
avaskularna nekroza kosti talusa najpogostejša zapleta pri tem stanju in močno vplivata na končni izid
zdravljenja.

V zdravljenju prihaja v poštev takojšnji debridement, repozicija izpahnjene kosti in primarna oskrba
mehkih tkiv. Sledi še imoblizacija v mavcu vsaj za šest tednov brez obremenjevanja poškodovane
okončine (3).

PREDSTAVITEV PRIMERA
V ambulanto Urgentnega kirurškega bloka Univerzitenega kliničnega centra Ljubljana (UKC

Ljubljana) je bil v spremstvu reševalcev pripeljan 30 letni poškodovanec, ki je padel z višine 4 m, ko se
mu je spodmaknila lestev. Ob prihodu je bil zavesten, orientiran, tožil je za hudimi bolečinami v predelu
levega gležnja. Leva noga je bila imobilizirana v vakuumski opornici, v gležnju zvrnjena navzven.
Nevrocirkulatornih motenj v tem predelu ni bilo. Ob predaji poškodovanca, reševalec pokaže sliko
poškodovančeve noge preden so jo povili in imobilizirali. Iz slike je razvidno, da gre za odprt izpah
skočnega sklepa s približno 5 cm v premeru široko rano na notranji strani.
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KAJ NAM PO 5300 LETIH SPOROČA LEDENI MOŽ IZ
ÖTZTALLA? KAJ NAM PO REANIMACIJI SPOROČA
»LEDENI MOŽ » IZ BLEDA? - IZZIV ZA DELO MS V

REFERENČNI AMBULANTI

Brigita Šolar

Zasebni zdravstveni zavod Krivec Bled, Cesta svobode 47, 4260 Bled

Izvleček
Referenčne ambulante (RA) so ambulante družinske medicine. Od začetka projekta vzpostavitve RA

leta 2011 in do danes v Sloveniji deluje že 352 RA. Populacijo prebivalstva sedaj spremlja tudi
diplomirana medicinska sestra (DMS). Izvajanje preventivnih pregledov, vodenje kroničnih bolnikov in
ozaveščanje , da posameznik sam prevzame odgovornost za svoje zdravje, so temeljna izhodišča za
delo DMS. Kako se posamezniki soočajo s svojimi zdravstvenimi problemi in spremembami
življenjskega sloga so izzivi tudi za DMS. Dejavniki tveganja, ki so posledice neustreznega življenjskega
sloga in vplivajo na razvoj določenih bolezni so rdeči alarm za vse. Da bomo kot posamezniki ozavestili
problematiko in prevzeli skrb za lastno zdravje v svoje roke, je dolgoročni cilj zdravstvene politike.

Paleopatologija nam dokazuje, da je že pred 5300 leti neolitski človek zboleval za sodobnimi
boleznimi. Ledeni mož Ötzi najden pred dvajsetimi leti v ledeniku na južnem Tirolskem, bi danes
nedvomno sedel v naši ambulanti. V članku predstavljamo novodobnega ledenega moža, ki je bil klican
v RA, njegov odziv na probleme, preživetje srčnega zastoja z reanimacijo in sedanji pogled na življenje. 

Kakovost obravnave v RA bo na dolgi rok največja pridobitev tako za pacienta , zdravnika, medicinsko
sestro kot tudi za zdravstveno blagajno in zdravstveno politiko nasploh. 

UVOD

BLED IN ARNOLD RIKLI 
Bled z milo alpsko klimo ima raznotero in bogato kulturno- umetniško zgodovino. Svoj pečat je kraju

zapustil tudi švicarski zdravilec Arnold Rikli, ki je zdrav življenjski slog dobesedno tržil. Na Bledu je z
ustanovitvijo Naravnega zdravstvenega zavoda »Naturheilanstalt« in revolucionarnimi metodami
zdravljenja postavil temelje visokega zdraviliškega turizma. Temeljni elementi, ki jih je vključil v svoje
terapije so bili voda, zrak in svetloba. Načina obravnave je bil očitno tako prepričljiv in uspešen, da je
kljub visoki ceni in »špartanskim pravilom« na Bled privabil kar lepo število gostov.(1). »Riklijeve sončne
kopeli» , uravnotežena prehrana, gibanje na svežem zraku, kopanje kot telesna dejavnost, omejitve
pitja alkohola oziroma abstinenca, prepoved kajenja so bili nedvomno atributi v Riklijevem načinu
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ZAKLJUČEK
Za uspešno opravljen urgentni operativni poseg je veliko členov verigi. In vsak od teh členov

predstavlja vlogo neprecenljivega znanja in veščin, ki vodijo k uspešnem končnem izidu. 
Ena teh vlog je tudi vloga OPMS, ki s svojim strokovnim in odgovornim ravnanjem ter spoštovanjem

vseh standardov za zagotavljanje kakovosti zmanjšuje dejavnike tveganja morebitnih zapletov. Ob
enem pa kot del kirurškega tima predstavlja neprecenljivo vlogo v procesu operativnega zdravljenja.

LITERATURA
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4. Beganović A, Halilović F. Operacijska medicinska sestra pri obravnavi poškodovanca s poškodbo trebuha.
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5. Ivanuša A, Železnik D. Osnove zdravstvene nege kirurškega bolnika. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2000. 
6. Žmauc T. Timsko delo v operacijski zdravstveni negi. In: Rebernik-Milič M. Zbornik XVI - Management v

operacijski zdravstveni negi (Kadrovski management), Terme Dobrna, 7. november 2003. Ljubljana: Sekcija
operacijskih medicinskih sester Slovenije, 2003; 18–23.
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Dejavniki tveganja Arnold Rikli      leto 1868 RADM    leto 2014

prehrana vegetarijanska uravnotežena

gibanje večkrat na dan vsak dan po 30min

alkohol abstinenca 1e Ž in 2e M

kajenje prepoved opuščanje 

stres upoštevanje pravil obvladovanje 

sončenje vsak dan omejitev glede na sončno uro

Tabela 1. Dejavniki tveganja Riklijanstvo in RADM.



odkriti problemi in poskušala postaviti cilje za spremembe življenjskega sloga. Kljub obojestranski
angažiranosti nisva uspela najti skupnega jezika. Gospod je malo »trmast«, ki bo »dokazal kdo ima
prav«. Dogovorila sva se za kontrolni pregled čez pol leta. 

Januarja 2014 pa je gospod na svoji redni jutranji hoji utrpel primarni srčni zastoj. Po uspešni
reanimaciji na terenu, so ga prepeljali v jeseniško bolnišnico, in kasneje premestili v KC Ljubljana.
Koronarografija je pokazala trožilno koronarno bolezen, pomembno stenozo. Vstavljen je imel stent.
Gospod je bil prehodno po primarnem srčnem zastoju in hlajenju po protokolu slabše orientiran,
odklonilen do jemanja terapije. Po kratkotrajni hospitalizaciji v PB Polje je bil odpuščen v domačo
oskrbo (5). 
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zdravljenju. Za tisti čas revolucionarne metode, ki med domačini niso bile sprejete z navdušenjem, so
danes vsebina zdravstveno vzgojnih svetovanj za zdrav življenjski slog. 

LEDENI MOŽ IZ ÖTZTALLA 
Na južnem Tirolskem so leta 1991 našli najbolj znano arheološko najdbo dvajsetega stoletja, človeško

mumijo imenovano Ötzi. Ledeni mož je bil velik izziv za različne strokovnjake, ki se ukvarjajo z
antropologijo. Iz hladilne komore muzeja v Bolzanu, je večkrat »odšel« na raziskave. Bil je na različnih
»obravnavah« , izsledki raziskav pa nam prinašajo zanimive ugotovitve in presenetljive rezultate. Ötzi je
imel diagnosticiran osteoartritis, obrabljen kolk, črevesne parazite, aterosklerotične obloge na vratnem
ožilju, prisotnost stresnih hormonov (2). Poleg ateroskleroze je bila dokazana tudi intoleranca za mleko,
prisotna je bila okužba z Borrelio burgdorferi (3). Z analizo DNK je bila ugotovljena genetska pred
dispozicija za koronarno bolezen (4). Zadnje raziskave pa dokazujejo tudi njegovo neplodnost. Neolitski
Evropejec je umrl zaradi izkrvavitve, kot posledice zadetka s puščico. 

Pred 5300 leti naš prijatelj iz južne Tirolske torej ni umrl zaradi neustreznega življenjskega sloga,
čeprav bi mu danes v RA izračunali visoko ogroženost za srčno žilni zaplet, pač pa zaradi posledic
namerne poškodbe. Ne glede na to, smo tako priča dokazom, da so bile v času neolitika prisotne
bolezni, ki so značilne za današnji čas. 

Tabela 2. Antropološke meritve, življenjski slog in prisotnost.

Zdi se, da človeštvo hodi skozi svojo zgodovino v sklenjenem krogu. Kaj se je sploh spremenilo v teh
5000 letih? Pričakovana starost, telesna višina, … Kaj od tega se je nadaljevalo ali dedovalo v današnji
čas? Prisotnost stresa, kot posledica boja za preživetje ali bega pred zasledovalci, genetska pred
dispozicija za koronarno bolezen, neplodnost, vektorske bolezni- prisotnost okuženih klopov, karies na
zobovju, težave s sklepi- osteoartroze. Zdi se kot, da ne bi govorili o ledenem možu starem 5300 let, pač
bi imeli pred sabo pacienta v naši ambulanti. 

REFERENČNA AMBULANTA KRIVEC BLED 
Na Bledu je v Zasebnem zdravstvenem zavodu dr. Liljane Skrt Krivec RA začela s svojim delom

septembra leta 2012. Pestra populacija pacientov nedvomno zagotavlja dinamično delo. Po eni strani
meščansko po drugi pa podeželsko, kmečko prebivalstvo je v načinu življenja in življenjskem slogu
nasploh med seboj zelo različno. Razkrivanje zdravstvene problematike posameznika in sprejemanje
odgovornosti za svoje lastno zdravje je odvisna tudi od izobrazbene strukture in lokalne politike kraja
samega. Že pri mlajši populaciji se kaže presenečenje ob odkrivanju zdravstvenih problemov.
Nedvomno pa je ravno mlajša populacija ciljna skupina za razkrivanje in aktivno ukrepanje ob odkritih
zdravstvenih problemih.

PRIMER IZ PRAKSE 
Predstavitev primera: 58 letni gospod, domačin, univerzitetno izobražen, oče enega otroka, živi v

lastni hiši. V RA povabljen septembra 2013. 
V RA je bil poudarek predvsem na zdravstveno vzgojnem svetovanju. Izračunali smo  21- 40 % srčno

žilna ogroženost. V Ekg ni bilo posebnosti, niti AF. Gospod je navajal dobro počutje. Za terapijo
hiperholesterolemije se ni odločil in jo je zavračal. Najbolj ga je skrbela PAF, ki jo je tudi najbolj občutil.
Sam je pravil, da ostale zdravstvene tegobe, ki jih ima ne bolijo in niso nevarne. Izvajal je redno telesno
dejavnost- hoja okrog blejskega jezera. V svetovalnem pogovoru sva obdelala vsa področja, kjer so bili
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STAROST 50 let

TV in TT
Živo telo 160 cm in 50 kg
Telo mumije 154 cm in 15 kg

PREHRANA Živalskega izvora, jagodičevje, rastline

GIBANJE Več km in več ur dnevno

STRES Prisoten strah, beg pred zasledovalci

ATEROSKLEROZA Obloge vratnega ožilja

GENETSKI DT Prisotna genetska predispozicija 
Tabela 4. Primerjava med obema obiskoma v RA.

Sept 2013 Svetovanje - ukrepi v RA Maj 2014 Svetovanje - ukrepi v RA

Telesna višina 184 cm 184 cm

Telesna teža 84 kg 87 kg

Obseg pasu 97 cm 104 cm

BMI 24,8 25,7

Družinska obremenjenost da da

Skupni holesterol 6,6 mmol/L th ne bo prejemal 4,2 mmol/L Sorvasta redno 

trigliceridi 2,2 mmol/L 1,0 mmo/L

HDL 1,1 mmol/L 1,3 mmo/l

LDL 5,2 mmol/L 2,8 mmo/l

RR 137/90 Kontrola doma 105/80

kajenje 5 cig/5 let Opuščanje   8 cig/ 5 let opuščanje

Pitje alkohola 1E/2-3 ted Ni tveganja isto

stres obvladuje obvladuje Ni 

prehrana Mejno ustrezna Uravnotežna ustrezna

gibanje Tenis, hoja, plavanje Ustrezno hoja ustrezno

Druge bolezni Hypotiroza, Redno  isto

PAF Terapija, 2x EK Ablacija dec 2013 Ni težav

Tabela 3. Struktura pacientov v SA po spolu in starosti.



ZASTRUPITEV S HAŠIŠEVIM OLJEM- PRIKAZ PRIMEROV

HASHISH OIL POISONING - CASE REPORTS

Vojko Anderle

Zdravstveni dom Škofja Loka, Ambulanta za nujno medicinsko pomoč, Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka

Izvleček
V 21. stoletju je konoplja najpogosteje uporabljena prepovedana droga na svetu.   Kanabis in njegovi

pripravki, predvsem pa hašiševo olje, je v Sloveniji zelo priljubljen. Bolniki ga uživajo pri celi vrsti
bolezni. Prispevek opisuje tri primere zastrupitev s hašiševim oljem in primer zastrupitve z vršičkom
marihuane, ki jih je obravnavala NMP Škofja Loka v času od sredine novembra 2013 do konca marca
2014.

Abstract
In the 21st century, cannabis is the most widely used illicit drug in the world. Cannabis and its

preparations, in particular, hash oil is very popular in Slovenia. Hash oil is consumed as a potential
treatment for variety of diseases. In the article three cases of poisoning with hash oil and an example of
poisoning with the tip of cannabis are described, which were treated by the emergency service of
Health Centre Škofja Loka in the period from mid-November 2013 until the end of March 2014.

UVOD
Konoplja je poleg tobaka in alkohola najbolj razširjena in priljubljena droga med mladimi v EU kot

tudi v Ameriki. Gre za rastlino, ki je v javnosti postala najbolj znana in razvpita zaradi svojih
psihoaktivnih lastnosti. Konoplja je od 0,5 do 6 metrov visoka dvodomna rastlina, ki obsega 3 podvrste:
Cannabis sativa (navadna konoplja), Cannabis indica (indijska konoplja) in Cannabis ruderalis. Kanabis
je skupno ime za biološko aktivne snovi konoplje in ga lahko uporabljamo za vse pripravke narejene iz
konoplje. Skupino 60 aktivnih snovi iz konoplje imenujemo tudi kanabinoidi, med katerimi je
najpomembnejši kanabiol (CBN), kanabidiol (CBD) in delta-9-tetrahidrokanabinol (THC), ki je glavna
psihoaktivna snov konoplje. Konoplja se zaradi teh kanabinoidov uporablja v medicini, kot rekreativna
droga, zaradi trpežnih vlaken in visoke vsebnosti celuloze pa tudi kot industrijska rastlina. Posušene
liste in cvetove indijske konoplje imenujemo marihuana (trava, gandža). Hašiš (haš) pa je olivno zelena
ali rjavo črna smola indijske konoplje, iz katere  s stiskanjem in ekstrakcijo dobimo hašiševo olje.
Vsebnost THC niha od 1% v slabi marihuani do 80% v hašiševem olju.

OPIS PRIMEROV
Primer 1
V NMP Škofja Loka smo prejeli klic žene, da je njen 49 letni mož čisto bled in da ne ve, če diha. Gospod

je šel na stranišče, nenadoma mu je postalo slabo, za nekaj trenutkov je tudi izgubil zavest. Ob našem
prihodu je bil gospod bled, brez motenj zavesti ali dihanja. Izmerili smo krvni tlak, ki je bil 105/60, pulz
55, GCS 15, zenici sta bili izrazito široki, reaktivni. Gospod je zanikal zaužitje zdravil ali nedovoljenih
substanc.

Med pregledom je nenadoma postalo slabo tudi 46 letni ženi. Postala je somnolentna in
upočasnjena. Krvni tlak je bil 150/90, pulz 86, GCS 14, zenici široki, reaktivni.

Takoj smo posumili na zastrupitev, vendar sta pacienta v začetku zanikala vsako možnost zastrupitve.
Nekoliko kasneje smo le izvedeli, da sta preko spleta naročila hašiševo olje, ki sta ga prejela po pošti, in
ga zaužila v terapevtske namene. Zaužita količina je bila v velikosti riževega zrna. Oba smo po
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V RA je bil ponovno povabljen maja 2014. Gospod je orientiran, pravi da ima spominske luknje,
vendar je sedaj bolj kritičen do lastnega zdravja in bolezni. Redno prejema vso predpisano terapijo.
Počuti se dobro, nadaljuje s svojo telesno dejavnostjo - hojo okrog jezera. Sam pravi, da je imel srečo,
da je preživel. Vsekakor pa je spremenil svoje mnenje o tem da bo »dokazal kdo ima prav«. 

SKLEP
Celostni pristop načrtovanega dela v RA zajema zdravo in obolelo populacijo celotnega prebivalstva.

Pestrost populacije narekuje prilagoditev in usmerjenost k posamezniku. Odkrivanje problemov kot
dejavnikov tveganja za razvoj srčno žilnih zapletov in pripravljenost za soodgovorno prevzemanje
pobud in odgovornosti za lastno zdravje so del našega vsakdanjika. Dejstva kažejo, da so imeli sodobne
probleme že v davnih časih, razlika je le v nekaj tisoč letih in v dojemanju in zavedanju le teh.
Pomembno za vse nas pa je dejstvo, da ob nastali življenjsko ogrožajoči situaciji ali zapletu,
ozaveščenost posameznika, aktivacija NMP in klinična obravnava omogočata sklenjeno verigo
preživetja. Ko se srečamo na tej točki se zelo dobro zavedamo, da delamo za dobro nas vseh. Vsi skupaj
s svojim znanjem na različnih področjih tako pomembno vplivamo na kakovost življenja posameznika.
Ko srečaš svoje paciente kako po uspešni reanimaciji živijo svoje življenje naprej in so uspeli tudi sami
marsikaj ozavestiti in spremeniti , je krog sklenjen. 

Vsi skupaj smo nekaj pridobili - zdravstveni delavci izkušnjo, pacienti pa življenje.
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konzultaciji s toksikologom prepeljali na IPP-KC Ljubljana, priložili smo tudi 10 ml brizgo z zelenočrno
gosto vsebino in rdečim zamaškom. Pri obeh so bili kanabinoidi pozitivni.

Gospod je bil sprejet v Center za zastrupitve v KC Ljubljana, gospa pa je bila po opazovanju na IPP
odpuščena domov.

Primer 2
V poznih večernih urah je klical sin, da je njegova 49 letna mama slabotna, da se trese, ima mravljince

in se težko pogovarja. Ekipa je ob prihodu izvedela, da se gospa zdravi zaradi psihoze.  2 dni ni jemala
svoje redne terapije, ker se je skušala samoozdraviti s hašiševim oljem. Sin je povedal, da ga je nekaj dni
sprva jemal on, da mu je bilo fino in ga je zato dal tudi mami. Zaužila naj bi le eno kapljico. Po zagotovilu
sina, naj bi bila kupljena po internetu iz Zagreba.

Gospa je bila ob pregledu nekontaktibilna, GCS 3,  z zgibki po obrazu, okončine so bile ohlapne,
zenici široki in reaktivni. Pulz je bil 124/min, krvni tlak 142/82mmHg.

Po konzultaciji z dežurnim toksikologom, je bila gospa skupaj z vzorcem (10 ml brizga z vsebino in z
rdečim zamaškom) prepeljana na  IPP- KC Ljubljana in sprejeta v Center za zastrupitve v KC Ljubljana.

Primer 3
V tretjem primeru je šlo za bolnico, ki se je po zaužitju hašiševega olja vedla samoagresivno, kar je

povzročilo smrt. Obdukcija je potrdila prisotnost THC-ja. 
Primer 4
Primer sicer direktno ni povezan z zaužitjem hašiševega olja. Razmišljanje o pozitivnih učinkih

konopljinega olja, pa je privedlo do podobne situacije, kot v prvem in drugem primeru.
Medicinska sestra v dežurni ambulanti je sprejela klic, da je 59 letna gospa »čudna« in da se zelo trese.

Ob prihodu ekipe se je gospa vedla nenavadno, je mižala in ni želela odpreti oči, bila je zmedena in
vrtoglava. Ob pregledu je bila hipertenzivna s krvnim tlakom 214/114 mmHg, po terapiji 180/85 in
kasneje 168/82, ter tahikardna s fr. 118/min. Gospa je zanikala, da bi karkoli zaužila. Dežurna zdravnica
jo je zaradi povišanega krvnega tlaka napotila na IPP v KC Ljubljana. Laboratorijski izvidi so pokazali
povišano koncentracijo kanabioidov. Na ciljano vprašanje ali je uživala marihuano, je povedala, da je
slišala za ugodne učinke konopljinega olja in je zato zaužila vršiček marihuane. Gospa je bila sprejeta na
Center za zastrupitve v KC Ljubljana.

RAZPRAVLJANJE
V Sloveniji že nekaj časa potekajo številne polemike o tem ali je konoplja zdravilna ali ne, jo legalizirati

ali ne, sprejeti zakon o konoplji ali ne. Tuje študije govorijo o potencialnih koristih kanabinoidov pri
zdravljenju nevropatske bolečine, arterijske hipertenzije, multipli sklerozi, epilepsiji, malignih
boleznih… Raziskave so pokazale, da kanabinoidi lahko zavrejo rast malignih celic, angiogenezo in tudi
metastaze. V medijih se pojavljajo članki, da vsak drug pacient z rakom uživa hašiševo olje. Do lečečih
zdravnikov prihajajo pacienti in jih sprašujejo o njihovem mnenju. V javnosti se hašiševo olje oziroma
konopljina smola pogosto zamenjuje s konopljinim oljem, ki se pridobiva iz njenih semen in je
popolnoma legalna, saj ne vsebuje psihotropnih substanc. V Evropi so že marsikje na voljo medicinski
pripravki iz kanabioidov konoplje. V Sloveniji teh pripravkov nimamo, zato jo uporabniki kupujejo na
črnem trgu, nekateri pa jih pripravljajo celo sami. Tako ni mogoče vedeti, kako je bila pridelana, in
kolikšna je vsebnost THC, niti koliko je bolniki zaužijejo. Ravno tako ni mogoče vedeti, kakšne surovine
so se uporabile za pripravo pripravkov iz konoplje.

Od sredine novembra 2013 do konca marca 2014, smo v NMP Škofja Loka obravnavali 3 primere
zastrupitev s hašiševim oljem (v katerih so bile obravnavane 4 osebe), v enem primeru pa je šlo za
zastrupitev z marihuano.  Namen zaužitja je bil v vseh primerih zdravljenje bolezni.

ZAKLJUČEK
Sodeč po porastu uživanja konopljinih pripravkov zaradi samozdravljenja, lahko pričakujemo, da se

bo v  bodoče število tovrstnih primerov še povečalo. Glede na to, da je šlo za ljudi v srednjih letih, pri
katerih do sedaj nismo pričakovali tovrstnih zastrupitev, je zelo pomembno, da pomislimo tudi na
možnost zastrupitve s pripravki, ki vsebujejo kanabinoide. Klinična slika je lahko zelo pestra, kar je
nenazadnje razvidno tudi iz naših primerov. Zato je v takih primerih smiselno ciljano postavljanje
vprašanj glede možnosti zaužitja hašiševega olja oz. konopljinih pripravkov.
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dodane strukturi dirkalnika. To je lahko resen izziv reševalni ekipi pri izvajanju ekstrikacije
poškodovanjca.(3)

Varnostna oprema sestoji iz večih segmentov, ki pa se med seboj dopolnjujejo. Vse segmente letno
nadgrajujejo in razvijajo za karseda najboljšo možno zaščito. Nekatere varnostne rešitve, ki se najprej
pokažejo na najvišjem nivoju dirkanje se pozneje prenesejo na vse levele dirkanja ( mednarodne
prireditve,EP, nacionalna prvenstva...).

Dodatna (osebna) varovalna oprema:
-čelada
-podkapa
-FHR (Frontal Head Restraint, earlier was called HANS)
-rokavice
-kombinezon
-podobleka
-čevlji
Varnostne komponente rally dirkalnika:
-folija za stekla , makrolon steklo
-s peno natlačena vrata
-gasilni sistem
-varnostni bencinski rezervoar
-varnostna kletka
-dirkaški sedeži
-varnostni pasovi

RALLY
V Sloveniji je najbolj zastopana avtomobilistična disciplina Rally. Na takih prireditvah lahko nastopa

tudi do 120-140 posadk. V sloveniji se številka nastopajočih varira okoli 70 posadk.(4) Na taki prireditvi,
kjer je prisonto tolikšno številu udeležencev, ne smemo zanemariti tudi gledalce, ki stojijo ob progi in
bodrijo svoje favorite. Ob morebitni nesreči se kaj hitro lahko zgodi, da imamo večje število
poškodovancev. 

VARNOST NA HITROSTNIH PREIZKUŠNJAH
Hitrostne preizkušnje na rally-u so ceste zaprte za normalni promet. Mesta, kjer lahko gledalci stojiji

so označeni. Ravnotako so na sami hitrostni preizkušnji tudi sodniki. Število sodnikov na HP je zazlična
in je odvisna od same konfiguracije stranskih poti (dostopnosti) in seveda od naseljenosti območja kjer
poteka HP. V naseljih več kot 10 sodnikov na 1 km HP, medtem ko na ostalem odseki, ki ni poselje 2
sodnika na 1 km HP.

Sama postavitev sodnikov in reševalnih ekip je definirana v takoimenovanem safety planu, ki ga izda
organizator. Starejši pravilnik je dovoljeval postavitev reševalnih ekip na razdalji 15 km HP, vendar so se
pokazale potrebe po prenovi tega pravilnika. tako je trenutno v veljavi novi pravilnik, ki predpisuje
postavitev reševalnih ekip na razdalji glede dostopnosti in to je 10 min. Vsa pravila vključno z določili o
opremljenosti reševalne ekipe so napisana v FIA pravilniku.

Ravno tako je tekmovalec, ki je prvi prišel na kraj nesreče primoran ustaviti vozilo na naslednji točki
radio veze in to sporočiti sodniki, ki ta javi preko radio veze. Spremljanje avtomobilov preko GPS signala
je z vidika nadzora veliko prijaznejše. vsako vozilo je opremljeno z aparatom, ki oddaja GPS signal. Ko
napravo prižgemo v Racing mode javlja v nadzorno sobo vsako ustavljanje vozila in takoj sporži alarm,
če posadka v roku 30 sekund ne pritisne deaktivacije se sprožijo postopki, ki so odvisni od naprave, ki
jo dirkalno vozilo ima. Vodstvo rallya lahko direktno kontaktira s posadko in tako dobi direktne podatke,
lahko kontaktira najbližje sodniško mesto ali pa zaustavi HP in aktivira reševalno ekipo.  Zaradi te
naprave je odzivni čas in aktivacija reševalne ekipe zelo skrajšana. Ravnotako je točna pozicija nesreče,
ki lahko zelo upliva na hitrost dostopnosti reševalne ekipe.(5) 
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PREDSTAVITEV EKSTRIKACIJE 
V SLOVENSKEM MOTOŠPORTU

PRESENTATION OF EXTRACTION IN SLOVENIAN MOTORSPORT 

Enej Ložnar

Klinični oddelke za interno intenzivno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana 

Izvleček
Poškodbe so v motoršportu stalnica, ki se dogajajo na praktično vsaki prireditvi. Zaradi relativno

visoke varnosti samih udeležencev je resnih poškodb, ki bi zahtevalane drastične ukrepe, relativno
malo. Vsi varnostni pripomočki pa še niso garant, da se udeležencem na teh prireditvah ne more nič
zgoditi. Načini ob morebitni nesreči se različni in se razlikujejo od klasičnega načina reševanja. Razlika
je predvsem zaradi varnostne opreme, ki je prisotna na tovrstnih prireditvah. Vse te varnostne elemante
pa bi morala reševalna ekipa poznat.

Abstract
Injuries are motorsportu fixture taking place in virtually every event. Due to the relatively high safety

of the participants themselves serious damage drastic measures are relatively few. All safety devices are
not yet a guarantor that the participants in these events can not been injuried. Modes in the event of
an accident is different and different from the classical method of solving. The difference is mainly due
to the safety equipment is present at such events. And all these safety equipment should rescue teams
must know.

UVOD
Avtomotošport v Sloveniji ima zelo dolgo in bogato  tradicijo. Tako je že 15. maja 1911 Slovenija

oziroma takratna dežela Kranjska gostila prvo avtomobilistično 
Dirko (1). Vse od leta 1911 pa do danes je Slovenjski prostor del globalnega motoršporta na vseh

ravneh. Tako se trenutno v Sloveniji odvijajo tekmovanja na 16-ih prireditvah pod okriljem mednarodne
zveze FAI. Na vseh treh prireditvah, ki so javnega značaja je potrebno zagotovit nujno medicinsko
pomoč (NMP). Ker pa je motošport relativno nevaren šport iz vidika pridobitev poškodb, tako za
ideležence kot tudi gledalce, pa je velik del opreme podrejen čimvečji varnosti. Na teh prireditvah so
prisotne ekipe NMP, ki pa so povečini vajene drugačnega načina reševanja ponesrečencev oziroma
poškodovancev. V osnovi se oskrba in reševanje bistveno ne razlikuje od klasičnega, vendar je zelo
veliko specifik, ki bi jih ekipe NMP, ki so prisotne na takih prireditvah morale poznati.

VARNOST V DIRKALNIKU
Rally dirkalniki so razdeljeni v več različnih grup in razredov. V večini primerov je razčlenitev po

divizijah mišljena na modifikacijo na motorju, kletki, menjalniku in zavorah. Samo osnovna personalna
zaščita je enaka za vse razrede in divizije. Za nižje kategorija nizo obvezni vsi varnostni dodatki (dirkalni
bencinski rezervoar, nekateri prekinjevalci električnega toka...).

Razvrstitev dirkalnikov v kategorije so vpisana v FIA pravilniku(2). Povedano bolj »domače« v višji
kategoriji je avtomobil, višja je stopnja modifikacij in posledično varnosti. Novejšji je avtomobil novejše
so varnostne izboljšave. Vse to je velik plus za dirkače, a hkrati večji in bolj zahteven problem za
reševalne ekipe. Najlažje si predstavljamo dirkalnike razreda WRC, kjer je praktično vsak element na
avtomobilu dodatno ojačan in so varnosti elementi, ki preprečujejo poškodbe dirkačem, dodatno
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REŠEVALEC IN STRES

RESCUER AND STRESS

Esad Kočan*, Jasminka Perić**

* Reševalna postaja Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška ulica 25, 1000 Ljubljana 
** Specijalistička ordinacija obiteljske medicine dr. Jasminka Perić, Viškovo (HR)

Izvleček
Prispevek obravnava prisotnost stresa na delovnem mestu zdravstvenega reševalca na reševalni

postaji Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (RP UKC LJ). Iz prispevka je razvidno kako reševalci
v zdravstvu obvladujejo stres na delovnem mestu. V anketi je sodelovalo 57 reševalcev v zdravstvu.
Rezultati ankete so pokazali, da reševalci v zdravstvu, RP UKC LJ, dobro obvladujejo stres na delovnem
mestu. Podatki pridobljeni v omenjeni anketni raziskavi nam lahko služijo kot izhodišče za nadaljnjo
obravnavo stresa v reševalnih in drugih zdravstvenih službah. Rezultati ankete kažejo, da je za
obvladovanje stresa dobro, da posvetimo nekaj pozornosti načinu prehrane, uživanju poživil (kofeina
in nikotina), telesni teži, telesni vadbi, spanju in počitku ter poskrbimo za zdravo in uravnoteženo
prehrano. Naučimo se sprostiti med vsakdanjimi opravki (poznamo več tehnik sproščanja: joga,
meditacija, avtogeni trening, masaža in druge). Ohranimo odprt in pozitiven odnos do sebe, ljudi in
sveta. Sprijaznimo se z okoliščinami, ki jih ne moremo spremeniti. Ločimo službo od doma in službenih
del ne delajmo doma. Ne delajmo nadur. Prosimo za pomoč in zaupajmo problem kolegom. Ne
pozabimo na smeh. Uspeh je odvisen od osebnega nagnjenja posameznika.

Abstract
The paper deals with the presence of  stress on a medical rescuer working post  at the Ambulance

station of the University Medical Clinical Centre Ljubljana (RP UKC LJ). It describes the way  the health
service  rescuers  master the stress at job. 

There were 57 health service rescuers collaborating in inquiry. The results of the inquiries  show that
the RP UKC LJ health service rescuers master the stress at job well. The data of the above mentioned
inquiry research  can be used as the starting point  for further handling of the stress at rescue and other
medical posts. The results of the inquiry  show that  to  master the stress  it is recommended to  pay
attention to the way of nourishment, consumation of stimulant ( coffeine  and nicotine), the body
weight, the body exercise, sleep and rest,  and to see to a healthy and balanced nutrition. We should
learn to relax during the everyday occupations (quite a few relaxing techniques are known:  yoga,
meditation,  the autogenic training, massage, and others). An open and positive relation  to oneself,  to
people and the world has to be kept.  Let's reconcile with  facts  that canot be changed, let's
differentiate between  the job  and  home,  let's not  attend to the official work at home.  Don't work
overtime. Ask for help and entrust the problem  to fellow-workers. Let's not forget to laugh. The success
depends upon the personal inclination of the individual.

UVOD 
Stres je nespecifični odgovor organizma na obremenitev. Obremenitve oziroma stresorji so lahko

fizične, biološke ali psihosocialne narave. Stresorji vplivajo na počutje, delovanje organizma, psihično
ravnovesje, imunost in zdravje posameznika. Večina ljudi doživlja stres kot nekaj slabega. Stres se jim
vtisne v spomin kot grenka izkušnja, ki jih je pretresla zaradi pretirane obremenjenosti, naveličanosti,
zdolgočasenosti ali položaja, ki ga povsem ne obvladajo. Če takšen stres ne kontroliramo, lahko
povzroči upad učinkovitosti, zmogljivosti in bolezen. Govorimo o škodljivem stresu (distres). Po drugi
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Reševanje  delimo na:
NUJNO : Takojšnje, kjer ni časa za oskrbo, ko avto gori ali je potrebna reanimacijo poškodovanca

zaradi cirkulatorne ali respiratorne odpovedi. Take situacije so zelo nasrečo zelo redke pri katerih velja
rek " Izvleči ga, ali pusti umreti"

URGENTNO: Hitro,akutno v tem primeru je poškodovanec v relativno stabilnem stanju, vendar se
stanje poslabšuje. V takem primeru mora biti reševanje karseda učinkovito predvsem pa hitro.

IZBIRNO SELEKTIVNO: možnost izbire metode in načine reševanja. Poškodovančevo stanje je stabilno
in nam omogoča izbor najbolj optimalne metode reševanja poškodovanca. 

6 načinov ekstrakcije, ki jih uporabljamo v motošportu:
1. Brez pripomočkov 
Uporablja se pri nujni manualni ekstrikaciji poškodovanca iz vozila
2. Z vratno opornico
Uporablja se pri urgentni ekstrikaciji poškodovanca iz vozila
3. KED
Uporablja se pri selektivni ekstrikaciji
4. KED preko strehe
Uporablja se pri selektivni ekstrikaciji
5. Z sedežem
Uporablja se pri selektivni ekstrikaciji
6. Z zlomitvijo sedeža
Uporablja se pri selektivni ekstrikaciji
Vseh 6 načinov ekstrikacije je relativno podobnih z primerljivimi ekstrikaciji v navadnem avtomobilu.

Največje razlike so v dostopnosti do poškodovanca in uporaba varovalne opreme. Njegove poškodbe
so zelo različne od poškodovancev v normalnem prometu. Zaradi uporabe FHR-ja poškodb vratne
hrbtenice praktično ni več. Reševalna ekipa, bi morala biti izobražena do te mere, da pozna vse
varnostne sisteme v dirkalnih avtomobilih in jih zna uporabljati in odstraniti, če je to potrebno.

ZAKLJUČEK
Reševanje na avtomobilističnih prireditvah je problem, ki se ga mednarodna organizacija FIA že

dolgo zaveda. Pri nas smo komaj lansko leto v Velenju izvedli informativno predstavitvenoizobraževalni
seminar, ki je pokazal veliko zanimanje za tovrstno problematiko. Pomembno je, da so ekipe, ki nudijo
NMP, primerno podučene in informirane o sami strukturi avtomobila. Le tako bo reševanje in
ekstrikacija potekala brez potrebnih komplikacij. Velik dejavnik v tem športu so gledalci, ki imajo ob
morebitni nesreči praktično takojšen dostop do poškodovanca. Ob prihodu na kraj nesreče moramo
čimprej zavarovati kraj dogodka in pustiti dovolj prostora za tehnično reševalne službe.

LITERATURA
1. 100 let avtošporta v Sloveniji

http://www.as2005.eu/adminPanel/datoteke/100_let_avtosporta_povezava_PDF.pdf
2. http://www.fia.com/sport/regulations
3. Rally extrication guide book 2009
4. http://www.as2005.eu/
5. http://www.rally-saturnus.si/962/Dokumenti.aspx
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z nadrejenimi, sodelavci, prijatelji in tudi z družino napeta. 61,4 % reševalcev je izjavilo, da so pozabljivi.
54,4 % je izjavilo, da se zelo hitro razburi, tudi zaradi malenkosti. 50,9 % reševalcev je izjavilo, da niso
tako učinkoviti pri delu kot bi lahko, da se počutijo uničeni zaradi odgovornosti pri delu ter da jih moti
nočna izmena.

49,1 % reševalcev je izjavilo, da jih motijo velike temperaturne razlike okolice (odprt-zaprt prostor,
letna doba, dež, sneg, vročina, ...), da jih »nervirajo« pacienti in da vsi pacienti nebi smeli imeti enako
obravnavo. 47 % je izjavilo, da se težko zberejo. 42,1 % pa da težko sprejema pomembne odločitve. 40,4
% reševalcev pa je izjavilo, da niso zadovoljni z rezultatima svojega dela.

ZAKLJUČEK 
Rezultati ankete so pokazali, da reševalci v zdravstvu RP UKC LJ na svojem delovnem mestu dobro

obvladujejo stres ter, da je namestitev ročnega nogometa in elektronskega pikada pozitivno vplivalo na
obvladovanje in zmanjševanje stresa. Ne smemo pozabiti, da še naprej posvečamo pozornost načinu
prehrane, uživanju poživil (kofeina in nikotina), telesni teži, telesni vadbi, spanju in počitku. Poskrbimo
za zdravo in uravnoteženo prehrano. Naučimo se sprostiti med vsakdanjimi opravki (poznamo več
tehnik sproščanja: joga, meditacija, avtogeni trening, masaža in druge). Ohranimo odprt in pozitiven
odnos do sebe, ljudi in sveta. Sprijaznimo se z okoliščinami, ki jih ne moremo spremeniti. Ločimo službo
od doma in službenih del ne delajmo doma. Ne delajmo nadur. Prosimo za pomoč in zaupajmo
problem kolegom. Ne pozabimo na smeh. Uspeh je odvisen od osebnega nagnjenja posameznika.

LITERATURA
1. Kočan E. Reševalec in stres, naše izkušnje. V: Vajd R, Gričar M. ured. Urgentna medicina: Izbrana poglavja. 18.

mednarodni simpozij o urgentni medicini. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino, 2011: 367-73
2. Maslach C. Resnica o izgorevanju na delovnem mestu. Educy. Ljubljana, 2002
3. Čenigoj S.N. Stres na delovnem mestu. Teorija in praksa.Ljubljana, 2002
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strani pa je zelo zanimivo, da ljudje opisujejo stres tudi kot prijetno, vznemirljivo, spodbudno in
navdušujoče občutje. V takšnem stanju se počutijo sposobne obvladati zahteve, saj zaupajo vase in so
prepričani, da bodo kos vsem oviram. Takšen stres imenujemo prijazen stres (eustres).

STRES V REŠEVALNI SLUŽBI
Delovno mesto reševalca v zdravstvu je pogosto pravo žarišče škodljivega stresa, ki ga najverjetneje

povzroča splet številnih dejavnikov, ki pomembno vplivajo na stopnjo stresa.
Preobremenjenost, nenehno pomanjkanje časa, omejen prosti čas in omejeno druženje z družino.

Nočno delo, porušen prehranjevalni ritem, okolje v katerem reševalec deluje. Slaba komunikacija in
slabi odnosi v službi. Nejasna vloga in pomen delovnega mesta. Velika odgovornost, neskladje v
odločanju in pritiski nadrejenih. Spreminjanje delovnih metod, izguba pregleda nad dogajanjem in
izguba občutka pripadnosti organizaciji so samo nekateri od razlogov zaradi katerih reševalci v
zdravstvu pogosteje uporabljajo sredstva proti glavobolom in bolečinam v želodcu.

UKREPANJE ZA ZMANJŠEVANJE STRESA 
Morda se premalo zavedamo, da večino energije za premagovanje stresnih situacij črpamo iz

urejenega družinskega življenja, dobrih odnosov s prijatelji in sodelavci, ki so lahko neizčrpen vir
veselja, opore, spodbude in samopotrjevanja 

Posvetimo nekaj pozornosti načinu prehrane, uživanju poživil (kofeina in nikotina), telesni teži, telesni
vadbi, spanju in počitku. Poskrbimo za zdravo in uravnoteženo prehrano. Naučimo se sprostiti med
vsakdanjimi opravki (poznamo več tehnik sproščanja: joga, meditacija, avtogeni trening, masaža in
druge). Ohranimo odprt in pozitiven odnos do sebe, ljudi in sveta. Sprijaznimo se z okoliščinami, ki jih
ne moremo spremeniti. Ločimo službo od doma in službenih del ne delajmo doma. Ne delajmo nadur.
Prosimo za pomoč in zaupajmo problem kolegom. Ne pozabimo na smeh. Uspeh je odvisen od
osebnega nagnjenja posameznika. 

REZULTATI 
V obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 je predbolnišnična enota  NMP Ljubljana opravila 70721 vseh

intervencij od tega 25726 nujnih intervencij, kar je povprečno 70,5 nujnih intervencij na dan. 
Iz anketne raziskave, sva želela izvedeti, kako reševalci v zdravstvu na RP UKC LJ. obvladujejo stres na

delovnem mestu, kot tudi to, na katerih področjih čutijo vpliv stresa v svojem delovnem okolju.
Glede na veliko število intervencij lahko rečemo, da reševalci v zdravstvu iz RP UKC LJ. 85,96 % dobro

obvladuje stres na svojem delovnem mestu. 7,02 % lažje trpi za stresom na delovnem mestu in se
morajo učiti obvladovanja stresa. 7,02 % se mora naučiti tehnike obvladovanja stresa, ker so zelo blizu
sindromu »izgorelosti«. V fazi izgorevanja ni bil noben anketiranec.

Glede na spol je razvidno, da je kar 93 %  anketirancev bilo moškega in samo 7 % ženskega spola. 75
% žensk dobro obvladuje stres na delovnem mestu, dokler 25 % pa trpi za za težjo obliko stresa. Pri
moških je pa 86,8 % dobro obvladovalo stres na delovnem mestu, 7,5 % je trpelo za lažjo obliko stresa
in 5,7 % pa za težjo obliko stresa.

Pri anketi je sodelovalo 66,7 % moških, ki so po izobrazbi zdravstveni tehniki in 26,3 % moških
diplomiranih zdravstvenikov. Od ženskih je 1,8 % bilo zdravstvenih tehnic in 5,3 % diplomiranih
medicinskih sestr.

Največ reševalcev je bilo v starostnem obdobju med 30. in 39. letom starosti in sicer 57,9 %. V
starostnem obdobju med 20. in 29. letom pa je bilo 33,3 %. Najmanj pa v starostnem obdobju med 40.
in 49. letom starosti in sicer 8,8 %.

15,8 % reševalcev v zdravstvu je pri opisovanju svojih čustev pokazalo, da vedno ali zelo pogosto
imajo zmanjšano odpornost proti boleznim in da so utrujeni, tudi ko dovolj spijo. V 17,5 % pa so se
reševalci v zdravstvu izjasnili, da se vedno ali zelo pogosto počutijo fizično in čustveno izčrpani ter, da
v službo hodijo le zaradi plače. Da v 21,1 % ne čutijo zadovoljstva pri svojem delu in da jih vodstvo
podjetja ne razume. 22,8 % pa je izjavilo, da imajo občutek, da jih druge zdravstveene službe ne cenijo.
36,8 %  reševalcev je napisalo, da delajo pogosto težka dela v prisilni drži. 

Reševalci v zdravstvu so v 77,2 % napisali, da pogosto ali občasno čutijo, da doma razmišljajo o
težavah na delovnem mestu.  64,9 % je izjavilo, da jih težave ali čustva drugih ne ganejo. 63,2 % je
izjavilo, da jejo, pijejo alkohol in kavo ter kadijo več oz. manj kot običajno, in da je njihova komunikacija
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je oživljanju odraslih. Omejitev je obseg prsnega koša – v kolikor pas lahko pravilno namestimo je
uporaba možna, sicer ne. Ob oživljanju z LDB se obseg prsnega koša zmanjša za 20%. Ob premiku
pacienta se zaradi nevarnosti stiskanja na neustreznem mestu naprava samodejno izključi. Študije
hemodinamskega učinka uporabe LDB kažejo, da se z njegovo uporabo dosega višji tlak in večji pretok
v primerjavi z ročno masažo (Halperin in drugi, 2004). Pas stiska prsni koš s frekvenco 80/min. Frekvenco
so določili na osnovi živalskih modelov in kliničnih študij kot tisto, pri kateri je pretok največji. Nižjo
frekvenco za doseganje optimalnega pretoka razlagajo zaradi konstrukcije naprave, kjer se stisne
celotni prsni koš in ne samo prsnica. Omogoča adekvatno vmesno predihavanje, tako pri CPR v
razmerju 30:2, kot tudi pri intubiranem pacientu (Hampe in Lambracht, 2008). Sistolni tlak, ki ga dosega
med oživljanjem je okoli 120 mmHg. Pri uporabi je pomembno hitro in učinkovito nameščanje naprave
z namenom čim krajšega časa brez kompresij prsnega koša. Delež kompresij med celokupnim
trajanjem oživljanja lahko povečamo z defibrilacijo med masažo (napravo ustavimo za preverjanje
ritma, v kolikor gre za ritme, pri katerih je potrebna defibrilacija nadaljujemo s kompresijami že med
polnjenjem defibrilatorja in med defibrilacijo). Varna defibrilacija je možna le z uporabo nalepk za
defibrilacijo.

LDB je vključen v trenutno veljavne smernice za oživljanje Evropskega reanimacijskega sveta iz leta
2010. Za LDB so bile opravljene številne klinične študije, ki pa ne kažejo na boljše preživetje pacientov,
pri katerih je bil LDB uporabljen kot nadomestilo za ročno zunanjo masažo srca. V primerih, kjer ni
možna optimalna ročna masaža, pa je uporaba mehaničnega pripomočka povsem smiselna (Hampe in
Lambracht, 2008).

NAŠE IZKUŠNJE 
V dveh letih smo opravili skupno 47 oživljanj z LDB Med oživljanjem smo opravili 8 urgentnih

koronarografij, 1 trombolizo zaradi pljučne embolije, 1 drenažo pnevmotoraksa, 4 krat smo med
oživljanjem zaradi suma na krvavitev nadomeščali kri. V 1 primeru je bil med oživljanjem potreben
transport v operacijsko dvorano, laparotomija in kirurška hemostaza krvavitve po punkciji femoralne
arterije. Pri 23 pacientih (49%) je bil med oživljanjem opravljen orientacijski ultrazvok in pri 29 pacientih
(62%) opravljen obposteljni laboratorij. Zapletov, ki bi dodatno poslabšali stanje pacienta, nismo
zabeležili. Pri vseh pacientih smo opazili povrhnje odrgnine na mestu, kjer pas stiska prsni koš.
Zabeležili smo več zlomov reber v predelu srednje aksilarne črte. Hematotoraksa, pnevmotoraksa ali
druge poškodbe notranjih organov nismo zabeležili. Obdukcija je bila opravljena pri 23 pacientih
(49%). Pri 4 oživljanjih je odpovedala baterija. V teh primerih smo takoj nadaljevali z ročno masažo. Po
zamenjavi dotrajanih baterij z novimi podobnih težav več nismo imeli. Takojšnja konverzija na ročno
masažo je možna zaradi stabilne lege pacienta na hrbtni podlogi in pasu, ki ga enostavno odstranimo.
Defibrilacije med oživljanjem so potekale brez zapletov. Povrnitev spontane cirkulacije smo dosegli pri
24 pacientih (51%). Iz bolnišnice so bili odpuščeni 4 pacienti (9%), od tega 2 (4%) v skupini 1 in 2 po
lestvici CPC (cerebral performance category), 2 pacienta sta bila odpuščena v CPC skupini 4. Slabo
preživetje pripisujemo visokemu deležu asistolije in električne aktivnosti brez tipnih pulzov kot prvega
zabeleženega ritma (pri 38 pacientih, 81%) in dolgotrajnem času oživljanja (55 ± 31 min). Pacientov z
ventrikularno fibrilacijo ali ventrikularno tahikardijo brez tipnih pulzov, pri katerih bi lahko pričakovali
boljše preživetje, je bilo le 9 (19%). Za optimalno in varno uporabo LDB je potrebno ustrezno izobraziti
osebje. Kljub temu, da naprava izvaja mehanično zunanjo srčno masažo, se po naših izkušnjah
potrebno število osebja ob pacientu ni zmanjšalo.   

ZAKLJUČEK
Po uvedbi mehaničnega pripomočka za oživljanje se je povečalo število uspešno izvedenih posegov

opravljenih med oživljanjem. Kljub temu, da hujših zapletov nismo zabeležili, ostaja preživetje teh
pacientov slabo. Menimo, da boljše preživetje lahko pričakujemo le ob povečanju števila pacientov z
ventrikularno fibrilacijo ali ventrikularno tahikardijo brez tipnih pulzov k čemur bi v veliki meri
pripomogla namestitev mehanskih pripomočkov za zunanjo masažo v urgentna reševalna vozila. Varna
uporaba je možna le ob ustreznemu številu dobro izurjenega osebja.   

LITERATURA
1. Deakin, C. D., Nolan, J. P., Soar, J., Sunde, K., Koster, R. W., Smith, G. B., in drugi. (2010). European Resuscitation

Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 4. Adult advanced life support. Resuscitation, 1305–1352.
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NAŠE IZKUŠNJE Z UPORABO PRIPOMOČKA 
ZA ZUNANJO MASAŽO SRCA 

OUR EXPERIENCE WITH CHEST COMPRESSION DEVICES 

Amadeus Lešnik, Jožefa Tomažič, Andrej Markota, Matej Bernhardt

Klinika za interno medicino, Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor

Izvleček
Mehanski pripomoček oživljanje s pasom za porazdelitev bremena AutoPulse® je eden izmed

pripomočkov za avtomatično zunanjo masažo srca. Sestavljen je iz pasu in hrbtne podloge. Pas se
namesti okoli prsnega koša in ob aktivaciji pripomočka se pas zateguje ter omogoča dolgotrajno
oživljanje tudi med transportom pacienta, prelaganjem pacienta in med nujnimi posegi (npr.
koronarografija). Pripomoček uporabljamo v Internistični nujni pomoči (INP) Univerzitetnega
kliničnega centra (UKC) Maribor dve leti. V tem času smo s pomočjo mehaničnega pripomočka za
oživljanje zdravili 47 pacientov. Odkar uporabljamo pripomoček se je povečalo število med oživljanjem
opravljenih posegov. Skupno smo med oživljanjem opravili 15 posegov. Do odpusta iz bolnišnice so
preživeli 4 pacienti (9%). Slabo preživetje pripisujemo visokemu deležu pacientov z asistolijo in
električno aktivnostjo brez tipnih pulzov kot prvega zabeleženega ritma (38 pacientov, 81%). Menimo,
da boljše preživetje lahko pričakujemo le ob povečanju števila pacientov z ventrikularno fibrilacijo ali
ventrikularno tahikardijo brez tipnih pulzov, k čemur bi pripomogla namestitev mehanskih
pripomočkov za oživljanje srca v reševalna vozila. Naše izkušnje kažejo, da je ob uporabi mehanskega
pripomočka za oživljanje možno varno opraviti številne posege in transport pacienta. Hkrati je zaradi
povečane obremenitve temu potrebno prilagoditi tudi število osebja. 

UVOD
Med najzahtevnejša bolezenska stanja, ki jih obravnavamo v ambulanti INP UKC Maribor, sodi srčni

zastoj. Hitra prepoznava srčnega zastoja in ustrezni temeljni postopki oživljanja so bistvenega pomena
pri obravnavi pacienta s srčnim zastojem. Trenutno veljavne smernice Evropskega sveta za oživljanje
(ERC) poudarjajo kakovostno stiskanje prsnega koša kot enega od glavnih dejavnikov za preživetje pri
oživljanju, saj je bila dokazana pomembna povezava med prekinitvami zunanje masaže srca in
dosegom spontanega krvnega obtoka (Deakin in drugi, 2010). Za zagotavljanje kakovostne zunanje
masaže srca je v nekaterih primerih smiselna uporaba mehanskih pripomočkov za oživljanje. Oživljanje
s pomočjo mehanskega pripomočka je smiselno takrat, ko pričakujemo dolgotrajno oživljanje, ko je
med oživljanjem potreben transport pacienta in/ali takrat, ko okolje ni varno za zaposlene (npr. med
koronarografijo). Med oživljanjem z mehanskim pripomočkom se lahko izvajajo vsi dodatni postopki
oživljanja (defibrilacija, oskrba dihalne poti, aplikacija zdravil, izključitev reverzibilnih vzrokov za zastoj,
obposteljna ultrazvočna preiskava).

MEHANSKI PRIPOMOČEK ZA OŽIVLJANJE AutoPulse®
V Sloveniji sta v uporabi dva mehanična pripomočka za oživljanje: LUCAS® (Physio-Control,

Redmond, ZDA) in AutoPulse® (Zoll, Chelmsford, ZDA). Naprava AutoPulse® (LDB, iz ang. load
distributing device) je mehanični pripomoček za oživljanje, ki je sestavljen iz hrbtne podloge in pasu, ki
ga namestimo okoli prsnega koša in je v nekaj sekundah pripravljen za uporabo. V hrbtni podlogi se
nahaja pogonski mehanizem, nadzorna enota in baterija. Baterija lahko neprekinjeno deluje približno
45 min. K napravi je priložen polnilec za baterije, v katerem se polnita dve dodatni bateriji. Po namestitvi
in aktivaciji naprave LDB sam izračuna potrebno kompresijo glede na obseg prsnega koša. Namenjen
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SODOBNI STANDARDI IZOBRAŽEVANJA MEDICINSKIH
SESTER V URGENTNI MEDICINI V HRVAŠKI

CONTEMPORARY NURSES' EDUCATION STANDARD IN
EMERGENCY MEDICINE IN CROATIA 

Damir Važanić, Ingrid Bošan - Kilibarda

Croatian Institute of Emergency Medicine

ABSTRACT
Croatian Institute of Emergency Medicine (CIEM), according to the Health Protection Act, proposes

and designs educational programs of lifelong education as well as participates in the implementation
and supervises education and training of hospital and pre-hospital emergency medical services (EMS)
staff. In cooperation with the Ministry of Health of Croatia, CIEM has designed and organized various
educational programs for: medical dispatch units, physicians and nurses/medical technicians in pre-
hospital emergency medical services, nurses/medical technicians conducting triage in hospital
emergency departments and drivers in pre-hospital emergency medical services. Since October 2011,
1,957 EMS staff members, out of which 1,206 nurses and medical technicians, have completed various
programs of lifelong education. For this purpose, Croatian Institute of Emergency Medicine has
developed standards of education and published a series of educational materials which are free for all
employees in the system of emergency medicine. Many expert working groups and a number of
prominent experts from both Croatia and abroad have contributed to this demanding work.
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When caring for critically ill patients, seconds 
save lives. So does confidence in diagnostic 
results. Even the flow of information through the 
hospital can have a decisive impact on a patientʼs 
condition.

Thatʼs why Siemens offers blood gas and point-
of-care connectivity solutions backed by a team 
of people who know the challenges you face. 
And are committed to helping you meet them.

Itʼs why weʼre constantly innovating to deliver 
products that meet your evolving needs. Products 
like the complete RAPIDSystems portfolio, 
instruments which deliver rapid, accurate results 
in the lab, the ICU, the operating room, or any 
point-of-care environment.

Itʼs why weʼve developed the RAPIDComm® Data 
Management System that helps you facilitate 
compliance, improve risk management and 
access results anywhere in your hospital. All 
while integrating seamlessly with your LIS/HIS 
and encouraging the workflow you need to 
operate more effectively and efficiently.

Itʼs why we back it all up with our Customer Care 
program, which includes prompt on-site service 
and ongoing operator training and education, 
and Siemens Personalized Education Plan (PEP)*, 
the industryʼs first virtual competency-based 
learning tool.

Come see why critical care providers around the 
world trust Siemens as their partner of choice.
Visit www.siemens.com/partnerofchoice

Answers for life.

In these rooms, 
there’s no room for error.
Siemens offers the speed, service, and support you can depend on in critical care environments.

www.siemens.com/partnerofchoice

*PEP patent pending.
Not all product offerings are available in all countries.
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Ali ima moški v vaši ambulanti poleg 
težav z erekcijo (ED) tudi
znake in simptome BHP?

Dve težavi.

Ena rešitev.

Cialis 5 mg enkrat dnevno.
Edina terapija, ki dokazano hkrati odpravi 
težave z erekcijo in zdravi znake in simptome 
spodnjih sečil (LUTS), povezane z BHP.*1

5 mg
enkrat 
dnevno

CIALIS 5mg, 10mg, ali 20mg filmsko obložene tablete tadalafila. Vsebuje laktozo. Terapevtske indikacije: CIALIS 5mg – Zdravljenje erektilne disfunkcije pri odraslih moških. Za učinkovitost tadalafila je potrebna spolna 
stimulacija. Zdravljenje znakov in simptomov benigne hiperplazije prostate pri odraslih moških. CIALIS 10mg, ali 20mg - Zdravljenje erektilne disfunkcije pri odraslih moških. Za učinkovitost tadalafila je potrebna spolna stimulacija. 
Zdravilo CIALIS ni indicirano za uporabo pri ženskah. Odmerjanje in način uporabe: Odrasli moški: priporočeni odmerek je 10 mg, zaužit pred pričakovano spolno aktivnostjo, s hrano ali brez nje. Pri bolnikih, pri katerih 10 mg tadalafila 
ne povzroči zadostnega učinka, lahko poskusimo z 20 mg. Največja pogostnost odmerjanja je enkrat dnevno. Tadalafil 10 in 20 mg ne priporočamo za dolgotrajno vsakodnevno uporabo. Pri bolnikih, ki pričakujejo pogosto uporabo 
zdravila CIALIS (npr. vsaj dvakrat tedensko) je morda primerno odmerjanje najnižjih odmerkov zdravila CIALIS enkrat na dan. Priporočeni odmerek je 5 mg, zaužit enkrat na dan ob približno istem času dneva. Odmerek lahko zmanjšamo 
na 2,5 mg enkrat na dan, glede na prenosljivost posameznika. Ustreznost dnevnega odmerjanja je potrebno pogosto ponovno ocenjevati. CIALIS 5mg- Benigna hiperplazija prostate pri odraslih moških: Priporočeni odmerek je 5 mg, 
zaužit enkrat na dan ob približno istem času dneva. Za odrasle moške, ki so zdravljeni hkrati za benigno hiperplazijo prostate in erektilno disfunkcijo, je priporočeni odmerek 5mg, zaužit enkrat na dan ob približno istem času dneva. 
Starejši: Odmerkov ni potrebno prilagajati. Okvara ledvic in jeter: Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic je najvišji priporočeni odmerek 10 mg. Odmerjanje zdravila CIALIS enkrat na dan ni priporočljivo za bolnike s hudo okvaro ledvic. Pri 
bolnikih s hudo okvaro jeter je najvišji priporočeni odmerek 10 mg. O dajanju odmerkov tadalafila, višjih od 10 mg, bolnikom z okvaro jeter ni podatkov. Pri bolnikih s hudo okvaro jeter so na voljo le omejeni klinični podatki o varnosti 
zdravila CIALIS; v kolikor ga predpišemo, naj zdravnik, ki zdravilo predpiše, skrbno ovrednoti razmerje med koristmi in tveganjem pri posamezniku. Pri bolnikih z okvaro jeter niso ocenjevali odmerjanja enkrat na dan; torej, v kolikor ga 
predpišemo, naj zdravnik, ki zdravilo predpiše, skrbno ovrednoti razmerje med koristmi in tveganjem pri posamezniku. Sladkorna bolezen: Odmerkov ni potrebno prilagajati. Pediatrična populacija: Smotrne uporabe zdravila CIALIS v 
pediatrični populaciji glede na zdravljenje erektilne disfunkcije ni. Ni indicirano za uporabo pri ženskah. Kontraindikacije: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov. Bolniki, ki uporabljajo kakršnokoli obliko 
organskega nitrata. Ne smemo uporabljati pri moških s srčnim obolenjem, katerim je spolna aktivnost odsvetovana. Zdravniki naj upoštevajo možno srčnožilno tveganje pri spolni aktivnosti pri bolnikih, ki že imajo srčnožilno bolezen. 
bolniki z miokardnim infarktom v zadnjih 90 dneh, bolniki z nestabilno angino pektoris ali angino pektoris, ki se pojavlja med spolnim odnosom, bolniki s srčnim odpovedovanjem razreda 2 ali višjim po NYHA (New York Heart 
Association) v zadnjih 6 mesecih, bolniki z nekontroliranimi aritmijami, hipotenzijo (< 90/50 mm Hg) ali nekontrolirano hipertenzijo, bolniki, ki so v zadnjih 6 mesecih doživeli kap. Zdravilo CIALIS je kontraindicirano pri bolnikih, ki so 
izgubili vid na enem očesu zaradi nearteritične anteriorne ishemične optične nevropatije (NAION), tudi če ta dogodek ni bil povezan s predhodnim jemanjem zaviralcev PDE5. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Pred uvedbo 
kakršnegakoli zdravljenja za erektilno disfunkcijo naj zdravniki upoštevajo srčnožilno stanje svojih bolnikov, saj obstaja srčnožilno tveganje, povezano s spolno aktivnostjo. Tadalafil ima vazodilatatorne lastnosti, to pa povzroča blaga in 
prehodna znižanja krvnega tlaka, in kot tak krepi hipotenzivni učinek nitratov. Tadalafil (2.5mg in 5mg): Tadalafil lahko inducira znižanje krvnega tlaka pri bolnikih, ki sočasno prejemajo antihipertenzive. Ob uvedbi dnevnega zdravljenja 
s tadalafilom, je potrebno opraviti ustrezno klinično presojo za morebitno prilagoditev odmerka antihipertenzivne terapije. V obdobju trženja zdravila in/ali v obdobju kliničnih preskušanj so bili opisani resni srčnožilni dogodki. Večina 
bolnikov, pri katerih so poročali o teh dogodkih, je imela že obstoječe srčnožilne dejavnike tveganja. Vendar pa ni mogoče dokončno potrditi, ali so omenjeni dogodki neposredno povezani s temi dejavniki tveganja, z zdravilom CIALIS, 
s spolno aktivnostjo ali s kombinacijo naštetih ali drugih dejavnikov. V povezavi z jemanjem zdravila CIALIS in drugih zaviralcev PDE5 so poročali o okvarah vida in primerih NAION. Bolnika je treba opozoriti, da naj v primeru nenadne 
okvare vida preneha jemati zdravilo CIALIS. Zaradi povečane izpostavljenosti (AUC) tadalafilu, pomanjkanja kliničnih izkušenj in ne vplivanja dialize na klirens, odmerjanje zdravila CIALIS enkrat na dan ni priporočljivo za bolnike s hudo 
okvarjenim delovanjem ledvic. Pri bolnikih s hudo okvarjenim delovanjem jeterno insuficienco (razred C po Child-Pughu) je na voljo le malo kliničnih podatkov o varnosti zdravila CIALIS pri enkratnem odmerjanju. Pri bolnikih s hudo 
jeterno insuficienco niso ocenjevali odmerjanja enkrat na dan. Če zdravnik predpiše zdravilo CIALIS, mora skrbno ovrednotiti razmerje med koristmi in tveganjem pri posamezniku. Pri bolnikih s stanji, ki lahko povzročijo nagnjenost k 
priapizmu, ali pri bolnikih z anatomsko deformacijo penisa je treba zdravilo uporabljati previdno. Bolnike z erekcijami, ki trajajo 4 ure ali več, je potrebno opozoriti, naj nemudoma poiščejo zdravniško pomoč. Če priapizma ne zdravimo 
takoj, lahko povzroči okvaro tkiva penisa in trajno izgubo potence. Ni znano, ali je zdravilo CIALIS učinkovito pri bolnikih po operacijah v medenici ali po radikalni prostatektomiji brez ohranjanja živcev. Zdravila CIALIS ne smemo dajati 
bolnikom z dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze. Pred začetkom zdravljenja s tadalafilom 5mg za benigno hiperplazijo prostate je paciente potrebno 
pregledati in izključiti prisotnost karcinoma prostate ter pri njih natančno oceniti kardiovaskularno stanje. Medsebojno delovanje: Pri nekaterih bolnikih, ki jemljejo zaviralce alfaadrenergičnih receptorjev, sočasno jemanje zdravila 
CIALIS lahko privede do simptomatske hipotenzije. Kombinacija tadalafila in doksazosina ni priporočljiva. Pri predpisovanju zdravila CIALIS bolnikom, ki jemljejo močne zaviralce CYP3A4 (ritonavir, sakvinavir, ketokonazol, itrakonazol in 
eritromicin), je potrebna previdnost, ker so pri sočasnem jemanju teh zdravil opazili povečano izpostavljenost tadalafilu (AUC). Varnost in učinkovitost kombinacij tadalafila in drugih zaviralcev PDE5 ali drugih zdravil za erektilno 
disfunkcijo nista bili preučeni. Bolnike je treba poučiti, da zdravila CIALIS ne smejo jemati v takih kombinacijah. Potrebna je previdnost pri sočasnem jemanju tadalafila in 5-alfa reduktaznih inhibitorjev (5-ARI). Nosečnost in dojenje: Ni 
indicirano za uporabo pri ženskah. Zdravila CIALIS ne smete uporabljati med dojenjem. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji: Zdravilo CIALIS ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Kljub 
temu, da so bile pogostnosti poročanja o omotici v skupinah prejemanja placeba in tadalafila v kliničnih preskušanjih podobne, naj se bolniki pred vožnjo ali upravljanjem uporabo strojev zavedajo, kako se odzovejo na zdravilo CIALIS. 
Neželeni učinki: zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni (≥ 1/1000 do<1/100), redki (≥ 1/10.000 do < 1/1000), zelo redki (< 1/10.000) in neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov). Pogosti: glavobol, 
zardevanje, dispepsija, gastroezofagealni refluks, nosna kongestija, bolečina v hrbtu, mialgija, bolečina v okončinah. Občasni: preobčutljivostne reakcije, vrtoglavica, zamegljen vid, občutki opisani kot bolečina v očeh, tinitus, tahikardija, 
palpitacije, hipotenzija3, hipertenzija, dispneja, epistaksa, bolečina v trebuhu, izpuščaj, hiperhidroza (znojenje), hematurija, krvavitev iz penisa, hematospermija, bolečina v prsih1. Redki: angioedem2, kap1(vključno s krvavitvami), sinkopa, 
tranzitorna ishemična ataka1, migrena2, epileptični napadi, tranzitorna amnezija, izpad v vidnem polju, otečene veke, konjuktivalna hiperemija, nearterična anteriorna ishemična optična nevropatija (NAION) 2, zapora retinalnih žil2, 
nenadna izguba sluha, miokardni infarkt, nestabilna angina pektoris2, ventrikularna aritmija2, koprivnica, Stevens-Johnsonov sindrom2, eksofoliativni dermatitis2, podaljšana erekcija, priapizem2, otečen obraz2, nenadna srčna smrt1,2. (1) 
Večina bolnikov je imela že obstoječe srčnožilne dejavnike tveganja (glejte poglavje 4.4). (2) Med nadzorovanjem zdravila v obdobju trženja so poročali o neželenih učinkih, ki jih v s placebom kontrolirani klinični študiji niso opazili. (4) 
O tem poročajo pogosteje, kadar tadalafil prejemajo bolniki, ki že jemljejo antihipertenzive. Neželene reakcije, o katerih so poročali pri uporabi tadalafila, so bile prehodne in na splošno blage ali zmerne. Pri bolnikih, starejših od 75 let, 
so podatki o neželenih reakcijah omejeni. Pri bolnikih, ki so bili zdravljeni s tadalafilom enkrat na dan, so v primerjavi s placebom poročali o nekoliko povečani incidenci nepravilnosti EKG-ja, zlasti sinusni bradikardiji. Večina teh 
nepravilnosti EKG-ja, ni bila v povezavi z neželenimi učinki. Preveliko odmerjanje: Enkratne odmerke do 500 mg so dajali zdravim posameznikom, večkratne dnevne odmerke do 100 mg pa so dajali bolnikom. Neželeni dogodki so 
bili podobni tistim, opaženim pri nižjih odmerkih. Klinična učinkovitost in varnost: V kliničnih študijah je zdravilo CIALIS izkazalo značilno izboljšanje erektilne funkcije in sposobnosti za uspešen spolni odnos do 36 ur po odmerjanju. 
Za celoten seznam teh in drugih neželenih učinkov glejte Povzetek glavnih značilnosti zdravila. Imetnik dovoljenja za promet: Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, NL-3991 RA, Houten, Nizozemska. Datum zadnje revizije 
besedila: 14 . februar 2014

ZDRAVILO SE IZDAJA LE NA ZDRAVNIŠKI RECEPT.

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila (EMA): http://www.ema.europa.eu.
Pred predpisovanjem zdravila, prosimo, preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila.
* BHP – Benigna hiperplazija prostate
1. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Cialis.

Samo za strokovno javnost.
SICLS00220a, februar 2014



Samo za strokovno javnost.

ZDRAVLJENJE OSTEOPOROZE PRI ŽENSKAH PO MENOPAVZI, PRI MOŠKIH S POVEČANIM TVEGANJEM 
ZA ZLOM IN OSTEOPOROZE POVEZANE S PODALJŠANIM SISTEMSKIM GLUKOKORTIKOIDNIM 

ZDRAVLJENJEM PRI ŽENSKAH IN MOŠKIH S POVEČANIM TVEGANJEM ZA ZLOM1 NOVA KOST JE 
NASLEDNJI KORAK PO OSTEOPOROZNEM ZLOMU

PREPREČITE NASLEDNJI 
OSTEOPOROZNI ZLOM Z 
ANABOLIČNIM UČINKOM 
ZDRAVILA FORSTEO® 2–5 

Reference: 1. Forsteo Povzetek glavnih značilnosti zdravila, februar 2014. 2. Neer RM, et al., N Engl J 
Med 2001; 344: 1434-1441. 3. JIang Y et al., J Bone Miner Res 2003; 18: 1932-1941. 4. Saag KG et al., 
NEJM 2007; 357: 2028. 5. Fahrleitner-Pammer A, et al. Osteoporosis Int 2011;22:2709–19.

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva 41g, 1000 Ljub lja na
te le fon 01 / 580 00 10, faks 01 / 569 17 05

Skrajšan povzetek glavnih značilnosti zdravila FORSTEO: 
PRED PREDPISOVANJEM PROSIMO PREBERITE CELOTEN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA FORSTEO, KI GA DOBITE PRI NAŠIH STROKOVNIH SODELAVCIH ALI 
NA SEDEŽU DRUŽBE (Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o. Brnčičeva 41/g, 1000 Ljubljana). FORSTEO 20 mikrogramov/80 mikrolitrov raztopina za injiciranje v napolnjenem 
injekcijskem peresniku En odmerek 80 mikrolitrov vsebuje 20 mikrogramov teriparatida. En napolnjeni injekcijski peresnik z 2,4 ml vsebuje 600 mikrogramov teriparatida (kar ustreza 
250 mikrogramom na ml). Terapevtske indikacije: Zdravilo FORSTEO je indicirano pri odraslih. Zdravljenje osteoporoze pri ženskah po menopavzi in moških s povečanim tveganjem za zlom. 
Pri ženskah po menopavzi so dokazali pomembno znižanje pojavnosti vretenčnih in nevretenčnih zlomov, ne pa tudi zlomov kolka. Zdravljenje osteoporoze, povezane z dolgotrajnim zdravljenjem 
s sistemskimi kortikosteroidi pri ženskah in moških s povečanim tveganjem za nastanek zlomov. Odmerjanje in način uporabe: Priporočeni odmerek zdravila FORSTEO je 20 mikrogramov 
enkrat dnevno kot subkutana injekcija v stegno ali trebuh. Najdaljše skupno trajanje zdravljenja z zdravilom FORSTEO naj bo 24 mesecev. 24-mesečni postopek zdravljenja z zdravilom 
FORSTEO ne sme biti ponovljen v času bolnikovega življenja. Zdravila FORSTEO pri pediatrični populaciji (mlajših od 18 let) ali mladih odraslih z odprtimi epifi zami ne smemo uporabljati. 
Kontraindikacije: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov; Nosečnost in dojenje; Že obstoječa hiperkalcemija; Hudo okvarjeno delovanje ledvic; Presnovne 
bolezni kosti (vključujoč  hiperparatiroidizem in Pagetovo bolezen kosti) z izjemo primarne osteoporoze ali osteoporoze, povzročene z glukokorikoidi; Nepojasnjene povišane vrednosti 
alkalne fosfataze; Teleradioterapija ali  brahiradioterapija za zdravljenje okostja v preteklosti; Bolniki s skeletnimi malignostmi ali kostnimi metastazami morajo biti izključeni iz zdravljenja s 
teriparatidom. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Pri normokalcemičnih bolnikih so po injiciranju teriparatida opažali rahla in prehodna povišanja serumskih koncentracij kalcija.  
Rutinsko spremljanje kalcija med zdravljenjem ni potrebno. Zdravilo Forsteo lahko povzroči majhna povečanja izločanja kalcija s sečem, vendar se incidenca hiperkalciurije ni razlikovala od 
incidence pri bolnikih, ki so v kliničnih preskušanjih prejemali placebo. Zdravilo Forsteo je treba pri bolnikih z aktivno ali nedavno urolitiazo uporabljati previdno zaradi možnosti poslabšanja 
tega stanja. V kratkotrajnih kliničnih študijah zdravila Forsteo so opažali osamljene epizode prehodne ortostatske hipotenzije. Pri bolnikih z zmerno okvarjenim delovanjem ledvic je potrebna 
previdnost. Interakcije: V študijah farmakodinamičnega medsebojnega delovanja s hidroklorotiazidom niso zabeležili nobenih klinično pomembnih medsebojnih delovanj. Sočasno dajanje 
raloksifena ali hormonske nadomestne terapije z zdravilom Forsteo ni spremenilo učinkov zdravila Forsteo na serumske koncentracije kalcija, koncentracije kalcija v seču ali na klinične 
neželene dogodke. Ker zdravilo Forsteo prehodno zviša serumsko koncentracijo kalcija, ga moramo pri bolnikih, ki jemljejo digitalis, uporabljati previdno. Plodnost, nosečnost in dojenje: 
Zdravilo Forsteo je med nosečnostjo in dojenjem kontraindicirano. Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev: Zdravilo FORSTEO nima vpliva ali pa ima zanemarljiv vpliv na 
sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Pri nekaterih bolnikih so opažali prehodno ortostatsko hipotenzijo ali omotico. Neželeni učinki: Najpogosteje poročani neželeni učinki pri bolnikih, 
zdravljenih z zdravilom FORSTEO, so slabost, bolečine v okončinah, glavobol in omotica.  Od bolnikov v preskušanjih teriparatida je o vsaj 1 neželenem dogodku poročalo 82,8 % bolnikov, ki 
so prejemali zdravilo FORSTEO, in 84,5 % bolnikov, ki so prejemali placebo. Zelo pogosto (≥ 1/10) bolnikov: bolečina v okončinah; Pogosto (≥ 1/100 do <1/10): anemija, hiperholesterolemija, 
depresija, omotica, glavobol, išias, sinkopa, vrtoglavica, palpitacije, dispneja, navzea, bruhanje, hiatalna hernija, gastroezofagealna refl uksna bolezen, povečano znojenje, mišični krči, 
utrujenost, bolečina v prsnem košu, astenija, blagi in prehodni učinki na mestu injiciranja, vključno z bolečino, oteklino, rdečino, omejeno podplutbo, srbenjem in manjšo krvavitvijo na 
mestu injiciranja; Redko (≥ 1/1.000 do <1/100): hiperkalcemija, višja od 2,76mmol/l, hiperurikemija , tahikardija, 
emfi zem, hemoroidi, mialgija, artralgija, krč/bolečina v hrbtu, urinska inkontinenca, poliurija, pogosto siljenje na vodo, 
nefrolitiaza, rdečina na mestu injiciranja, reakcija na mestu injiciranja, povišana telesna masa, šum na srcu, povišana 
alkalna fosfataza. Redko (≥ 1/10.000 do <1/1.000): hiperkalcemija, višja od 3,25mmol/l, odpoved/okvara ledvic, možne 
alergijske reakcije kmalu po injiciranju: akutna dispneja, edem ust/obraza, generalizirana koprivnica, bolečina v prsnem 
košu, edem (zlasti periferni). Zdravilo Forsteo je zvišalo serumske koncentracije sečne kisline pri 2,8 % bolnikov, ki 
so prejemali zdravilo v kliničnih preskušanjih.  Vendar pa hiperurikemija ni povzročila povišanja pojavnosti protina, 
artralgij ali urolitiaze. V velikem kliničnem preskušanju so pri 2,8 % žensk, ki so prejemale zdravilo Forsteo, zaznali 
protitelesa, ki so navzkrižno reagirala s teriparatidom.  Dokazov preobčutljivostnih reakcij, alergijskih reakcij, učinkov 
na serumske koncentracije kalcija in na odzivnost mineralne gostote kosti (BMD) ni bilo. Za podrobnosti o teh in drugih 
stranskih učinkih glejte Povzetek glavnih značilnosti zdravila. Vedno shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C). Ne zamrzujte. 
Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: Eli Lilly Nederland B.V., 
Grootslag 1-5, NL-3991 RA, Houten, Nizozemska Številke dovoljenja za promet z zdravilom: EU/1/03/247/001-002 
Datum zadnje revizije besedila: 19. februar 2014 Zdravilo se izdaja le na zdravniški recept, na osnovi mnenja 
komisije Klinike za endokrinologijo KC. (UKC Ljubljana, UKC Maribor)

Z NOVO KOSTJO V BOJ PROTI 
NOVIM OSTEOPOROZNIM ZLOMOM
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