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ALI LAHKO V REHABILITACIJI 
PRIČAKUJEMO NUJNA STANJA?
Prof. dr. Helena Burger, dr. med.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

Uvod
Razširjeni strokovni kolegij za fizikalno in rehabilitacijsko medicino je na 
svoji 56. seji 17. novembra 2010 sprejel sklep, da v specialističnih ambulan-
tah fizikalne in rehabilitacijske medicine nujnih pregledov in obravnav ni 
(1). To pa ne pomeni, da pri pacientih, vključenih v programe tako bolni-
šnične kot ambulantne rehabilitacije, ni nujnih stanj. Edino nujno stanje, 
specifično za fizikalno in rehabilitacijsko medicino (FRM), je avtonomna 
disrefleksija pri bolnikih z okvaro hrbtenjače, ki bo opisano v posebnem 
prispevku. Druga nujna stanja lahko razdelimo v medicinska nujna stanja 
(zapleti, povezani z osnovno boleznijo ali poškodbo, ter nujna stanja zara-
di pridruženih bolezni) in nujna stanja zaradi dejavnikov okolja. 

Medicinska nujna stanja 
Razvoj medicine omogoča preživetje vedno težjih pacientov in poškodo-
vancev ter daljšo življenjsko dobo. Z obojim pa se povečujeta število pri-
druženih bolezni in okvar ter število različnih zdravil, ki jih pacienti po-
trebujejo. Vse povedano povečuje možnost nujnih stanj in zapletov tako 
pri pacientih, vključenih v programe bolnišnične, kot tudi pri tistih, ki so 
vključeni v ambulantne programe rehabilitacije.
Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča 
vsa nujna stanja zapisujemo na temperaturnih listih in v knjigi dežurnega 
zdravnika, diagnoze vzrokov za prekinitve rehabilitacije in diagnoze zaple-
tov pa na odpustnih listih. Leta 2008 smo naredili analizo zapisov na tempe-
raturnih listih in v knjigi dežurnega zdravnika (2). Ugotovili smo, da sta se 
v letih od 2001 do 2007 značilno povečali število diagnoz pri posameznem 
pacientu ter tudi število zapletov in posegov. Najpogosteje zapisani zapleti 
so bili hipertenzivna reakcija, padci brez poškodbe in bruhanje (2). Čeprav 
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na prvi pogled nekatera stanja morda niso videti nujna, so zapisana le tista, 
pri katerih je bil klican zdravnik, vendar pa bi, če ne bi pravočasno ukrepa-
li, lahko tudi stanja, ki še niso bila nujna, privedla do nujnega stanja.
Število zapisov na temperaturnih listih in v knjigi dežurnega zdravnika je 
višje kot število zapisanih zapletov v odpustnih listih, saj smo pri analizi 
prvih le pri 120 pacientih v posameznem letu ugotovili več zapletov, kot 
jih je zapisanih v odpustnih listih v celem letu. Tabela 1 prikazuje število 
zapisanih zapletov na odpustnih listih v letih od 2010 do 2013 (3, 4). Naj-
pogostejše zaplete, zapisane v odpustnih listih, prikazuje tabela 2. V vseh 
letih so najpogostejši zapleti enaki (internistične in infekcijske bolezni, 
duševne in vedenjske motnje ter težave z različnimi sklepi), le vrstni red 
je drugačen. Pomembno je, da vsi člani rehabilitacijskega tima pravočasno 
prepoznamo, da gre pri pacientu za nujno stanje, in da v okviru svojega 
znanja tudi pravočasno ustrezno ukrepamo.

Tabela 1: Število zapletov, zapisanih v odpustnih listih v letih od 2010 do 
2013

Leto 2010 2011 2012 2013

Št. 
zapletov

Št. 
primerov Delež

Št. 
primerov Delež

Št. 
primerov Delež

Št. 
primerov Delež

0 1172 93,5 1253 92,3 1223 93,5 1148 91,7

1 63 5,0 79 5,8 66 5,0 81 6,5

2 11 0,9 19 1,4 11 0,8 15 1,2

3 7 0,6 6 0,4 8 0,6 8 0,6

Tabela 2: Pet najpogosteje zapisanih zapletov v letih od 2011 do 2013

Zaplet 2011 2012 2013

1 Duševne in vedenjske 
motnje – 21 (%)

Bolezni sečil – 37 (%) Bolezni sečil – 37 (%)

2 Duševne in vedenjske 
motnje – 14 (%)

Bolezni obtočil – 15 (%)

3 Bolezni mišično - 
skeletnega sistema in 
vezivnega tkiva – 15 (%)

Bolezni mišično - 
skeletnega sistema in 
vezivnega tkiva – 13 (%)

Duševne in vedenjske 
motnje – 14 (%)

4 Bolezni sečil – 12 (%) Bolezni obtočil – 9 (%) Bolezni mišično-
skeletnega sistema in 
vezivnega tkiva – 14 (%)

5 Bolezni obtočil – 10 (%) Bolezni dihal – 8 (%) Bolezni dihal – 10 (%)

Število vseh 
zapletov

129 112 135
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Podatkov o številu nujnih stanj pri pacientih, ki obiskujejo ambulantne 
programe rehabilitacije, v literaturi nisem našla. Zelo pomembno je, da 
pri tistih, ki bodo obiskovali terapevtske programe v ustanovi, v kateri 
ni zaposlenega zdravnika, zdravnik pred predpisom terapije in oblikova-
njem programa rehabilitacije preveri vse spremljajoče bolezni, zdravila, ki 
jih pacient prejema, alergije ter njegovo zdravstveno stanje in funkcioni-
ranje v celoti. Le celostna anamneza, pregled in ocena funkcijskega stanja 
pacienta zdravniku omogočijo predpis ustrezne terapije (vrsto, intenziv-
nost, pogostost in trajanje) ter oblikovanje programa rehabilitacije, v kate-
rem bo možnost zapletov in nujnih stanj najmanjša. Zdravnik je edini član 
rehabilitacijskega tima, ki ima ustrezno znanje medicine, nujno za obliko-
vanje varnega programa rehabilitacije. Kadar oblikovanje programa ni v 
okviru interdisciplinarnega tima, mora program, vključno z vrsto, inten-
zivnostjo, pogostnostjo in trajanjem, predpisati zdravnik.

Nujna stanja zaradi dejavnikov okolja
Po Mednarodni klasifikaciji funkcioniranja, zmanjšanih zmožnosti in 
zdravja (MKF) dejavniki okolja vključujejo izdelke in tehnologijo (vključ-
no z zdravili, protezami, ortozami in vso podporno tehnologijo), naravno 
okolje in spremembe okolja, ki jih povzroča človek, podporo in odnose, 
stališča ter službe, sisteme in politiko (5). 
Zaradi osnovne bolezni in pridruženih bolezni pacienti prejemajo šte-
vilna zdravila. Dodatek novega lahko povzroči interakcije ali neželene 
stranske učinke, ki povzročijo nujno stanje in zahtevajo takojšnje pravil-
no ukrepanje. V rehabilitacijski medicini uporabljamo zdravila za zdra-
vljenje spastičnosti in tudi močne analgetike, ki jih lahko dovajamo prek 
črpalke. Ob nepravilni uporabi zdravil ali nepravilnem delovanju črpal-
ke lahko nastane nujno stanje. Ta nujna stanja bodo opisana v drugih po-
glavjih. 
V fizikalni in rehabilitacijski medicini uporabljamo številne naprave. Če 
z njimi ne ravnamo pravilno ali se pokvarijo, je posledica lahko nujno 
stanje.
Med dejavnike okolja pa spadajo tudi vsi pripomočki, ki jih uporabljajo 
ljudje z različnimi okvarami. Okvara teh pripomočkov (zlomljena bergla, 
pokvarjen voziček, zlomljena ali počena proteza ali ortoza) za uporabni-
ka prav tako lahko predstavlja nujno stanje, saj močno zmanjša njegovo 
funkcioniranje in samostojnost.
Dejavniki okolja so lahko vzrok številnih poškodb in jih kot take lahko 
zapišemo kot vzroke poškodb. Pri osebah po okvari hrbtenjače, ki ima-
jo lahko okvarjeno tudi termoregulacijo, sta bolj nevarna kot pri osebah 
brez okvare, tudi mraz in vročina (6). Z vidika posameznika lahko nujno 
stanje predstavljajo tudi nekateri drugi dejavniki okolja. Izpad elektrike 
ali okvara dvigala lahko predstavljata nujno stanje za osebo, ki ne more 
hoditi po stopnicah. 
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Zaključek 
V fizikalni medicini in rehabilitaciji so lahko številna nujna stanja, ki jih 
moramo prepoznati in tudi pravočasno pravilno ukrepati. Nekatera lahko 
z natančno anamnezo, pregledom in oceno funkcijskega stanja predvidi-
mo in preprečimo s predpisom primernega programa rehabilitacije. Vsa 
nujna stanja in zaplete ter tudi izvedene ukrepe za odpravo oziroma od-
pravo posledic pa moramo zapisati. 
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TEŽAVE IN IZZIVI PRI PROCESU 
REHABILITACIJE, S KATERIMI SE SREČUJE 
FIZIOTERAPEVT
Metka Zalar, dipl. fiziot.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

Uvod
Preživetje po hudih boleznih ali poškodbah se ob napredku medicinske 
znanosti povečuje, kar s seboj prinaša naraščajoče število oseb s pogosto 
zelo zapletenimi težavami funkcioniranja. Posledice bolezni so okvara in 
iz nje izhajajoči prizadetost in oviranost. Svetovna zdravstvena organiza-
cija definira rehabilitacijo kot »uporabo vseh sredstev, namenjenih zmanj-
šanju prizadetosti in oviranosti, in usposabljanju ljudi z zmanjšano zmo-
žnostjo za kar najboljšo socialno integracijo«. Osnovna filozofija rehabili-
tacije je pomoč prizadeti osebi, da spozna svoje ohranjene sposobnosti in 
jih uporabi za čim boljše delovanje in življenje. Je aktiven proces, za kate-
rega je zelo pomembno sodelovanja bolnika. Rehabilitacijski cilji morajo 
biti realni, natančni in sprotno opredeljeni v vsaki fazi rehabilitacije (do-
ločimo si kratkoročne in dolgoročne cilje). Cilji morajo opredeliti učenje 
tistih aktivnosti, ki motivirajo bolnika, in okviren čas, v katerem naj bi jih 
usvojili. Izkušnje so pokazale, da prezahtevni kratkoročni cilji slabo vpli-
vajo na motiviranost bolnika, zato je bolje opredeliti lažji cilj in ga, če je 
treba, prilagajati.
Doseganje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev je odvisno tudi od zapletov, 
ki se pojavljajo v rehabilitaciji. Ti lahko zavrejo, upočasnijo ali začasno, 
včasih tudi trajno, prekinejo rehabilitacijo. 
Maja 2011 je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) objavila Mednaro-
dno klasifikacijo funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF). 
Z njo opredeljujemo posledice bolezni in prvine zdravja oziroma z zdrav-
jem povezano funkcioniranje posameznika. 
Pri fizioterapevtski obravnavi bolnikov se srečujemo z različnimi težavami 
in izzivi, ki lahko vplivajo na zastavljene kratkoročne in dolgoročne cilje (1).
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Težave lahko po MKF uvrstimo na področja:
•	 telesne	funkcije:	bolečina,	čutila,	z	gibanjem	povezane	funkcije	živčev-

ja, mišic in skeleta ter srčno-žilnega, krvnega, imunskega in dihalnega 
sistema;

•	 telesne	zgradbe,	ki	so	povezane	z	gibanjem;
•	 dejavnosti	in	sodelovanje:	sporazumevanje,	učenje	in	uporaba	znanja.

Bolečina je neprijetna čutilna in čustvena izkušnja. V procesu fiziote-
rapevtske obravnave predstavlja težavo ne glede na vrsto bolečine (noci-
ceptivna, nevropatska, prenesena), še posebej, če je dolgotrajna in se nje-
na intenzivnost povečuje. Posledica bolečin so lahko omejen obseg giba 
in zmanjšanje mišične moči ter posledično zmanjšana funkcionalna spo-
sobnost pacienta (premeščanje, hoja, opravljanje vsakodnevnih aktivnosti, 
poklicna dejavnost), kar vpliva na kakovost življenja. Dolgo časa trajajoča 
bolečina vpliva tudi na psihično stanje pacienta (depresija, strah, skrb) (2).

Vid in sluh 
Težave z vidom (slepota, retinopatija) in sluhom (gluhost) so stanja, ki 
prav tako vplivajo na potek terapevtskih obravnav in na možnost dosega-
nja zastavljenih ciljev. Motnje vida in sluha so dejavnik tveganja za padce 
in velikokrat vzrok za slabše funkcioniranje v okolju. Težave s sluhom ovi-
rajo bolnika pri sprejemanju sporočil.
Hemianopsija je izpad vidnega polja, ki lahko prizadene eno ali obe očesi 
in lahko vpliva na ravnotežje, povzroči negotovo hojo in padce ter težave 
pri spoznavanju in razporeditvi predmetov v okolju. 

Motnje telesnega ravnotežja, koordinacije in gibanja
Živčni sistem vpliva na vsako aktivnost telesa, zato okvare sistema pov-
zročajo kompleksne motnje gibanja, ravnotežja in koordinacije. Bolniki z 
multiplo sklerozo pri spreminjanju položajev (še posebej pri vstajanju) ču-
tijo vrtoglavico in omotičnost. V kombinaciji z drugimi simptomi (pareze, 
motnje občutljivosti, spastičnost, bolečine) motnje telesnega ravnotežja in 
koordinacije negativno vplivajo na sposobnost hoje. Ataksija je motnja ko-
ordinacije, ki ima glede na mesto lezije različne znake, ki se lahko kažejo 
v izgubi grobe mišične moči, širokotirni – negotovi hoji in tendenci pada-
nja nazaj. Tremor, rigidnost (enakomerno zvišan tonus, ki ovira izvajanje 
gibov), bradikineza (upočasnjenost gibov) in motnje ravnotežja (nestabil-
nost in padci – navadno naprej in s posledičnimi zlomi kosti) vplivajo na 
kakovost življenja bolnikov s parkinsonovo boleznijo (3). 

Stanja in zapleti srčno-žilnega sistema

Periferna arterijska bolezen
Prvi in zvečine tudi edini znak kronične zapore arterij je ishemična bole-
čina v nogi pri hoji (intermitentna klavdikacija) ali v mirovanju (kritična 
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ishemija). Napredovanje bolezni vpliva na pacientovo funkcionalno spo-
sobnost (manjša aktivnost v smislu hoje, vpliva na mišično moč in vzdržlji-
vost, v stadiju III po Fontainu je hoja celo kontraindicirana) (4, 5). 

Srčno popuščanje in ishemična bolezen srca
Pri pacientih s kroničnim srčnim obolenjem (popuščanje srca, ishemič-
na bolezen srca) lahko prevelika telesna aktivnost privede do poslabšanja 
bolezni. Utrujenost, zadihanost, slabost, bolečine v prsnem košu in zmanj-
šana telesna zmogljivost so značilni simptomi poslabšanja bolezni srca. 
Prav bolezni srca so pogosto vzrok, da moramo cilje rehabilitacije prila-
goditi (nezmožnost hoje s protezo, slabše napredovanje zaradi zdravljenja 
akutnega poslabšanja bolezni, prekinitev rehabilitacije). 
Okvara hrbtenjače prizadene poleg funkcij, ki so vezane na gibanje, tudi 
številne funkcije notranjih organov. Pacienti z okvaro nad 6. torakalnim 
vretencem imajo dodatne težave z motnjami usklajenega delovanja avto-
nomnega živčevja (motnje termoregulacije, ortostatska in vadbena hipo-
tenzija, avtonomna disrefleksija) (6, 7).
Sodelovanje zdravnika in fizioterapevta je s stališča previdne izbire vrste 
in intenzivnosti aktivnosti pri bolnikih z boleznimi srca in ožilja zelo po-
membno.

Omejen obseg giba je posledica zmanjšane aktivnosti, nepravilnih 
položajev telesa v postelji in na invalidskem vozičku ter spremenjenega 
mišičnega tonusa. Ti dejavniki vodijo v skrajšanje mehkotkivnih struktur. 
Poznejši zapleti omejene gibljivosti sklepov so tudi heterotropne osifika-
cije s tvorbo kostnine v vezivnem tkivu in v prečno progastih mišicah. Po-
gosto je zaplet lokalne poškodbe tkiva (mehanske, operativne, termične) 
in/ali poškodbe centralnega živčevja. Najpogosteje se pojavlja v predelu 
kolka, komolca, rame in kolena. V večini primerov je asimptomatska, lah-
ko pa povzroča bolečino in vodi v omejeno gibljivost v sklepu. Pri okvari 
hrbtenjače se pojavlja značilno le v ohromelem delu. 
Vztrajanje spastičnosti po poškodbi možganov je glavni napovedni dejav-
nik za pojav heterotropnih osifikacij. Heterotropna osifikacija je lahko re-
sen zaplet poškodbe ali operacije in vodi v pomembno zmanjšanje funk-
cije prizadetega sklepa zaradi zatrditve sklepa, kožnih problemov na pre-
delu osifikacije in nastanka venske tromboze (8, 9).

Spremembe mišičnega tonusa in njegovi zapleti lahko precej vpli-
vajo na fizioterapevtsko obravnavo. Ob znižanem mišičnem tonusu lahko 
ob nepravilnem »handlingu« pride do poškodbe ramenskega sklepa (su-
bluksacije) in nastanka bolečine, kar vpliva na potek rehabilitacije. Povi-
šan mišični tonus zmanjša mobilnost v vseh strukturah, vpliva na hojo in 
moti druge funkcijske aktivnosti. Močno povišan mišični tonus lahko pov-
zroča stalen pritisk na obsklepni hrustanec, kar v skrajnih primerih vodi v 
destrukcijo sklepnega hrustanca, kapsularno kontrakturo in dislokacijo.
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Zapleti nadzora hotnih gibov
Apraksija je nezmožnost izvajanja hotenih gibov in opravil, na primer 
oblačenja ali umivanja, kljub ohranjeni motoriki. Mišice, koordinacija in 
občutki so tu ohranjeni. Apraksija nastane zaradi možganskih okvar. Bol-
nik razume ukaz, vendar ga ne more izvesti.

Zapleti nadzora nehotnih gibov
Tremor je pogosto prvi znak, ki ga lahko opazimo pri bolniku s parkin-
sonovo boleznijo. Težave oziroma simptome parkinsonove bolezni lahko 
razdelimo v dve skupini (motorični in nemotorični znaki). Motorični zna-
ki vključujejo tresavico/tresenje (tremor), upočasnjenost gibanja (bradiki-
nezija) in mišično togost (rigidnost), nezmožnost gibanja (akinezija), po-
drsavajočo hojo in sklonjeno držo. Parkinsonova bolezen se pri vsakem 
posamezniku odraža nekoliko drugače, tako da ima vsakdo svoje značil-
ne simptome, ki vplivajo na sposobnost funkcioniranja in kakovost življe-
nja (10).

Razjede zaradi pritiska, razjede
Zaradi zmanjšane sposobnosti gibanja in občutenja ter delovanja strižnih 
sil je ogroženost bolnikov (politravme, sladkorni bolniki, nevrološki bol-
niki) za nastanek razjed zaradi pritiska zelo velika. Obsežne razjede zara-
di pritiska povzročajo bolečino in zmanjšujejo možnost sodelovanja v te-
rapevtskih programih (zaradi razbremenjevanja).
Težave v poteku fizioterapevtske obravnave pomenijo tudi razjede s po-
daljšanim celjenjem in razjede, pridobljene z nošenjem proteze. Pri bolni-
kih z amputacijo lahko podaljšano celjenje povzroči adhezije na apeksu 
krna. Zaradi strižnih sil oziroma pritiska v proteznem ležišču nastajajo 
mehurji na pooperativni brazgotini. Zapleti celjenja pooperativnih ran pri 
pacientih po amputaciji vplivajo na njihovo zmožnost hoje s protezo.

Sporazumevanje, učenje in uporaba znanja
Ker je rehabilitacija aktiven proces, ki je lahko uspešen samo s sodelova-
njem bolnika, motnje sporazumevanja (afazija) in kognitivne motnje (mo-
tnje pozornosti, spominske težave, težave pri sprejemanju novih informa-
cij, reševanju in izvrševanju problemov), motnje čustvovanja, depresije, 
apatije, jeza, žalost in čustvena občutljivost vplivajo na slabši izid rehabi-
litacije (11, 12).

Zaključek
Za reševanje zapletov, s katerimi se srečujemo v procesu rehabilitacije, je 
potrebno sodelovanje vseh članov rehabilitacijskega tima. V fizioterapi-
ji poskušamo z različnimi terapevtskimi postopki zmanjšati oziroma od-
praviti zaplete, pri čemer pa nismo zmeraj uspešni. Od uspešnosti reševa-
nja zapletov je odvisen končni izid rehabilitacije.
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Uvod
Primarni cilji obravnave v delovni terapiji so usmerjeni na preprečevanje 
zmanjšane zmožnosti posameznika zaradi simptomov bolezni ter ohra-
njanje in spodbujanje čim večje stopnje samostojnosti ter kakovosti življe-
nja. To pomeni varno, učinkovito ter samostojno delovanje in sodelovanje 
v izbranih vlogah ter dejavnostih. Delovnoterapevtski pristopi so se v re-
habilitaciji razvijali v okviru medicinskega modela po pristopu od »spo-
daj navzgor«. Izhodišče za obravnavo so bile posameznikove generične 
sposobnosti, kar bi v bio-psiho-socialnem modelu in po Mednarodni kla-
sifikaciji funkcioniranja (MKF) lahko uvrstili v skupino telesnih funkcij 
in zgradb. Obravnava po tem pristopu temelji na obnovi sposobnosti za 
izvedbo aktivnosti – sposobnosti gibanja, občutenja, zaznavanja, spozna-
vanja, socialnih veščin, komunikacije, s predpostavko, da obnova funkcij-
skih sposobnosti omogoča sama po sebi samostojno opravljanje ožjih in 
širših vsakodnevnih aktivnosti. 
Z uveljavljanjem raziskovalnega dela v delovni terapiji se je izkazalo, da 
je pristop »od spodaj navzgor« za večino obravnavanih pacientov preo-
zek. S pomočjo dokazov se je začel razvijati pristop »od zgoraj navzdol«, ki 
poudarja usmerjenost na posameznika ter izvedbo smiselnih in namen-
skih aktivnosti s ciljem vključenosti v življenjske situacije. Izhodišče za de-
lovnoterapevtsko obravnavo je integracija tradicionalnega medicinskega 
modela s socialnimi modeli, bio-psiho-socialni model, z upoštevanjem in-
teraktivnega odnosa med osebo in okoljem. 
V delovni terapiji so se razvili sodobni modeli obravnave, ki so zasnovani 
na dinamični in recipročni povezavi med osebo, dejavnostjo in okoljem. 
Usmerjeni so v optimizacijo izvedbe aktivnosti in sodelovanje, ob upošte-
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vanju posameznika z vidika njegove vloge v življenju in vpliva okolja na 
izid obravnave. So odraz vrednot okolja, ki pri osebi z zmanjšano zmožno-
stjo predstavlja pomembno vlogo z vidika prilagoditve oziroma podpore 
v smislu samostojnega opravljanja namenskih aktivnosti in sodelovanja v 
družbi.
V delovni terapiji delimo področje namenskih aktivnosti na skrb za sebe, 
delo in produktivnost ter prosti čas. Zahteve za varno in učinkovito izved-
bo aktivnosti temeljijo na motoričnih, procesnih in komunikacijsko-socia-
lizacijskih spretnostih ter zdravstvenem stanju v smislu telesnih funkcij in 
telesnih struktur. Kakovost izvedbe posamezne dejavnosti je odvisna tudi 
od pacientovih navad, rutine in življenjskih vlog, ki jih je opravljal pred 
nastankom bolezni in jih bo primoran nadaljevati še naprej.
Zdravstveno stanje posameznika, ki je vključen v delovnoterapevtsko 
obravnavo, ima pomembno vlogo pri skupnem načrtovanju kratkoročnih 
in dolgoročnih ciljev obravnave. Zapleti in nujna stanja pri posamezniku 
vplivajo na izid obravnave v delovni terapiji. Najpogostejši zapleti in nuj-
na stanja, ki negativno vplivajo na izid obravnave, so bolečina, nenadne 
spremembe na področju duševnih funkcij in poslabšanje funkcij srčno-
žilnega sistema. 
Pravočasno prepoznavanje zapletov in sprememba strategije obravnave v 
delovni terapiji sta pomembna dejavnika, ki vplivata na končni izid reha-
bilitacije. 

Zapleti in nujna stanja, ki vplivajo na potek obravnave 
v delovni terapiji
Najpomembnejše vprašanje se nanaša na strokovno usposobljenost de-
lovnega terapevta v primeru nujnega zapleta. Zelo malo podatkov je na 
voljo o pogostosti nujnih zapletov, ki so nastopili v delovnoterapevtski 
obravnavi. Največkrat se delovni terapevt v svoji praksi srečuje z nenadni-
mi spremembami pacientovega psihičnega stanja, ki se kaže v agresivnem 
vedenju do terapevta, nekritičnosti do sebe in okolja in v odklonilnem 
stališču do terapevtskega programa. Brez posredovanja zdravnika, ki oce-
ni zdravstveno stanje in nujnost ustrezne medicinske pomoči, lahko paci-
ent postane nevaren sebi in okolici. Sprememba srčnega ritma, srčno po-
puščanje in motnje dihanja zahtevajo takojšnje posredovanje zdravnika. 
Posledice nujnega zapleta so vezane na spremembo programa obravnave 
v delovni terapiji. Neupoštevanje pacientovega stanja po nastopu zapleta 
lahko povzroči dodaten zaplet, kar pa lahko posledično vpliva na končni 
izid rehabilitacije. Za tako ravnanje delovni terapevt prevzema vso odgo-
vornost, saj je dovolj izobražen, da oceni dejavnike tveganja v postopku 
delovnoterapevtske obravnave. 

Bolečina
Bolečina je pogost simptom, ki negativno vpliva na izvajanje vsakodnev-
nih dejavnosti ter zmanjša stopnjo delovanja v okolju. V programih reha-
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bilitacije se lahko pojavi kot nenadni zaplet in ostaja konstantno prisotna. 
Pacient se mora z njo naučiti živeti. Prav zato je pomembno, da jo delov-
ni terapevt prepozna in prilagodi obravnavo. Delovni terapevt s svojimi 
specifičnimi znanji na različnih ravneh pomaga posamezniku, da se na-
uči tehnike, ki mu omogočajo lažje obvladovanje bolečine in nadzor nad 
svojim delovanjem v okolju. Bolečina onemogoča kakovostno izvedbo ži-
vljenjskih aktivnosti na vseh področjih delovanja. Prilagoditev izvajanja 
namenskih aktivnosti, ki jih je posameznik izbral, mora upoštevati sto-
pnjo prisotne bolečine in načrtovati zaporedje korakov izvedbe. Načelo 
preprosto – zahtevno izvajanje bo vodilo v uspešno izvedbo aktivnosti.
Posameznikovo izvajanje dejanj in opravil se nanaša na skupino dejav-
nosti oziroma nalog, ki jih izvajamo v vsakdanjem življenju in jih posa-
meznik znotraj določene kulture poimenuje, organizira ter jim pripisuje 
pomen in smisel. Pri dolgotrajni bolečini je izvajanje vsakdanjih aktivno-
sti moteno zaradi omejitev, ki ji posameznik doživlja. Prav tako pa ose-
be z bolečino potrebujejo več dodatnih obdobij počitka čez dan in do-
datnih prilagoditev v izvedbi aktivnosti. Pri pojavu nenadne bolečine, 
ki je lahko dolgotrajna, se pojavi največ težav pri izvajanju bolj statičnih 
aktivnosti oziroma aktivnosti, ki zahtevajo ponavljajoče se in ekscentrič-
ne gibe. 
Glavni namen delovne terapije na področju obvladovanja bolečine so 
zmanjšanje bolečine in z njo povezano povečanje zmožnosti ter spod-
bujanje maksimalnega delovanja posameznika tako, da se posamezniku 
omogoči izvajanje dejavnosti, ki so zanj pomembne, oziroma se mu omo-
gočata sodelovanje in delovanje v njegovi socialni okolici. Delovni tera-
pevt je v prvi vrsti usmerjen na psihosocialne in okoljske dejavnike, ki 
vplivajo na pojav bolečine ter njen vpliv na vsakdanje življenje. Oceni se 
vpliv bolečine na področju delovanja pri skrbi zase, plačanem in nepla-
čanem delu, prostem času ter osebnih navadah, ki so povezane z ožjo ali 
širšo okolico oziroma družino. Pomembno je, da posameznik sam načrtu-
je želene cilje obravnave, ki je usmerjena v povečanje oziroma ohranjanje 
njegove samostojnosti in kakovosti življenja. 

Duševne funkcije
Nenadne spremembe in zapleti na področju duševnih funkcij – funkcije 
čustev, energije in zagona, spomina, orientacije, zavedanja in dojemanja 
– so največkrat vzrok za spremenjen načrt izvedbe programov delovne te-
rapije. 
Zavedanje je prvi korak v procesu ustvarjanja. Tako kot raste naše samo-
zavedanje, toliko laže razumemo, zakaj čutimo, kaj čutimo in zakaj se ve-
demo na nam lastni način, obenem pa prepoznavamo svoje dobre in sla-
be strani. Razumevanje nam hkrati daje možnost, da svobodno spremi-
njamo tiste stvari, ki jih želimo spremeniti v sebi, in tako ustvarjamo tako 
življenje, kot si ga želimo. Ko smo pri sebi razčistili, kdo smo, kaj hočemo 
in zakaj nekaj hočemo, nam to da dodaten motiv, da te cilje uresničimo. 
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V nasprotnem primeru lahko ostanemo ujeti v svojem svetu, s svojimi sti-
skami, zmotnimi prepričanji, ki prek miselnih procesov usmerjajo naša 
čustva in aktivnosti.
Zavedanje sebe se navadno nanaša na uvid. Ta izraz se v rehabilitaciji upo-
rablja, ko želimo opisati pacientovo prepoznavanje njegovih prednosti in 
omejitev. Omogoča predvsem razumevanje narave okvare in vpliva na pa-
cientov način življenja. Veliko pacientov z različnimi obolenji in poškod-
bami možganov se slabše ali sploh ne zaveda svojih omejitev pri izvedbi 
namenskih aktivnosti. Menijo, da so še vedno sposobni enako kakovo-
stno izvajati vse tiste aktivnosti, ki so jih izvajali pred nastankom spre-
membe zdravstvenega stanja. Zavedanje svojih omejitev pomeni, da ni ne-
skladja med težavami, ki jih opazi terapevt, in pacientovim doživljanjem 
svoje izvedbe aktivnosti.
Upad duševnih funkcij, ki lahko vodi do psihiatričnega urgentnega sta-
nja v rehabilitaciji, pomeni skoraj gotovo odvisnost od tuje pomoči. De-
lovni terapevt mora prepoznati posledice upada duševnih funkcij pri iz-
vedbi namenskih aktivnosti. Te se kažejo v izrazitih težavah na področju 
procesnih spretnosti. Procesne spretnosti pomenijo »zmožnost delovati v 
ustreznem časovnem zaporedju, izbrati in uporabiti primerne predmete, 
logično organizirati in prilagoditi vedenje, ko naletimo na težave«. Zaradi 
pomanjkanja kritične presoje o izvedbi aktivnosti lahko pacient ogroža 
sebe in okolico, kadar naleti na težave, ki se jih ne zaveda in jih ni sposo-
ben učinkovito reševati. 

Funkcije srčno-žilnega sistema
Nenadno poslabšanje funkcije srca, krvnega tlaka in dihalnih funkcij bi-
stveno vpliva na potek obravnave v delovni terapiji. 
Večina pacientov v delovnoterapevtski obravnavi pogosto izrazi željo, da 
bi se čim prej osamosvojili v osnovnih vsakodnevnih aktivnostih, kot so 
opravljanje vegetativnih potreb, osebna toaleta, slačenje in oblačenje, pre-
sedanje itn.
Pacienti z aterosklerozo in posledično okvaro, na primer možgansko ka-
pjo, amputacijo udov ali srčnim infarktom, so v zelo slabi psihofizični kon-
diciji. Izvedba aktivnosti zanje pomeni velik napor, nenadno poslabšanje 
zdravstvenega stanja pa jim lahko delno oziroma povsem onemogoči sa-
mostojno izvedbo aktivnosti, ki bi jih želeli opravljati. 
Delovni terapevt mora prilagoditi izvedbo aktivnosti tako, da bo pacientu 
omejil povečan napor in postopoma krepil splošno telesno vzdržljivost. 
Oceniti mora stopnjo pomoči druge osebe, ki jo bo posameznik potrebo-
val, da bo aktivnost izvedel. Glavni cilj terapevtskega pristopa je, da jo iz-
vede uspešno in varno z minimalnim fizičnim naporom.

Podporna tehnologija 
Z izrazom podporna tehnologija opredeljujemo opremo oziroma pripo-
močke, ki so v pomoč tistim, ki zaradi omejitev na področju telesnih funk-
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cij ne zmorejo samostojno opravljati vsakodnevnih aktivnostih. To so re-
šitve, ki pomagajo premagovati funkcijske omejitve in lajšajo ter podaljšu-
jejo neodvisno življenje posameznika.
Pripomočki podporne tehnologije so lahko preprosti, zahtevni ali zelo 
zahtevni. Timski predpis in izbira ustreznega pripomočka zahtevata do-
bro poznavanje pacientovih sposobnosti na področju telesnih funkcij in 
struktur, dejavnosti, ki jih bo izvajal s pripomočkom, in dejavnike okolja, 
v katerem bo dejavnost izvajal. Če okolje zaradi arhitektonskih ovir, nepri-
mernih bivalnih razmer in podobnega ne zagotavlja uporabe funkcijsko 
primernega pripomočka, lahko pride do zapletov in nujnih stanj. V tem 
primeru je pripomoček podporne tehnologije prevzel vlogo oteževalca v 
postopku rehabilitacije in zaviralca v neodvisnem življenju posameznika.

Zaključek
Zapleti in nujna stanja zmanjšajo sposobnost samostojnega opravljanja ož-
jih in širših življenjskih aktivnosti ter tako posledično vplivajo na posame-
znikovo sodelovanje v družbi. Z vidika obravnave v delovni terapiji zahte-
vajo od terapevta poglobljeno analizo izvedbe aktivnosti, ki jih posame-
znik želi opravljati, prilagoditve izvedbe aktivnosti in podporo izvedbe z 
ustreznimi pripomočki. Učinkovit in varen način izvedbe aktivnosti po-
meni za posameznika več možnosti za sodelovanje v ožjem in širšem bi-
valnem okolju in večjo kakovost življenja. Za učinkovito takojšnje posre-
dovanje, ki ni strogo vezano na program delovne terapije, pa bo potrebno 
dodatno usposabljanje.
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BOLEČINA KOT NUJNO STANJE 
V REHABILITACIJI
Asist. mag. Duša Marn - Vukadinović, dr. med.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

Etiologija
Akutna bolečina opozarja na povzročeno škodo, ki nastane zaradi mišič-
no-kostne okvare (nociceptivna bolečina), okvare perifernega ali osre-
dnjega živčevja (nevropatska bolečina) ali okvare notranjega organa (pre-
nesena visceralna bolečina). Nociceptivno bolečino navadno spremlja 
prenesena miofascialna bolečina. Vztrajanje bolečine vodi v reorganizaci-
jo primarne somatosenzorne in motorne ter cingularne in inzularne mo-
žganske skorje. Velikost nevroplastičnih sprememb je povezana z inten-
zivnostjo bolečine (1). Gre za periferno in centralno senzibilizacijo, ki se 
klinično kažeta kot alodinija in hiperalgezija, ter za descendentno desin-
hibicijo. Tako imenovani bolečinski spomin modulira obdelavo škodljivih 
in neškodljivih vhodnih senzornih informacij in izhodnih motoričnih in 
drugih, na primer hormonskih in humoralnih odgovorov, s posledičnim 
kroničnim vnetjem. Nastala zavestna izkušnja kronične bolečine je odvi-
sna od zaznav posameznika, ne več od primarne okvare. Lahko se razširi, 
spreminja lokacijo, telesno stran in se drugače spreminja, se pa z aktivno-
stjo ne poveča. 
Med rehabilitacijo bolniki večinoma poročajo o dolgotrajni bolečini. Bolj 
kot na bolečino lahko vplivamo na zmanjšano zmožnost zaradi neaktiv-
nosti. Nujno pa je treba zgodaj prepoznati dejavnike tveganja in preprečiti 
razvoj kronične bolečine. 

Diagnostika
V anamnezi so pomembni podatki raven dejavnosti pred okvaro, ocena 
bolečine, prejšnji pregledi in zdravljenje. Opredelimo mesto, širjenje, ka-
rakter in intenzivnost bolečine (z vidno analogno lestvico – VAL). Oce-
nimo druge dimenzije kakovosti življenja (z vprašalniki za samooceno 
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telesnih in psihosocialnih zmožnosti ali kakovosti življenja).  
Dnevnik bolečine omogoča spremljanje učinka zdravljenja in druge vpli-
ve na bolečino.
S pregledom ugotavljamo lokalno stanje okvare in hojo, držo, ravnotežje, 
jakost mišic trupa, bolečinsko vedenje, gibljivost sklepov v celotni kine-
matični verigi in nevrološki status. 
Laboratorijske in slikovne preiskave v kronični fazi večinoma niso potreb-
ne, razen ko poskušamo izključiti klinično sumljiv specifični vzrok za bo-
lečino, t. i. rdeče zastave (tumor, vnetje, nenadno okvaro živčevja). 

Tabela 1. Vrsta bolečine in njene značilnosti

       Vrsta

Značilnost

Nociceptivna 
in miofascialna 

Nevropatska Prenesena 
visceralna

Sprožilni 
dejavnik

gibanje, 
biomehanska 
preobremenitev,
lokalni pritisk

spontana, 
lahko ob gibanju

okvara notranjih 
organov, najpogosteje 
prebavil 

Opis
bolečine

stalna, topa, 
nejasna, latentne 
in sprožilne točke 
(nad kolenom)

pekoča, stiska, zbada, 
v inervacijskem 
predelu (pod kolenom)

difuzna, nejasna, 
žgoča

Spremljajoči
znaki

ni pozitivnih 
ali negativnih 
nevroloških 
znakov

nevrološki izpadi, 
alodinija, hiperalgezija, 
spontane disestezije 
in parestezije 

vegetativni znaki 
in čustveni odziv, 
hiperalgezija, lokalne 
trofične spremembe

Duralni vlek negativen pozitiven negativen

Ukrepanje (kratkoročni in dolgoročni cilji)
Ob akutni bolečini preprečujemo dodatno okvaro oziroma vnetje po pro-
tokolu: počitek, krioterapija, kompresija, dvig uda (angl. RICE – rest, ice, 
compression, elevation). V pomoč so lahko pasivni ukrepi (elektroterapi-
ja, laser, ultrazvok, magnetoterapija). V nadaljevanju odstranimo povod za 
okvaro in nato bolnika naučimo, kako se ji v prihodnje izogne. Akutno in 
kronično nociceptivno bolečino zmanjšamo z ročnimi tehnikami, kot so 
masaža, mobilizacija in manipulacija, ki vplivajo na mehka tkiva in poču-
tje (2, 3). 
V subakutni fazi bolečine prepoznavamo in specifično zdravimo telesno, 
psihično in socialno nagnjenost, pospeševalce in vzorce, ki napovedujejo 
kronifikacijo (3, 4) t. i. rumene zastave.
V kronični fazi je rehabilitacija možganski trening za normalizacijo mote-
ne kortikalne prezentacije po »slabi« adaptaciji možganov. To je izvedljivo 
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v biopsihosocialnem pristopu med multidisciplinarno ali interdisciplinar-
no obravnavo, ko vsi člani tima uporabljajo principe kognitivne in vedenj-
ske terapije. Zdravljenje je multimodalno in glede na bolnikove potrebe je 
težišče na aktivni fizikalni terapiji, racionalni kombinaciji zdravil, kogni-
tivno-vedenjski terapiji in pasivnih modalitetah (3). Cilj je povečati funk-
cijsko sposobnost in zmanjšati psihosocialno trpljenje z različnimi doka-
zano uspešnimi postopki glede na mehanizem ali vrsto okvare, četudi 
ne pričakujemo popolno analgezijo (5). Učinkovitost preverjamo z nadzo-
rom povečanja telesne dejavnosti in vloge doma, med prijatelji ali v službi, 
na primer z vprašanjem: »Kaj lahko zdaj storite, česar prej niste zmogli?« 
(6). Terapevtske postopke postopno stopnjujemo (2): 

 a)  Začnemo z vadbo in neinvazivnimi metodami: edukacija, kot je šola 
za križ, zgodnje spodbujanje aktivnosti bolečega uda, relaksacija, ko-
gnitivno-vedenjske tehnike (1), kot je učenje samoobvladovanja bo-
lečine, psihološka obravnava, kot je zmanjšanje katastrofiranja in ne-
zaupanja v svoje sposobnosti, trening senzorne reprezentacije, kot je 
igranje inštrumenta (1), trening motorične reprezentacije, kot je te-
rapija z zrcali (1). Terapevtska vadba vključuje najprej raztezanje in 
izometrično krepitev, nato izotonično krepitev mišic. Sledijo aerobne 
vaje, ki delujejo analgetično in antinociceptivno, ker dvignejo raven 
endogenih endorfinov in enkefalinov. Vadba zavedanja telesa (angl. 
mind-body therapy), kot je tai chi, pa ugodno vpliva na boljše poču-
tje in koordinacijo (2). Pasivne metode: krio-, termo-, elektro-, ultraz-
vočna, magnetoterapija, udarni valovi in akupunktura pripomorejo k 
boljši toleranci ob dolgotrajnih aktivnih ukrepih ali jih v kronični fazi 
uporabimo za spodbudo (1). Pulzna elektromagnetna terapija je do-
kazano uspešna pri bolečini v vratu.

 b)  Dodamo interventne metode za nadzor bolečine med aktivnostjo: 
obravnava sprožilnih točk z igelno desenzibilizacijo ali epiduralni 
blok pomagata nadzirati miofascialno bolečino na začetku aktivaci-
je bolnika. Za nevropatsko bolečino pridejo v poštev blokada živca, 
spinalna elektrostimulacija, intratekalni kateter (7), repetitivna ma-
gnetna kortikalna stimulacija in druge.

 c)  Na koncu v času fizikalne in delovne terapije nadziramo prehod k 
prejšnjim družinskim, prostočasnim in športnim aktivnostim ter bol-
nika poklicno rehabilitiramo.

Zdravila za zdravljenje kronične bolečine navadno kombiniramo. Izbira 
zdravila je odvisna od trenutne prevladujoče težave in spremljajočih učin-
kov zdravila, kot je dvig razpoloženja ali izboljšanje spanja. Z njimi spre-
menimo nocicepcijo in zaznavanje bolečine ter spodbudimo bolnikovo 
aktivnost in sodelovanje. V prvi vrsti uporabljamo gabapentin, novejše 
antikonvulzive (pregabalin, topitamat, lamotrigin), inhibitorje ponovne-
ga privzema serotonina in noradrenalina (duloksetin, venlafaksin), 5-od-
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stotni lidokainski obliž, ki je uporaben tudi za miofascialno bolečino (7), 
lokalni kapsaicin (4, 8). Z uporabo drugih zdravil so lahko povezani ne-
želeni stranski pojavi: gastrointestinalne krvavitve (nesteroidni antirev-
matiki), srčno-žilni zapleti (selektivni ciklooksigenaza-2 inhibitorji), jetrna 
okvara (paracetamol), zaprtje in hipogonadizem ter odvisnost (opioidi), 
posturalna hipotenzija, srčni blok in aritmija ter debelost (triciklični anti-
depresivi: amitriptilin), toksičnost (interakcije tricikličnih antidepresivov 
z antihipertenzivi), kognitivne motnje in padci pri starejših (antikonvul-
zivi, triciklični antidepresivi, opioidi) ali dodatne okvare živčevja (inter-
ventne metode, posebno če z njimi poleg analgezije ne dosežemo izbolj-
šanja aktivnosti). Hitro olajšanje nevropatske bolečine dosežemo z lido-
kainskim obližem, opioidi ali tramadolom, medtem ko je antikonvulzive 
in antidepresive treba titrirati (7). Baklofen zmanjša bolečino zaradi spa-
stičnosti po okvari hrbtenjače. Mišični relaksanti (tizanidin) so dokazano 
uspešni za akutno bolečino v križu (7), ob kronični nociceptivni bolečini 
pa najprej posežemo za paracetamolom in nesteroidnimi antirevmatiki.
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NUJNA STANJA PRI PACIENTIH Z 
IMPLANTIRANO BAKLOFENSKO ČRPALKO 
Mag. Klemen Grabljevec, dr. med.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

Uvod
Spastičnost je pogost simptom v okviru okvare zgornjega motoričnega ne-
vrona. Pogostost funkcionalno moteče spastičnosti pri pacientih po okva-
ri hrbtenjače je med 65 in 78 odstotki (1), med pacienti z multiplo sklerozo 
85 odstotkov (2) in pri pacientih po možganski kapi 35 odstotkov (3). Ge-
neralizirano spastičnost navadno zdravimo z metodami nevrofizioterapi-
je, ustrezno sedežno tehnologijo, pravilnim nameščanjem v antispastične 
položaje, nameščanjem ortoz in z zdravili v obliki tablet (4). Poleg neob-
vladljive spastičnosti je v Sloveniji druga indikacija za uporabo intratekal-
nega dovajanja zdravila neznosna kronična nemaligna bolečina, pri ka-
teri pacientom s pomočjo črpalke v intratekalni prostor dovajamo morfij 
ali mešanico morfija in klonidina. Do zdaj smo v sodelovanju s Kliničnim 
oddelkom za nevrokirurgijo UKC Ljubljana implantirali črpalko 75 paci-
entom z neobvladljivo spastičnostjo ali močno bolečino. 

Predstavitev učinka intratekalnega baklofena  
in delovanja črpalke
Baklofen (intratekalne oblike: lioresal, baklofen molteni, baklofen sun-
Pharma) je mišični relaksant in GABA agonist, ki slabo prehaja krvno-mo-
žgansko pregrado. Pri zdravljenju z zdravilom v obliki tablet potrebujemo 
visoke dnevne odmerke (od 75 mg do 100 mg na dan v treh do štirih od-
merkih) za razmeroma šibke učinke na izrazito spastičnost, medtem ko 
so neželeni učinki pogosto moteči in paciente ovirajo v dnevnih aktivno-
stih. Baklofen deluje na receptorje GABAb z visoko gostoto v povrhnjih 
plasteh zadnjih stebričkov hrbtenjače. Dovajan v hrbtenični kanal suba-
rahnoidno (»intratekalno«) deluje neposredno na hrbtenjačne receptorje 
in učinkuje na spastičnost veliko močneje kot pri zdravljenju s tabletami. 
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Učinkoviti odmerki intratekalno dovajanega baklofena so približno sto-
krat manjši od običajnih odmerkov v tabletah. Zaradi nizke vsebnosti v 
krvi so sistemski stranski učinki bistveno manjši.
Baklofen dovajamo v hrbtenični kanal s kirurško podkožno vstavljeno čr-
palko, ki je programabilna, kar pomeni možnost neinvazivnega spremi-
njanja dnevnega odmerka baklofena ali spreminjanja pretoka med kon-
stantnim ali bolusnim načinom dovajanja. Na Univerzitetnem rehabili-
tacijskem inštitutu - Soča vstavljamo elektronske programabilne črpalke 
(Synchromed II, Medtronic Inc., ZDA), ki imajo volumen rezervoarja 20 ml 
ali 40 ml. Delovanje črpalke zagotavlja baterija, ki ima povprečno življenj-
sko dobo sedem let. Po izteku trajanja baterije je treba s ponovnim kirur-
škim posegom zamenjati črpalko, katetra pa ni treba menjati. Nemoteno 
in varno vodenje pacienta po implantaciji omogoča dovršen računalniški 
program v črpalki, ki s sistemom varnostnih zvočnih signalov opozori na 
izpraznjen rezervoar, iztrošenost baterije ali nenadno ustavitev črpalke 
zaradi katerega koli vzroka. Črpalka je vstavljena pod kožo trebuha in po-
vezana s katetrom, prek katerega dovaja zdravilo v hrbtenični kanal, naj-
pogosteje v višini prsne hrbtenjače. Zaradi kroženja spinalne tekočine je 
učinek baklofena razširjen po vseh hrbtenjačnih segmentih, je pa vselej 
močnejši na spodnjih kot na zgornjih udih. Rezervoar črpalke polnimo 
skozi kožo v različnih časovnih presledkih, ki so odvisni od višine dnev-
nih odmerkov, večinoma vsake 3 do 4 mesece. Pri elektronski programa-
bilni črpalki, ki jo uporabljamo v Sloveniji, s programatorjem telemetrično 
določamo velikost odmerkov in način dovajanja zdravil, ki je lahko stalno 
ali prekinjeno v določenih časovnih presledkih – bolusih ali v kombina-
ciji obojega. Dnevni odmerki so individualno prilagojeni potrebam posa-
meznih pacientov glede na stopnjo spastičnosti in učinku baklofena na 
funkcijsko stanje.

Indikacije in zadržki za zdravljenje z metodo vstavljene 
baklofenske črpalke
Zdravljenje spastičnosti z baklofensko črpalko je indicirano pri hudi, mo-
teči in razširjeni spastičnosti, ko odpovedo vsi drugi fizikalni, rehabilita-
cijski in farmakološki ukrepi. Poleg prisotne klinično izrazite spastičnosti, 
ki je seveda osnovna indikacija za izbor zdravljenja, je še pomembnejši 
vpliv spastičnosti na  funkcijsko stanje pacienta. 
O zdravljenju z baklofensko črpalko razmišljamo, ko je prisotna neobvla-
dljiva spastičnost spinalnega ali cerebralnega izvora, ki:
•	 ovira	gibanje,	sedenje	ali	premeščanje;
•	 ovira	opravljane	dnevnih	aktivnosti	ali	nege;
•	 ovira	potek	in	zmanjšuje	učinke	rehabilitacije;
•	 ovira	spanje	ali	dnevni	počitek;
•	 povzroča	bolečino	ali	neugodne	občutke;
•	 lahko	povzroči	sekundarne	zaplete	(kontrakture,	 razjede	zaradi	priti-

ska).
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Kandidati za zdravljenje z intratekalnim dovajanjem baklofena s črpalko 
so pacienti s hudo spastičnostjo po poškodbah in boleznih osrednjega 
živčevja, najpogosteje po nezgodni poškodbi in bolezni hrbtenjače, po-
škodbah in okvarah možganov, z multiplo sklerozo, po možganski kapi, s 
cerebralno paralizo in nekaterimi degenerativnimi boleznimi živčevja. 
Vstavitev črpalke je kontraindicirana pri hudih boleznih notranjih orga-
nov, akutnih ali kroničnih okužbah, hujših psihičnih motnjah in neobvla-
dljivi epilepsiji. Črpalke ne moremo vgraditi pri otrocih s premajhno tele-
sno težo (manj kot 10 kg). Pri že nastalih izrazitih mišičnih kontrakturah 
zdravljenje z baklofensko črpalko ne vpliva na obseg gibljivosti sklepov. 
Previdnost pri odločanju za vstavitev je potrebna pri pacientih, ki imajo 
srčni spodbujevalnik, in tistih s pogostimi generaliziranimi epileptičnimi 
napadi.

Življenje ogrožajoči zapleti pri pacientih  
z baklofensko črpalko so:

1. Predoziranje zdravila v intratekalnem prostoru

Znaki predoziranja baklofena:
•	 nenaden	izrazito	znižan	mišični	tonus,
•	 ozke	zenice	(kot	pri	opioidnem	predoziranju),
•	 hipersalivacija,	slabost	in	bruhanje,
•	 občutek	»prazne	glave«,	zaspanost,	vrtoglavica,
•	 izguba	zavesti,
•	 koma,	depresija	dihanja,	apnea.

Vzroki predoziranja intratekalnega baklofena:
•	 napaka	 pri	 programiranju	 dnevnega	 odmerka	 –	 najpogosteje	 ob	 im-

plantaciji, neposredno po posegu oziroma implantaciji;
•	 napaka	pri	vnosu	pravilne	koncentracije	zdravila	v	sistem	programator-

ja ob programiranju črpalke po rednem polnjenju;
•	 tehnična	napaka	črpalke	z	neustreznim	čezmernim	dovajanjem	zdravi-

la (izjemno majhna verjetnost).

Obravnava stanj s predoziranjem intratekalnega baklofena:

Blagi simptomi (hipotonus, vrtoglavica) z ohranjenimi vitalnimi znaki:
•	 programiranje	črpalke	v	korakih	na	50	do	75	odstotkov	zadnjega	dnev-

nega odmerka na 24 ur, dokler simptomi ne izzvenijo;
•	 ko	simptomi	izzvenijo,	postopno	dvigujemo	dnevni	odmerek	v	korakih	

po 10 odstotkov na 24 ur do ustreznega nadzora mišičnega tonusa;
•	 hospitalizacija	je	potrebna	le	izjemoma.
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Ogrožajoči simptomi z motenimi vitalnimi znaki:
•	 ustavitev	črpalke;
•	 hospitalizacija	pacienta,	vzpostavitev	intravenozne	poti,	v	primeru	po-

trebe po 24-urnem nadzoru sprejem v enoto intenzivne nege (priporo-
čljivo);

•	 izpraznitev	rezervoarja	črpalke	in	pregled	vzorca	vsebine	v	laboratoriju	
inštituta za sodno medicino;

•	 če	ni	kontraindikacij,	aspiracija	od	30	do	40	ml	likvorja	prek	igelne	lum-
balne punkcije ali prek stranskega vhoda črpalke;

•	 po	stabilizaciji	stanja	izpraznimo	kateter	sistema,	izperemo	črpalko	s	fi-
ziološko raztopino (3-krat) in rezervoar napolnimo z ustrezno koncen-
tracijo baklofena. Črpalko vključimo in prilagajamo dnevni odmerek v 
nizkih korakih do ustreznega nadzora mišičnega tonusa.

2. Nenadna prekinitev dovajanja zdravila v intratekalni 
prostor (odtegnitev)

Znaki odtegnitve baklofena:
•	 nenaden	in	nepojasnjen	dvig	mišičnega	tonusa,
•	 generalizirana	srbečica,
•	 povišana	telesna	temperatura	(brez	znanih	vnetnih	razlogov),
•	 tresavica,	
•	 glavobol,
•	 dezorientiranost	in	halucinacije,
•	 pri	pacientih	s	poškodbo	hrbtenjače	–	avtonomna	vegetativna	distonija,
•	 rabdomioliza,
•	 akutna	ledvična	odpoved,	DIK,	
•	 hipoksična	možganska	okvara,	smrt.

Vzroki odtegnitve intratekalnega baklofena:
•	 prazen	rezervoar	črpalke	(alarm	je	izklopljen);
•	 nizek	volumen	zdravila	v	rezervoarju	ob	nizkem	dnevnem	odmerku	in	

visoki koncentraciji zdravila;
•	 napaka	pri	polnjenju	rezervoarja	–	zdravilo	ni	v	rezervoarju	črpalke;
•	 tehnična	napaka	v	delovanju	črpalke	(korozija);
•	 zapleti	s	prehodnostjo,	položajem	ali	kontinuiteto	katetra	v	ekstratekal-

nem prostoru.

Obravnava stanj z odtegnitvijo intratekalnega baklofena:
•	 pregled	zabeležk	o	delovanju	črpalke	v	programatorju	(tako	imenovani	

»logs« – črna skrinjica črpalke);
•	 v	primeru	potrditve	napačnega	(nehoteno	prenizek	odmerek)	progra-

miranja takoj vključimo infuzijo hitrega bolusa baklofena iz rezervoar-
ja v odmerku 10 odstotkov trenutnega dnevnega odmerka. Po preteku 
bolusne infuzije programiramo pravilen dnevni odmerek baklofena;
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•	 če	napake	pri	programiranju	ne	potrdimo	–	opravimo	izpraznitev	re-
zervoarja črpalke, kar je informacija o količini preostalega volumna ozi-
roma porabljenega zdravila v rezervoarju, ki nas usmeri k nadaljnjemu 
ukrepanju. Volumen preostalega zdravila, višji od predvidenega volu-
mna pomeni obstrukcijo iztoka in navadno težave s katetrom (»kinka-
nje«). Volumen preostalega zdravila, ki ustreza predvidenemu volumnu 
predstavlja navadno težavo s kontinuiteto katetra v predspinalnem pre-
delu (razpoka, iztekanje zdravila) ali pa uporabo baklofena nižje kon-
centracije, kot je bila vnesena v program črpalke; 

•	 v	primeru	blagih	simptomov	odtegnitve	sprejmemo	pacienta	na	nein-
tenzivni oddelek in uvedemo baklofen p.o. v dnevnem odmerku od 40 
do 100 mg, deljeno v 4 odmerkih, in uvedemo cyproheptadin (periak-
tin) p.o. (antagonist H1 – močan antihistaminik, antiserotoninergik in 
antiholinergik) v odmerku 4 mg na 6 ur. Lahko dodamo apaurin ali dan-
trolen za nadzor kloničnih krčev;

•	 v	 primeru	 težjih	 simptomov	 z	 ogroženimi	 vitalnimi	 funkcijami	 sprej-
memo pacienta na intenzivni oddelek. Prek punkcijske igle uvedemo 
nov intratekalni kateter in vzpostavimo nemoteno dovajanje baklofe-
na prek zunajtelesne začasne črpalke. Kot simptomatsko terapijo uve-
demo baklofen p.o. in višji odmerek cyproheptadina – 8 mg na 6 ur. Če 
nimamo možnosti vzpostaviti ponovnega intratekalnega vnosa baklo-
fena, uvedemo apaurin ali klonipin intravenozno, kot učinkovit ukrep 
se je izkazala tudi uporaba propofola. Redno spremljamo ledvično in je-
trno funkcijo ter produkte mišične razgradnje. V primeru potrjene od-
povedi delovanja črpalke oziroma tehnične napake sledi implantacija 
nove črpalke in katetra.

3. Perioperativni in pooperativni zapleti 

Najpogostejši pooperativni zaplet je okužba črpalke, katetra ali okolnega 
tkiva. Upoštevati moramo, da je črpalka prek silikonskega katetra nepo-
sredno povezana s centralnim živčevjem in da razrast patogenih bakterij 
po materialu pomeni hitro napredujoč meningitis in v skrajnem primeru 
ventrikulitis. V primeru vidnih lokalnih znakov okužbe (pordela rana, de-
hiscenca rane, fluktuacija piogene vsebine v okolici črpalke v podkožju) 
je treba takoj odvzeti vzorec nesterilnega tkiva (punktat), začeti empirič-
no antibiotično terapijo po posvetu z infektologom in nadaljevati terapijo 
po antibiogramu. Ker je črpalka kovinsko tuje telo, povezano s centralnim 
živčevjem, je osnovni ukrep eksplantacija celotnega sistema ob hkratni 
uvedbi zdravljenja s tabletami baklofena. 

Zaključek
Zdravljenje spastičnosti z dovajanjem intratekalnega baklofena s pomočjo 
črpalke je invazivna, vendar reverzibilna in učinkovita terapevtska meto-
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da. Vsaditev črpalke je indicirana pri hudi in moteči spastičnosti, ko od-
povedo vsa druga sredstva zdravljenja in kadar s testiranjem z začasnim 
dovajanjem intratekalnega baklofena potrdimo ugodne klinične in funk-
cijske učinke. Zdravljenje je povezano z invazivnim kirurškim posegom, 
potrebnim za prvo in naslednje implantacije črpalke. Zapleti pri zdravlje-
nju so povezani s človeško ali tehnično napako in v primeru poznega ali 
neustreznega prepoznavanja potencialno ogrožajo življenje ter zahtevajo 
zdravljenje v enoti intenzivne terapije. Zaradi opisanega je za paciente z 
vstavljeno baklofensko črpalko v Službi za zdravljenje spastičnosti URI - 
Soča vzpostavljena 24-urna neprekinjena telefonska pripravljenost zdrav-
nika. 
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Uvod
Vensko trombozo in pljučno embolijo s skupnim imenom imenujemo 
venska trombembolija. Venska tromboza pomeni delno ali popolno zapo-
ro vene s strdkom. V večini primerov nastane v globokih venah spodnjih 
udov. Glavni zaplet venske tromboze v akutnem obdobju je pljučna em-
bolija. Pljučna embolija je zamašitev pljučnih arterij s strdkom, ki ga prine-
se krvni tok iz ven spodnjih okončin. Nezdravljena proksimalna venska 
tromboza v 50 odstotkih privede do pljučne embolije, okoli 10 odstotkov 
nezdravljenih bolnikov s pljučno embolijo umre. Venska trombembolija 
prizadene vsaj enkrat v življenju od 2,5 do 5 odstotkov populacije (1, 2). 
Pri pacientih v rehabilitacijskih ustanovah je pogost zaplet, saj so zaradi 
posledic bolezni in okvar izpostavljeni številnim dejavnikom tveganja za 
njen nastanek: predhodne operacije, poškodbe, nepomičnost, rak in vsta-
vljeni intravenski katetri.

Klinična slika venske tromboze in pljučne embolije
Simptomi in znaki, ki jih zaznamo pri venski trombozi in pljučni emboli-
ji, so neznačilni, zato samo klinični pregled za postavitev diagnoze ven-
ske trombembolije ne zadošča. Vensko trombozo pogosto spremljajo ote-
kanje, bolečine mišičja na gnetenje in spremembe v barvi ali temperaturi 
kože. Navadno so težave enostranske. Podobno klinično sliko imajo lah-
ko številna druga stanja, na primer krvavitev v mišičje ali podkožje, celu-
litis, Bakerjeva cista, mišično-skeletna bolečina ali oteklina, ki nastane v 
primeru slabše pomičnosti (3). Najpogostejši simptomi pri pljučni embo-
liji so nenadna dispneja, plevritična bolečina, hemoptiza in sinkopa. Med 
znaki odkrijemo tahipnejo, tahikardijo, poke nad pljuči, četrti ton, pou-
darjeno pljučno komponento drugega tona in napete vratne vene (4).



32 Venska tromboza in pljučna embolija

Diagnostični postopek
Ob sumu na pljučno embolijo in vensko trombozo najprej ocenimo klinič-
no verjetnost s pomočjo Wellsovega točkovalnika (tabeli 1 in 2), pri če-
mer s kombinacijo simptomov in znakov ter anamnestičnih podatkov bol-
nika uvrstimo v skupino majhnega ali večjega tveganje za vensko trombo-
zo ali pljučno embolijo (3, 5, 6). Pri bolnikih v rehabilitacijskih ustanovah 
pogosto že zaradi njihove osnovne bolezni dosežemo število točk, ki jih 
uvrsti v večje tveganje za vensko trombembolijo, zato je pri njih pomen 
uporabe točkovalnikov manjši kot sicer (7). 
Klinični oceni verjetnosti sledi določitev koncentracije D-dimera. Ker 
se D-dimer poveča tudi pri drugih stanjih (okužbe, tumorji, poškodbe ali 
operacije, opekline, krvavitve, nosečnost itn.), ima v diagnostiki venske 
trombembolije le negativno napovedno vrednost. Majhna klinična verje-
tnost in negativen D-dimer izključita vensko trombembolijo (3). Uporab-
nost D-dimera v diagnostičnem postopku venske trombembolijeje bila 
preizkušena tudi pri bolnikih v rehabilitacijskih ustanovah (8).
Pri bolnikih z veliko klinično verjetnostjo postavimo dokončno diagno-
zo venske tromboze z ultrazvočnim pregledom ven (3). Za objektivno 
potrditev pljučne embolije opravimo računalniško tomografsko angi-
ografijo, izjemoma ventilacijsko perfuzijsko scintigrafijo pljuč (9). 
V primeru zelo hude hemodinamske prizadetosti (šok, oživljanje), ko dru-
ga diagnostika ni mogoča, lahko ob visoki klinični verjetnosti začnemo 
zdravljenje tudi na podlagi jasnega izvida ultrazvočne preiskave srca, ki 
kaže prizadetost desnega srca (9). 
Pri bolnikih s sumom na pljučno embolijo v diagnostičnem postopku 
opravimo še elektrokardiogram in rentgensko slikanje prsnih or-
ganov, saj z njima odkrivamo druga stanja. Za diagnostiko pljučne emboli-
je je pomembna plinska analiza arterijske krvi. Navadno ugotavljamo 
hipoksemijo in hipokapnijo z respiracijsko alkalozo, vendar to za posta-
vitev diagnoze ne zadošča. Pri bolnikih s pljučno embolijo določimo tudi 
koncentracijo troponina in natriuretičnih peptidov (brain natriuretic pep-
tide – BNP). Povečanje koncentracije troponina in BNP povezujejo s slab-
šo prognozo, ker po navadi pomenijo obsežnejšo pljučno embolijo (9).
Kadar objektivna postavitev diagnoze venske trombembolije zaradi orga-
nizacijskih vzrokov ni mogoča takoj, začnemo pri bolnikih z večjo klinič-
no verjetnostjo zdravljenje z nizkomolekularnim heparinom in najpozne-
je v 24 urah izpeljemo diagnostiko (3, 10).

Zdravljenje 

Antikoagulacijsko zdravljenje
Temeljno zdravljenje pri bolnikih z vensko trombembolijo je antikoagu-
lacijsko. Izbor antikoagulacijskega zdravila je odvisen od pacientovih pri-
druženih bolezni in stanj ter morebitnih zadržkov za posamezna zdravi-
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la. Bolnike lahko zdravimo s terapevtskimi odmerki nizkomolekularnega 
heparina v obliki podkožnih injekcij, ki jih odmerjamo glede na bolniko-
vo telesno težo in hkrati uvedemo peroralno zdravljenje s kumarini (naj-
pogosteje varfarinom). 
Za zdravljenje z nefrakcioniranim heparinom v intravenski infuziji se od-
ločimo le izjemoma, v primeru velike nevarnosti krvavitve, če je v bližnji 
prihodnosti predviden nujni invazivni poseg ali v primeru akutne in kro-
nične ledvične okvare 4. in 5. stopnje. 
Bolnike z vensko trombembolijo lahko od vsega začetka (brez uvodnega 
zdravljenja s heparinom) zdravimo s peroralnim zaviralcem aktiviranega 
faktorja X, rivaroksabanom. Pri nosečnicah in bolnikih z rakom namesto 
uvedbe peroralnih antikoagulantnih zdravil podaljšamo zdravljenje s te-
rapevtskimi odmerki nizkomolekularnega heparina (1, 3, 10).
V primeru absolutnih zadržkov za antikoagulantno zdravljenje se v aku-
tnem obdobju venske trombembolije (aktivna krvavitev, velika nevarnost 
krvavitve, nujen invazivni poseg) lahko odločimo za vstavitev odstranlji-
vega filtra v spodnjo votlo veno. Takoj ko minejo zadržki za antikoagula-
cijsko zdravljenje, ga uvedemo in filter odstranimo (3, 10).
Antikoagulantna zdravila bolniki prejemajo v kroničnem obdobju različ-
no dolgo glede na tveganje za ponovitev bolezni. Tveganje za ponovitev 
je odvisno od časa, ki je pretekel od dogodka, od spremljajočih sprožilnih 
dejavnikov in od mesta venske trombembolije. Bolnike po preboleli ven-
ski trombozi v času antikoagulacijskega zdravljenja spremljamo v antiko-
agulacijski ambulanti. Število kontrolnih pregledov je odvisno predvsem 
od vrste antikoagulacijskega zdravila (1, 3).

Trombolitično zdravljenje 
Pri bolnikih s pljučno embolijo in hemodinamsko prizadetostjo (hipoten-
zijo) je smiselno sistemsko trombolititčno zdravljenje, če za to ni zadržkov. 
Večina uporablja tkivni aktivator plazminogena (t-PA) v odmerku 100 mg 
v dveurni infuziji (9, 10). Pri bolnikih z obsežno vensko trombozo in gro-
zečo ishemijo uda (flegmazija) ter pri izbranih bolnikih z obsežno proksi-
malno vensko trombozo, ki imajo majhno tveganje za krvavitve, je indici-
rano lokalno trombolitično zdravljenje (3, 10).

Kompresijsko zdravljenje in hoja
Pri bolnikih z vensko trombozo spodnjih okončin hoja in kompresijsko 
zdravljenje v akutnem obdobju vplivata na hitrejše izboljšanje simptomov, 
zmanjšanje otekline in bolečine, pozneje pa prispevata k preprečevanju 
potrombotičnega sindroma. Bolnikom predlagamo, da uporabljajo umer-
jene kompresijske dokolenke kompresije II ali dolgoelastične povoje do 
kolena ne glede na obseg venske tromboze. Uporaba kompresije do di-
melj je smiselna le v akutnem obdobju pri zelo izraženi oteklini stegna (3). 
Zgodnja mobilizacija je priporočena tudi pri bolnikih s pljučno embolijo. 
Pri bolnikih s pljučno embolijo brez venske tromboze kompresijsko zdra-
vljenje ni potrebno (11).
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Tabela 1: Ocena klinične verjetnosti pljučne embolije po Wellsu

Klinični podatki Točke

Klinični znaki/simptomi venske tromboze (najmanj oteklina in 
bolečnost v predelu globokih ven) 

3

Druga diagnoza je manj verjetna kot pljučna embolija 3

Srčna frekvenca > 100/min 1,5

Imobilizacija (> 3 dni) ali operacija v zadnjih 4 tednih 1,5

Predhodna pljučna embolija/venska tromboza 1,5

Hemoptiza 1

Rak (zdravljen ali paliativno oskrbljen v zadnjih 6 mesecih) 1

Ocena verjetnosti pljučne embolije

Majhna ≤ 4

Večja > 4

Tabela 2: Ocena klinične verjetnost venske tromboze po Wellsu

Klinični podatki Točke

Rak (aktivno ali paliativno zdravljen v zadnjih 6 mesecih) + 1

Paraliza, pareza ali mavčna imobilizacija spodnje okončine + 1

Ležanje več kot 3 dni ali večji kirurški poseg v zadnjih 4 tednih + 1

Lokalizirana občutljivost v poteku globoke vene + 1

Oteklina celotne spodnje okončine + 1

Oteklina goleni (več kot 3 cm večji obseg, merjeno 10 cm pod tuberositas tibiae) + 1

Vtisljivi edem simptomatske noge + 1

Povrhnje nevarikozne kolateralne vene + 1

Predhodno dokumentirana venska tromboza + 1

Druga diagnoza vsaj tako verjetna kot venska tromboza – 2

Ocena verjetnosti venske tromboze

Majhna 0-1

Večja ≥2
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ZAPLETI PRI ZDRAVLJENJU 
Z ANTIKOAGULACIJSKIMI ZDRAVILI
Dr. Nina Vene, dr. med.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika – Klinični oddelek 
za žilne bolezni

Uvod
Antikoagulacijska zdravila posredno ali neposredno vplivajo na faktorje 
koagulacije, zavrejo tvorbo fibrina in tako preprečujejo nastanek strdkov. 
Uporabljamo jih za zdravljenje in preprečevanje različnih trombembo-
ličnih bolezni. Najpogostejše indikacije za antikoagulacijsko zdravljenje 
so atrijska fibrilacija, pljučna embolija in venska tromboza ter vstavljene 
umetne srčne zaklopke. Na voljo imamo parenteralna in peroralna antiko-
agulacijska zdravila. Od parenteralnih zdravil najpogosteje predpisujemo 
nizkomolekularne heparine, izjemoma heparin (ob hudi ledvični okvari, 
ob velikem tveganju za krvavitve in ob invazivnih posegih) ali druga red-
ko predpisana zdravila (fondaparin, bivaluridin itn.). Med peroralnimi an-
tikoagulacijskimi zdravili smo dolga leta uporabljali izključno zaviralce vi-
tamina K, v zadnjih letih pa so na voljo nova peroralna antikoagulacijska 
zdravila (dabigatran, rivaroxaban, apixaban), ki imajo hiter in predvidljiv 
antikoagulacijski učinek ter podobno učinkovitost in varnost kot zaviralci 
vitamina K. Za pravilno ukrepanje ob zapletih je pomembno poznavanje 
značilnosti posameznih zdravil.

 
Krvavitev ob antikoagulacijskem zdravljenju

Ob antikoagulacijskem zdravljenju utrpi veliko krvavitev od 3 do 5 odstot-
kov bolnikov, najhujši zaplet antikoagulacijskega zdravljenja, možgansko 
krvavitev, pa od 0,1 do 0,6 odstotka bolnikov. Tveganje za krvavitve po-
večujejo pretiran antikoagulacijski učinek, hkratno jemanje antiagregacij-
skih zdravil, nedavni operativni posegi, jetrne in ledvične bolezni, aktiv-
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na ulkusna bolezen prebavil, predhodne krvavitve, rakava obolenja, huda 
trombocitopenija in anemija, predhodna možganska kap in starost. Naj-
pogostejše so krvavitve na začetku zdravljenja. 

Zdravljenje
Ob majhni krvavitvi v kožo, podkožje ali sluznice antikoagulacijskega 
zdravljenja navadno ne prekinjamo ali pa le za krajši čas in prilagodimo 
intenzivnost zdravljenja. 
Ob veliki krvavitvi prekinemo antikoagulacijsko zdravljenje, nadome-
ščamo tekočine in damo ustrezne krvne pripravke (koncentrirani eritro-
citi, polna kri, trombocitna plazma). Ob veliki krvavitvi je poleg hemogra-
ma, jetrnih testov in ledvičnih retentov treba določiti tudi za uporabljeno 
zdravilo ustrezne koagulacijske teste: 

•	 ob	nefrakcioniranem	heparinu	aktivirani	parcialni	tromboplastinski	čas,
•	 ob	nizkomolekularnem	heparinu	anti-Xa,
•	 ob	varfarinu	INR	(International	Normalised	ratio	–	mednarodno	umer-

jeno razmerje),
•	 ob	dabigatranu	aktivirani	parcialni	tromboplastinski	čas	in	trombinski	

čas, če je na voljo, še trombinski čas s hemoclotom,
•	 ob	 zdravljenju	 z	 rivaroksabanom	 ali	 apiksabanom	 pa	 protrombinski	

čas (ne INR), če je mogoče, pa še anti-Xa za rivaroksaban oziroma api-
ksaban. 

Če laboratorijski testi niso dostopni, je treba opraviti koagulacijske teste v 
ustrezni ustanovi ali pa poskrbeti za premestitev bolnika.
Antikoagulacijski učinek nefrakcioniranega heparina lahko izničimo s 
protamin sulfatom, kar je redko potrebno, saj ima zdravilo kratko razpo-
lovno dobo. 
Bolnik, zdravljen z varfarinom, naj prejme vitamin K (10 mg intravensko).
Za nizkomolekularne heparine in nova peroralna antikoagulacijska zdra-
vila nimamo učinkovitega antidota, vendar zaradi kratke razpolovne dobe 
lahko pričakujemo, da bo antikoagulacijski učinek po prekinitvi zdravil 
hitro izzvenel. Glede na obsežnost krvavitve in življenjsko ogroženost lah-
ko bolnik prejme še svežo zmrznjeno plazmo (20 ml/kg). 
Ob veliki krvavitvi je vselej potrebna napotitev na bolnišnično zdravlje-
nje. Zelo pomembni anamnestični podatki so čas od zaužitja ali aplicira-
nja zdravila, uporaba morebitnih zdravil, ki povečujejo plazemsko kon-
centracijo zdravila, in morebitne akutne bolezni ali poslabšanje kroničnih 
boleznih, predvsem tistih, ki poslabšajo ledvično funkcijo. 
V bolnišnici lahko nadomeščamo faktorje strjevanja krvi, vendar se za ta 
ukrep zaradi trombogenosti odločimo le pri življenjsko ogrožajočih in in-
trakranialnih krvavitvah. Uporabimo koncentrat protrombinskega kom-
pleksa; aktivirani (Feiba) ali neaktivirani (Octaplex) (25–50E/kg), izjemo-
ma pa rekombinantni faktor VII (90 mcg/kg). Pri bolnikih, zdravljenih z 
dabigatranom, lahko zdravilo učinkovito odstranimo z hemodializo.
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Trombembolični dogodek ob antikoagulacijskem 
zdravljenju 

Trombembolični dogodki so najpogosteje odraz opustitve, prekinitve ali 
premajhne intenzivnosti zdravljenja.
Pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo in/ali umetnimi zaklopkami ob sumu na 
kardioembolično možgansko kap opustimo antikoagulacijsko zdravlje-
nje, določimo za uporabljeno antikoagulacijsko zdravilo ustrezne labora-
torijske teste in bolnika napotimo na CT glave za izključitev možganske 
krvavitve. Le pri bolnikih, ki so utrpeli TIA, lahko nadaljujemo zdravlje-
nje. Pri bolnikih z ishemično možgansko kapjo nadaljujemo antikoagula-
cijsko zdravljenje šele tedaj, ko ni več nevarnosti hemoragične transfor-
macije. Po preboleli možganski kapi lahko povečamo intenzivnost antiko-
agulacijskega zdravljenja, dodamo aspirin, pri bolnikih z atrijsko fibrilaci-
jo pa lahko predpišemo nova antikoagulacijska zdravila.  
Ob sumu na ponovitev venske tromboze in/ali pljučne embolije je treba 
ponovitev bolezni objektivno potrditi. Pri bolnikih, ki prejemajo zaviral-
ce vitamina K ali nova antikoagulacijska zdravila, ob ponovitvi venskih 
trombembolizmov začnemo zdravljenje s terapevtskimi odmerki nizko-
molekularnega heparina. Vselej opravimo preiskave za opredelitev vzro-
ka za ponovitev bolezni. Najpogostejša vzroka sta rak in antifosfolipidni 
sindrom. 

Heparinska imunska trombocitopenija

Nefrakcionirani heparin ali redkeje nizkomolekularni heparin lahko spro-
ži razvoj heparinske imunske trombocitopenije. Zaplet je redek, nastopi 
od 5. do 10. dne zdravljenja in lahko povzroča tako venske kot arterijske 
trombembolije. Ob sumu na heparinsko imunsko trombocitopenijo mo-
ramo zdravljenje s heparinom prekiniti in opraviti laboratorijske teste za 
potrditev diagnoze. Če je heparinska imunska trombocitopenija potrjena, 
nadaljujemo zdravljenje s fondaparinom v odmerkih za zdravljenje ven-
skih tromboembolizmov ali argatrobanom ob rednem spremljanju aktivi-
ranega parcialnega tromboplastinskega časa. Da bi heparinsko imunsko 
trombocitopenijo prepoznali dovolj zgodaj, moramo na začetku zdravlje-
nja z nizkomolekularnim in nefrakcioniranim heparinom redno spremlja-
ti število trombocitov.

Zaključek
Pri bolnikih, ki so deležni antikoagulacijskega zdravljenja, je ob zaple-
tih zdravljenja ključno poznavanje značilnosti bolnika, ki vplivajo tako 
na tveganje za krvavitev in trombembolične zaplete kot tudi na značilno-
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sti posameznega zdravila. Ob majhnih krvavitvah navadno zadošča, da 
zmanjšamo intenzivnost ali za kratek čas prekinemo zdravljenje, ob ve-
čjih krvavitvah pa je potrebna napotitev za zdravljenje v specializirano 
ustanovo, kjer so mogoči laboratorijska in slikovna diagnostika ter ustre-
zno zdravljenje.

Literatura
1. Mavri A, Vižintin-Cuderman T. Ukrepanje pri krvavitvah. V: Mavri A, Vene N, ur. 

Smernice za vodenje antikoagulacijskega zdravljenja. 2.izd. Ljubljana: Slovensko 
zdravniško društvo, Sekcija za antikoagulacijsko zdravljenje in preprečevanje 
trombemboličnih bolezni pri Združenju za žilne bolezni; 2009. p. VI–VII. 

2. Garcia DA, Baglin TP, Weitz JI, Samama MM; American College of Chest Physicians. 
Parenteral anticoagulants: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombo-
sis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice 
Guidelines. Chest 2012; 141 2 Suppl: e24S–43S.

3. Ageno W, Gallus AS, Wittkowsky A, Crowther M, Hylek EM, Palareti G. Oral antico-
agulant therapy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: 
American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guideli-
nes. Chest 2012; 141: e44S–88S.

4. Linkins LA, Dans AL, Moores LK, Bona R, Davidson BL, Schulman S, Crowther M; 
American College of Chest Physicians. Treatment and prevention of heparin-in-
duced thrombocytopenia: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombo-
sis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice 
Guidelines. Chest 2012; 141 (2 Suppl): e495S–530S.

5. Mavri A. Nova peroralna antikoagulacijska zdravila. V: Mavri A: Priročnik za upora-
bo novih peroralnih antikoagulacijskih zdravil v klinični praksi. Ljubljana: Sloven-
sko zdravniško društvo, Sekcija za antikoagulacijsko zdravljenje in preprečevanje 
trombemboličnih bolezni pri Združenju za žilne bolezni; 2012. p. 5–20. 



41Srčno-žilni zapleti pri rehabilitaciji gibalno oviranih 

SRČNO-ŽILNI ZAPLETI PRI REHABILITACIJI 
GIBALNO OVIRANIH 
Prim. Tatjana Erjavec, dr. med.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

Uvod
Srčno popuščanje, poslabšanje simptomov koronarne bolezni, motnje 
ritma in hipertenzivna reakcija so najpogostejši zapleti srčno-žilnega sis-
tema pri rehabilitaciji gibalno oviranih. Največ zapletov lahko pričaku-
jemo ob začetku programov rehabilitacije. Dejavniki tveganja za pogo-
stejše zaplete so že prej prisotne kronične bolezni in dejavniki tveganja 
za srčno-žilne bolezni, manjša telesna zmogljivost ob dolgotrajnem leža-
nju zaradi zdravljenja akutne bolezni ali poškodbe, povečane energetske 
zahteve pri ponovnem učenju vsakodnevnih aktivnosti in gibanju ter po-
sledice okvar zaradi bolezni ali poškodbe, ki vplivajo na delovanje srca 
in žilja. 
Pacienti s kronično boleznijo srca so ob sprejemu na rehabilitacijo nava-
dno kardialno kompenzirani, nimajo težav v mirovanju ali pri majhnih 
telesnih naporih, večjih telesnih naporov pa še niso izvajali. Zdravljenje 
z zdravili je prilagojeno na pretežno ležanje v postelji. Zaradi funkcijskih 
okvar so tudi možnosti obremenitvenega testiranja omejene, enako velja 
za standardne teste hoje (6-minutni test hoje). Pri večini pacientov s soča-
sno boleznijo srca smo pri predpisu programov fizikalne in delovne tera-
pije vezani na klinični pregled in spremljanja odziva na napore. 

Srčno popuščanje

Kronično srčno popuščanje je bolezensko stanje, pri katerem okvarjeno 
srce ob normalnih polnilnih tlakih ne zmore črpati dovolj krvi, da bi za-
dostilo presnovnim potrebam drugih organov in tkiv (1). Tudi pri stabil-
nih bolnikih ob sprejemu na rehabilitacijo se ob dodatnih naporih in niz-
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ki telesni zmogljivosti lahko hitro pojavi srčno popuščanje. 
Pomembno je, da smo pozorni na prve simptome in znake srčnega popu-
ščanja. V rehabilitaciji nas nanje pogosto opozorijo fizioterapevti ali de-
lovni terapevti. 
Značilni simptomi srčnega popuščanja so dispneja, ortopneja, paro-
ksizmalna nočna dispneja, zmanjšana zmožnost izvajanja telesnih aktiv-
nosti, utrujenost, dolg regeneracijski čas po vadbi.
Manj značilni simptomi so kašljanje ponoči, občutek oteklosti, povečanje 
telesne teže za več kot 2 kg/teden, izguba apetita, zmedenost, depresija, 
palpitacije in sinkopa (2).
Značilni klinični znaki srčnega popuščanja so povečan tlak v jugu-
larni veni, hepatojugularni refluks, slišen tretji ton, šum nad srcem, lateral-
no pomaknjena konica srca.
Manj značilni znaki so periferni edemi, slišne krepitacije, perkutorna za-
molklina, tahikardija in aritmija, pospešeno dihanje, povečana jetra, asci-
tes in sarkopenija (2).
Pri pojavu simptomov in znakov srčnega popuščanja vedno pomislimo 
na morebitne sprožilne dejavnike, kot so telesna preobremenitev, slabo-
krvnost, okužba, neurejena arterijska hipertenzija, pljučna embolija, mo-
tnje ritma, srčni infarkt ali poslabšanje ishemične bolezni srca, neustre-
zno zdravljenje – prenehanje zdravljenja hipertenzije, nepravilno delova-
nje ščitnice itn.

Diagnostika
•	 natančna	anamneza	in	klinični	pregled;	
•	 izmerimo	RR	 in	saturacijo	kisika	 (neurejenost	krvnega	 tlaka,	 sočasna	

pljučna obolenja);
•	 12-kanalni	EKG	(koronarna	ishemija,	motnje	ritma,	prevodne	motnje,	

elektrolitske motnje);
•	 odvzamemo	kri	za	osnovne	laboratorijske	preiskave,	da	izključimo	ane-

mijo, ledvično odpoved, elektrolitske motnje, okužbo in motnje v delo-
vanju ščitnice.

Če sumimo na srčno popuščanje in diagnoza ni zanesljiva, odvzamemo 
kri za določitev natriuretičnih peptidov (BNP in N- pro BNP). Če je EKG 
normalen in so pri akutni simptomatiki vrednosti normalne, lahko srčno 
popuščanje izključimo (2).

Zdravljenje
Osnovno je etiološko zdravljenje srčnega popuščanja. Pri znakih zasto-
ja predpišemo diuretik. Jemanje diuretika ob kontroli kliničnega statusa 
postopno znižujemo do najmanjšega možnega odmerka. Pri nadaljnjem 
zdravljenju z zdravili upoštevamo smernice za zdravljenje srčnega popu-
ščanja (zaviralci ACE, zaviralci beta adrenergičnih receptorjev, antagonist 
aldosterona).
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Najhujša oblika srčnega popuščanje je pljučni edem. 
Akutno popuščanje navadno nastopi pri pacientih z znano boleznijo srca 
in kroničnim srčnim popuščanjem. Najpogostejši sprožilni dejavnik pri 
pacientih z znanim s srčnim popuščanjem in znižanjem iztisnega deleža 
levega prekata so motnje ritma in prenehanje jemanje diuretikov. 
Pri pacientih, ki imajo srčno popuščanje z ohranjeno sistolično funkcijo 
levega prekata, sta najpogostejša sprožilna dejavnika volumska obremeni-
tev ali huda hipertenzija. 
Najpogostejša vzroka novonastalega akutnega srčnega popuščanja sta 
akutni koronarni sindrom in zapleti tega sindroma ter pljučna embolija. 
Paciente s pljučnim edemom premeščamo v ustrezne ustanove. Osnovno 
zdravljenje začnemo v ustanovi.
Diagnostika: anamneza, klinični pregled, RR; EKG, pulzna oksimetrija.
Ukrepi: sedeči položaj, intravenozni kanal.
Zdravljenje: furosemid od 20 do 40 mg  v bolusu, če je prisotna hipoksi-
ja (saturacija < 90-odstotna), damo kisik po Venti maski (vsebnost kisika v 
vdihanem zraku od 40 do 60 odstotkov) ali Ohio maski, pri vznemirjenem 
bolniku od 4 do 8 mg morfija in tietilperazin (npr. torecan 6,5mg/1ml)  in-
travenozno (2).
Hkrati poskušamo ugotoviti neposredni vzrok za nastanek (motnje ritma, 
akutni srčni infarkt, pljučna embolija) in vzročno zdravimo.
Spremljamo vitalne funkcije in bolnika premestimo v ustrezno zdravstve-
no ustanovo.

Akutni koronarni sindrom

Akutni koronarni sindrom obsega tri klinična stanja: nestabilno angino 
pektoris, akutni miokardni infarkt z dvigom ST-spojnice (STEMI) ali brez 
dviga ST-spojnice (NSTEMI) in nenadni srčni zastoj. Pri nenadnem srč-
nem zastoju bolnik izgubi zavest, ne diha in nima znakov delovanja krv-
nega obtoka. Pri takih bolnikih je nemudoma treba začeti temeljne in do-
datne postopke oživljanja (masaža srca, umetno dihanje, defibrilacija, 
zdravila) (3).
Skupna značilnost bolnikov z akutnim koronarnim sindromom je prsna 
bolečina – stenokardija, ki navadno nastopi v mirovanju, lahko tudi ob 
telesnem naporu (4).
Značilnosti stenokardične bolečine: po značaju je pekoča, tišči ali sti-
ska. Bolečina v predelu prsnice se lahko širi v vrat, čeljust, roki, zgornji del 
trebuha ali v hrbet med lopatici. Večinoma je neodvisna od dihanja, spre-
membe položaja telesa ali hranjenja. Bolečino pogosto spremljajo težko 
dihanje, prestrašenost, znojenje, slabost in bruhanje.
Pri starejših, ženskah in sladkornih bolnikih je lahko bolečina odsotna ali 
atipična (omotica, zmedenost, dispneja, izguba zavesti) (3, 4, 5).
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Diagnostika ob nenadni prsni bolečini
V anamnezi so zelo pomembni podatki o že znanem srčnem obolenju, 
dejavnikih tveganja za srčno-žilna obolenja, o kronični ledvični bolezni 
in družinski anamnezi.
Pri kliničnem pregledu iščemo predvsem znake popuščanja srca in hemo-
dinamske nestabilnosti.
Bolniku izmerimo krvni tlak, srčni utrip, saturacijo s kisikom in EKG ter 
nastavimo intravenozni kanal.
Značilna elevacija ST-spojnice nam ob bolečini potrdi razvijajoči se aku-
tni miokardni infarkt (3). Pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom 
brez dviga ST-veznice ugotavljamo bodisi njen spust, negativne ali bifazič-
ne valove T, neznačilne spremembe ali celo normalen 12-kanalni EKG.
Prav zato mora biti vsak bolnik z jasno ishemično srčno bolečino kljub ne-
značilnemu EKG napoten v ustrezno ustanovo (4).

Zdravljenje
Pri vseh bolnikih je ne glede na spremembe v EKG začetno zdravljenje 
enako – MONA (morfij, kisik, nitroglicerin, aspirin) (3, 4, 5).
Prvo zdravilo je nitroglicerin, ki ga dajemo v obliki pršila (nitrolingual, 
od enega do dva vpiha) ali tablete pod jezik (angised 0,5 mg). Damo ga do 
trikrat zapored v presledku petih minut. Ne smemo ga uporabiti, če je sis-
tolični krvni tlak pod 90 mm Hg. Odzivnost bolečine na nitroglicerin loči 
stabilno angino pektoris od nestabilne.
Če bolečina ne popusti, uporabimo morfij. Dajemo ga počasi, intrave-
nozno v začetnem odmerku od 2 do 3 mg in počakamo nekaj minut na 
učinek (skupni odmerek je do 0,1 mg/kg telesne teže). Zaradi stranskega 
učinka slabosti in bruhanja dodamo antiemetik (torecan 6,5 mg/ml) intra-
venozno.
Kisika ne dajemo, če je saturacija kisika večja kot 94-odstotna. Če je nižja, 
dajemo kisik preko Venti ali Ohio maske. Cilj je doseči saturacijo kisika s 
kisikom med 88 in 92 odstotki pri bolnikih s kronično pljučno boleznijo 
ali nad 94 odstotki pri drugih.
Acetilsalicilna kislina: bolnik naj zgrize od 150 do 300 mg aspirina di-
rect (3). Pri motnji zavesti ali če ne more požirati, mu damo aspegic, in si-
cer intravenozno.
Bolnika z elevacijo ST-spojnice ali novonastalim levokračnim blokom mo-
ramo s spremstvom, veščim reanimacije, čim prej premestiti v ustanovo, 
v kateri izvajajo perkutane koronarne intervencije. Predhodno obvestimo 
nujno urgentno službo in upoštevamo navodila glede morebitne dodatne 
priporočene terapije (antitrombini) (59).
Tudi bolnike z NSTEMI ali nestabilno angino pektoris ob spremstvu čim 
prej premestimo v ustrezne ustanove.
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Nujna stanja arterijske hipertenzije

Nujna stanja označujeta huda arterijska hipertenzija (> 180/110 mmHg) in 
hkratna prizadetost življenjsko pomembnih organov. Ta je lahko posledi-
ca zelo visokega krvnega tlaka ali pa prizadetost življenjsko pomembnih 
organov spremlja huda hipertenzija (ishemična možganska kap, znotraj-
možganska krvavitev, akutni miokardni infarkt, akutno srčno popušča-
nje, akutna disekcija aorte, ledvične bolezni, akutna simpatična hiperak-
tivnost – feohromocitom, avtonomna disfunkcija po okvari hrbtenjače, 
eklampsija) (6).
Najhujša stopnja zvišanega krvnega tlaka je maligna hipertenzija. Zaradi 
visokega krvnega tlaka, ki presega območje avtoregulacije, se na očesnem 
ozadju obojestransko pojavijo krvavitve, eksudati, lahko tudi edem papi-
le. Hkrati izmerimo zelo visok krvni tlak, na primer diastolični nad 130 
mm Hg. Sovpada lahko s hipertenzivno encefalopatijo, pri kateri se zara-
di hudega in nenadnega porasta krvnega tlaka razvije možganski edem. 
Najpogostejši simptomi so glavobol, slabost, bruhanje, motnje vida, zme-
denost, vznemirjenost, žariščni nevrološki znaki, krči, motnje zavesti in 
koma (7). 
Pri izjemno nujnih stanjih, ko je prisoten zaplet, ki akutno ogroža ži-
vljenje, moramo krvni tlak znižati v nekaj minutah oziroma urah. Pri nuj-
nih stanjih tlak znižujemo postopoma – v nekaj urah in nikoli do normal-
nih vrednosti. Navadno pri prvih uporabljamo parenteralna zdravila, pri 
nujnih stanjih pa peroralna. Pacienti z akutno odpovedjo življenjsko po-
membnih organov potrebujejo zdravljenje v intenzivnih enotah.
Nujno stanje, ki ga v zvezi s hudo arterijsko hipertenzijo obravnavamo v 
rehabilitaciji, je avtonomna disrefleksija, ki bo obravnavana v samostoj-
nem poglavju. 

Ukrepi pri pacientu z visokim krvnim tlakom

Anamneza, usmerjena v opredelitev hipertenzije: prejšnja urejenost krv-
nega tlaka, katera zdravila, redno jemanje, hujši stresi, prisotnost hujše 
bolečine.
Anamneza in klinični pregled, ki sta usmerjena v opredelitev prizadeto-
sti življenjsko pomembnih organov. Bolnike, ki so ogroženi, premešča-
mo s spremstvom v ustrezne zdravstvene ustanove.

Zdravljenje
Vedno se moramo zavedati, da lahko z agresivnim zniževanjem krvnega 
tlaka povzročimo ishemične zaplete – možgansko kap, srčni infarkt in led-
vično odpoved.
Med parenteralnimi zdravili pri večini nujnih hipertenzivnih stanj upo-
rabljamo natrijev nitroprusid. Začetni odmerek je od 0,25 do 0,5 mi-
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krog/kg/min. V petminutnih intervalih ga lahko zvišujemo do želenega 
učinka. Največji odmerek je 10 mikrog/kg/min. Pri izjemno nujnih stanjih 
je treba znižati diastolični krvni tlak na okoli 100 mmHg oziroma srednji 
arterijski tlak za 20 do 25 odstotkov v prvih minutah oziroma urah.
Peroralna zdravila uporabimo, kadar parenteralna niso dosegljiva ali ka-
dar ima bolnik hudo hipertenzijo, življenjsko pomembni organi pa niso 
prizadeti. Uporabljamo jih lahko tudi pri maligni hipertenziji, če bolnik ni 
življenjsko ogrožen.
Zdravilo prvega izbora je kaptopril v odmerku od 6,25 do 12,5 mg. Delo-
vati začne v 15 minutah. Odmerek lahko po 30 do 45 minutah ponovimo. 
Povzroči lahko hudo hipotenzijo. 
Poleg kaptoprila je najprimernejše oralno zdravilo nitroglicerin v pršilu 
ali sublingvalno.
Nifedipin se zaradi hitrega in nepredvidljivega padca krvnega tlaka opu-
šča. Tudi klonidin in minoksidil uporabljamo redko. Ob hkratni koronar-
ni bolezni lahko uporabimo labetalol v odmerku od 100 mg do 300 mg 
(6, 7).

Huda asimptomatska hipertenzija
Pri naključno, na novo izmerjenem visokem krvnem tlaku pacienta pred-
vsem pomirimo, prehodno lahko s pomirjevali. Z načrtom zdravljenja po-
skušamo dolgoročno uravnati krvni tlak. Redko je potrebno hitrejše zni-
ževanje krvnega tlaka (če gre za hipervolemijo, lahko uporabimo furo-
semid, pri simpatikotoniji zaviralec beta adrenergičnih receptorjev).
Pri iztirjenju krvnega tlaka kronično zdravljenih pacientov je treba 
ugotoviti vzrok in prilagoditi ali zamenjati zdravila (6). 

Zaključek
Doseganje ciljev rehabilitacije pri gibalno oviranih je prav zaradi zapletov 
ob hkratnih boleznih srca velikokrat vprašljivo. Pravilna izbira metod fi-
zikalne terapije in tehničnih pripomočkov, testiranje telesne zmogljivosti 
in prilagoditev intenzitete vadbe so pogoj za uspešno končano rehabili-
tacijo. Skrbno opazovanje odzivnosti na napor je naloga vseh terapevtov. 
Zgodnje prepoznavanje simptomov in kliničnih znakov poslabšanja srč-
ne bolezni lahko v večini primerov prepreči tudi življenjsko ogrožajoče 
zaplete.
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NAJPOGOSTEJŠE TAHIKARDNE MOTNJE 
SRČNEGA RITMA PRI BOLNIKIH 
NA REHABILITACIJI
Monika Grünfeld, dr. med.
Prehospitalna enota, Zdravstveni dom Kranj

Opredelitev
Motnje srčnega ritma imenujemo aritmija. Pomenijo vsak srčni ritem, ki se 
razlikuje od sinusnega ritma s frekvenco od 60 do 99 na minuto. Tahikar-
dija je srčni ritem s frekvenco 100 na minuto ali več. 
Bradikardija je srčni ritem s frekvenco pod 60 na minuto, simptomatika pa 
se navadno pojavi, ko frekvenca pade pod 40 na minuto.

Dejavniki tveganja za zaplet ali poslabšanje osnovne bolezni so 
dosedanja anamneza napadov hitrega bitja srca, palpitacij, kardiovasku-
larnega obolenja, omotic, kolapsa, bolečine v prsih in nezavesti, pa tudi 
velik napor, stresne situacije, febrilno stanje, respiratorna insuficienca in 
poslabšanje drugega kroničnega obolenja. 

Anamneza (heteroanamneza) se razlikuje glede na vrsto aritmije: 
•	 paroksizmalna supraventrikularna tahikardija (PSVT): nena-

den začetek hitrega razbijanja srca;
•	 atrijska fibrilacija (AF)/atrijska undulacija (AU): lahko nenaden za-

četek nerednega ali rednega utripanja srca. Bolnik se lahko začetka ne za-
veda, temveč toži o postopoma nastalem slabem počutju, s sapo ali brez;

•	 ventrikularna tahikardija (VT): nenaden začetek zelo slabega poču-
tja, bolnik lahko navaja razbijanje srca, lahko se pojavi kot kolaps, brez 
tipnega pulza;

•	 ventrikularna fibrilacija (VF): je ritem, ki je nezdružljiv s srčnim iz-
tisom. Bolnik izgubi zavest, je neodziven, nima tipnega pulza, nekaj se-
kund lahko še agonalno podihava. 
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Klinični pregled
K bolniku vedno pristopimo po sistemu ABCDE:
A – dihalna pot: je lahko ogrožena, če je bolnik nezavesten;
B –  dihanje: gledamo frekvenco dihanja, gibanje prsnega koša, dihalni 

napor in izmerimo SaO2;
C –  cirkulacija: izmerimo periferni utrip, frekvenca, polnjenost, redna/

neredna, koža – topla suha ali vlažna in hladna, kapilarni povratek, 
krvni tlak, posnamemo EKG;

D –  mini nevrološka ocena: ocenimo stanje zavesti, izmerimo krvni 
sladkor, pogledamo, ali ima nevrološke izpade;

E –  pregledamo celotnega bolnika: prisotnost izpuščajev, znaki po-
škodbe. 

V kliničnem pregledu smo posebej pozorni na znake prizadetosti sistem-
skega krvnega obtoka.
Znaki šoka: bleda, hladna, potna koža, hipotenzija. 
Sinkopa: nenadna kratkotrajna izguba zavesti. 
Ishemija miokarda: klinično kot bolečina v prsih ali/in znaki ishemije 
v EKG. 
Popuščanje srca: akutno popuščanje srca se kaže s težko sapo, tahi-
pneo, avskultatorno slišimo inspiratorne  poke ali znake pljučnega ede-
ma, znake zastoja v jetrih in na periferiji.

Preiskave
Temeljna diagnostična preiskava pri motnjah ritma je EKG. Za ugotavlja-
nje aritmije je dovolj že en odvod, idealno pa je, da imamo 12-kanalni 
EKG-posnetek.

Odčitavanje EKG-zapisa pri nujnih stanjih 
Odgovorimo si na vprašanja:
1. Ali je prisotna električna aktivnost? 
2.  Kakšna je frekvenca QRS-kompleksov: najprej poiščemo QRS-komple-

kse. Zanima nas, ali je frekvenca v normakardnem območju ali pa gre 
za tahikardijo oziroma bradikardijo. 

3.  Kakšna je širina QRS-kompleksov: navadno je širina QRS-kompleksa 
do 3 male kvadratke oziroma 0,12 sekunde. Če depolarizacija ne pote-
ka po prevodnem sistemu srca, je podaljšana, zato na EKG vidimo raz-
širjen QRS-kompleks (najpogosteje so to bloki prevajanja).

4. Ali je ritem reden ali nereden: pomaga pri ugotavljanju izvora aritmije.
5. Ali so prisotni P-valovi: atrijska aktivnost?
6.  Kakšna je povezava med P-valovi (atrijska aktivnost) in QRS-kom-

pleksi? Ali ima vsak P-val svoj QRS oziroma ali ima vsak QRS svoj P-
val?

Na podlagi takega pristopa lahko v zelo kratkem času ugotovimo, katera 
vrsta aritmije je prisotna, kar je ob klinični sliki dovolj za odločitev o te-
rapiji. 
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Splošni ukrepi pri obravnavi motenj ritma
Bolnika poležemo in ga pomirimo. Pri paroksizmu supraventrikularne ta-
hikardije in atrijski fibrilaciji/atrijski undulaciji je navadno manjša verje-
tnost nastanka nevarnih aritmij. 
Izmerimo vitalne funkcije, utrip, krvni tlak, SaO2, avskultiramo in posna-
memo EKG. Nastavimo intravenozni kanal in infuzijo kristaloida, aplicira-
mo kisik pri SaO2 pod 94 odstotkov. 

Zdravljenje 
Za zdravljenje aritmij, ki ogrožajo življenje, je nujno imeti bolnika ves čas 
priključenega na EKG.
Možnosti zdravljenja so ne glede na vrsto aritmije mehanski posegi, zdra-
vila, dana intravensko, in elektroterapija. Pri odločitvi o vrsti terapije nas 
vodi vrsta aritmije, predvsem pa bolnikovo stanje. 
•	 Če	ima	bolnik	znake	cirkulatorne	prizadetosti,	se	odločimo	za	izvedbo	

terapije z elektriko, saj je ta hitrejša, varnejša in ima manj stranskih učin-
kov. Antiaritmiki namreč med drugim močno znižujejo krvni tlak in bi 
lahko pri šokiranem pacientu povzročili celo poslabšanje stanja. Poleg 
tega jih moramo aplicirati počasi in traja predolgo, da začnejo delovati. 
Pred izvedbo elektrokonverzije moramo aplicirati močan opiatni anal-
getik in sedativ, saj je električni sunek boleč.

•	Če	bolnik	ni	cirkulatorno	prizadet,	pa	imamo	čas	za	aplikacijo	antia-
ritmičnega zdravila, ki ga moramo dajati v počasni infuziji. Izjema pri 
tem je zdravilo adenozin pri paroksizmu supraventrikularne tahikar-
dije.

Elektrokonverzija 
Za elektrokonverzijo moramo bolnika za nekaj minut sedirati (dormi-
cum, od 3 do 5 mg intravenozno, počasi) in mu dati opiatni analgetik 
(fentanyl, 50 mikrogramov, dipidolor, 7,5 mg, ali morfij, od 3 do 6 mg in-
travenozno). 
Elektrokonverzijo izvedemo v sinhronem načinu in pritisnemo gumb 
»SYNC« na defibrilatorju. To pomeni, da bo aparat pred izvedbo elektro-
šoka poiskal R-val v QRS-kompleksu in takrat oddal energijo. Na zaslonu 
se pojavijo markacije nad vsakim R-valom QRS-kompleksov.
Energija: prvi elektrošok je za tahikardije PSVT in AU od 70 do 120 J na 
bifaznem defibrilatorju ali 100 J na monofaznem, za tahikardije s široki-
mi QRS-kompleksi in AF pa od 120 do 150 J na bifaznem oziroma 200 J na 
monofaznem. 
Izvedemo lahko tri zaporedne elektrošoke, ki jim višamo energijo, tako 
da je v tretjem poskusu najvišja energija, ki jo bifazni defibrilator omo-
goča (navodilo proizvajalca), oziroma 360 J pri monofaznem defibrila-
torju.
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Najpogostejše motnje ritma

Sinusna tahikardija 
EKG: sinusna tahikardija s frekvenco, večjo od 100 na minuto. P-valovi so 
prisotni.
Terapija: iščemo in zdravimo vzrok. Tahikardije navadno ne upočasnjuje-
mo, saj je fiziološki odgovor telesa. Pri sinusni tahikardiji zaradi hipertire-
oze apliciramo zaviralec beta adrenergičnih receptorjev per os.

Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija 
EKG: tahikardija z ozkimi QRS, redna, navadno z visoko frekvenco, in si-
cer več kot 180 na minuto. P-valovi niso prisotni.
Terapija: najprej poskusimo z vagalnimi manevri, torej masažo karoti-
dnega sinusa (prej je treba preveriti, ali ni prisoten šum nad a. carotis) in 
pihanjem proti uporu (slamica, brizga, ob zaprtem nosu).
Adenozin je zdravilo izbora in deluje trenutno, zelo hitro, v 30 sekundah 
po aplikaciji. Prvi odmerek je 6 mg, drugi odmerek 12 mg in tretji 12 mg.
Opis postopka: adenozin (adenocor) je pakiran v vialah, ki vsebujejo 2 ml 
po 3 mg/ml, torej skupno 6 mg. Nerazredčeno zdravilo navlečemo v 2-mi-
lilitrsko brizgo. Pripravimo tudi brizgo s fiziološko raztopino od 10 do 20 
ml, za spiranje. 
Intravenski kanal naj bo čim bližje centru, torej vsaj v kubitalnem prede-
lu, saj se zdravilo zelo hitro razgradi. Preden zdravilo vbrizgamo, pritisne-
mo gumb »print« na defibrilatorju, da nam med aplikacijo zdravila osta-
ne zapis električnega dogajanja na srcu. Bolnika moramo opozoriti, da 
bo po aplikaciji zdravila čutil tiščanje v prsih in zelo neprijeten občutek, 
kar nastopi približno 20 do 30 sekund po aplikaciji. Ko zdravilo aplicira-
mo, takoj apliciramo v bolusu še fiziološko raztopino, da požene zdravi-
lo čim prej proti srcu, ter dvignemo bolnikovo roko in tudi tako omogo-
čimo hiter prehod zdravila. Če prvi odmerek ni bil uspešen, lahko že v 
naslednjih minutah takoj ponovimo postopek z višjim. Poskusimo lahko 
trikrat zapored.
Če nimamo zdravila, bolnik pa kaže znake cirkulatorne prizadetosti, je 
potrebna takojšnja elektrokonverzija.

Atrijska undulacija
EKG: tahikardija z ozkimi QRS, redna, frekvenca od 100 do 180 na minuto, 
v izoliniji posamični P-valovi niso vidni oziroma je vidna visoka frekvenca 
več monoformnih P-valov med posamičnimi QRS.
Terapija: če je pacient prizadet, izvedemo elektrokonverzijo z energijo pr-
vega šoka od 70 do 120 J (bifazni) oziroma 100 J (monofazni).
Če pacient ni prizadet, ga premestimo v bolnišnico z internističnim od-
delkom. 
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Atrijska fibrilacija
EKG: tahikardija z ozkimi QRS, neredna, frekvenca od normokardne do 
160 na minuto, P-valovi niso vidni oziroma vidimo nazobčano neregular-
no izolinijo.
Terapija: če je pacient prizadet, izvedemo elektrokonverzijo z energijo pr-
vega šoka od 120 do 150 J (bifazni) oziroma 200 J (monofazni).
Če pacient ni prizadet, ga premestimo v bolnišnico z internističnim od-
delkom.

Tahikardija s širokimi QRS-kompleksi
EKG: tahikardija s širokimi QRS, navadno s frekvenco v območju od 130 
do 150 na minut, lahko pa tudi od 250 do 300 na minuto.
Tahikardije s širokimi QRS-kompleksi so lahko po izvoru ventrikularne 
(VT) ali pa tudi supraventrikularne, z blokom prevajanja ali aberantno po-
tjo prevajanja. Tega na EKG ne moremo ločiti, zato pri zdravljenju ravna-
mo enako, kot bi šlo za ventrikularne.
Terapija: če je pacient prizadet, izvedemo elektrokonverzijo z energijo pr-
vega šoka od 120 do 150 J (bifazni) oziroma 200 J (monofazni). Če prvi šok 
ni bil uspešen, lahko ponovimo do tri zaporedne elektrošoke. Nato aplici-
ramo amiodaron v počasni infuziji, po kateri lahko elektrošok ponovimo.
Če pacient ni prizadet, je zdravilo izbora amiodaron (amiokordin, amio-
darone, cordarone). Zdravilo je pakirano v ampulah s 150 mg zdravila v 3 
ml. Odmerek je 300 mg (2 ampuli), v 250 ml 5-odstotne glukoze, ki ga apli-
ciramo v počasni intravenozni infuziji in pustimo teči od 20 do 60 minut. 
Če ni prišlo do konverzije, lahko izvedemo elektrošoke (enako, kot je opi-
sano zgoraj) in nadaljujemo z infuzijo 900 mg amiodarona v 24 urah.

Sinusna bradikardija
EKG: sinusna bradikardija s frekvenco, manjšo od 60 na minuto. P-valovi 
so vidni.
Terapija: iščemo in zdravimo vzrok.
Če je bradikardija simptomatska, lahko apliciramo nerazredčen atropin, 
0,5 mg intravenozno, kar lahko ponavljamo na 3 do 5 minut do polnega 
odmerka 3 mg. Nadaljnja aplikacija atropina ni smiselna. Če so še vedno 
prisotni znaki prizadetosti, lahko nadaljujemo terapijo z adrenalinom, v 
infuziji od 2 do 10 mikrogramov na minuto (najbolje s perfuzorjem).

Nadaljnja oskrba in indikacije za premestitev

Sinusna tahikardija in bradikardija: o premestitvi v bolnišnico z 
ustreznim internističnim oddelkom se odločimo glede na vzrok.

Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija navadno ni neva-
ren ritem za nastanek srčnega zastoja in se tudi redko ponovi istega dne. 
Bolnika opazujemo na zaslonu še dve uri po koncu napada. Premestitev, 
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zlasti pri znanih primerih iz preteklosti, ni nujno potrebna. Potrebna pa je 
kontrola elektrolitov. 

Atrijska undulacija in atrijska fibrilacija s tahikardnim odgovo-
rom ventriklov: nista nevarna ritma za nastanek srčnega zastoja, ju je pa 
treba čim prej oskrbeti in tudi ugotoviti sprožilni vzrok. Potrebna je pre-
mestitev v bolnišnico z ustreznim internističnim oddelkom. Če bolnik ni 
prizadet, ga lahko premeščamo v spremstvu zdravstvenega delavca, ki ni 
nujno zdravnik.

Ventrikularne tahikardije oziroma tahikardije s širokimi QRS-
kompleksi: treba jih je oskrbeti takoj, če je bolnik prizadet. Potrebna je 
takojšnja premestitev v bolnišnico z ustreznim internističnim oddelkom z 
nujnim reševalnim prevozom, v spremstvu zdravnika.

AV-blok II. stopnje, Mobitz II in AV-blok III. stopnje: bolnik potrebu-
je stalni spodbujevalnik. Potrebna je takojšnja premestitev v bolnišnico z 
ustreznim internističnim oddelkom z nujnim reševalnim prevozom in v 
spremstvu zdravnika.
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SINKOPA
Mag. Karmen Peterlin Potisk, dr. med.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

Uvod
Sinkopa je sindrom, ki ga opredeljuje kratkotrajna izguba zavesti in postu-
ralnega tonusa zaradi kratkotrajne prekinitve preskrbe možganov s kisi-
kom. Ta je navadno posledica prehodnega zmanjšanja možganskega pre-
toka zaradi padca arterijskega krvnega tlaka na nižjo raven, kot je potreb-
na za vzdrževanje možganskega pretoka (1, 2).
Pri sinkopi je epizoda motnje zavesti lahko nenadna, brez opozorila, ali 
pa jo predhodno nakazujejo simptomi, kot so slabost, omotica, občutek 
vročine, znojenje, motnje vida in šumenje v ušesih (»presinkopa«). V pri-
meru opozorilnih znakov se motnja zavesti pojavi v 10 do 20 sekundah. 
Stanje se značilno hitro popravi brez medicinske intervencije in ne pušča 
rezidualnih nevroloških izpadov.
Sinkopa je kot najpogostejši vzrok prehodne motnje zavesti navadno ne-
nevaren dogodek, čeprav vsak tak dogodek lahko pri približno 30 odstot-
kih bolnikov vodi v različne poškodbe in vpliva na kakovost življenja (3). 
Manj pogosto je lahko simptom resnega srčnega obolenja, zato zahteva 
skrbno obravnavo.
Namen članka je na kratko predstaviti smernice za obravnavo bolnika s 
sumom na sinkopo in postopke, ki jih lahko opravimo na URI - Soča.

Klasifikacija sinkope
Patofiziološka klasifikacija sinkope temelji na vzročnem mehanizmu, ki 
vodi v prehodno znižanje možganskega pretoka. Klasifikacijo vzrokov 
sinkope, modificirano po smernicah Evropskega združenja za kardiologi-
jo (angl. European Society of Cardiology – ESC), prikazuje tabela 1.
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Tabela 1: Patofiziološka klasifikacija sinkop

Refleksna sinkopa

Vazovagalna:

sprožena z emocionalnimi dejavniki

sprožena z ortostatskimi dejavniki

Situacijska:

kašljanje, kihanje

gastrointestinalni dražljaji

mikcija, defekacija

bolečina, strah pred poškodbo

čezmerna vlaga in vročina

Sindrom karotidnega sinusa

Ortostatska hipotenzivna sinkopa

Izguba volumna:

nezadosten vnos tekočin, diareja, bruhanje 

Z zdravili povzročena ortostatska hipotenzija:

vazodilatatorji, nitoglicerin, diuretiki, alfa- in betaadrenergični blokatorji, antidepresivi, 
fenotiazini

Primarna avtonomna motnja:

primarna avtonomna motnja, multisistemska atrofija, parkinsonova bolezen z avtonomno 
motnjo, demenca z Lewijevimi telesci

Sekundarna avtonomna motnja:

sladkorna bolezen, amiloidoza, poškodbe hrbtenjače, poliradikulonevritis, alkohol 

Srčno-žilna (kardiovaskularna) sinkopa

Aritmija kot primarni vzrok:

Bradikardija:
sinusna bradikardija < 40 utripov/min v budnosti, sinoatrijski blok ali pavza ≥ 3s, AV blok III. 
stopnje ali AV blok II. stopnje (Mobitz II), napaka v delovanju srčnega spodbujevalnika

Tahikardija:
supraventrikularna, vključno s fibrilacijo atrijev
ventikularna (idiopatska, sekundarna zaradi strukturnih bolezni srca)

Strukturne bolezni:

bolezni zaklopk, akutni miokardni infarkt/ishemija, hipertrofična kardiomiopatija, tumorji, 
perikardialne bolezni/tamponada, kongenitalne anomalije koronarnih arterij

druge kardiovaskularne bolezni/motnje:

1256
Sticky Note
postrani črke



59Sinkopa

pljučna hipertenzija/embolija
akutna disekcija aorte

Genetske motnje (npr. sindrom dolge ali kratke QT-dobe, sindrom Brugada, aritmogena 
dispalzija desnega ventrikla, hipertrofična obstruktivna kardiomiopatija

Cerebrovaskularna sinkopa

migrena

sindrom kradeža (npr. stenoza/zapora a. subklavije)

Klinična slika 
Do prehodne motnje zavesti zaradi znižanega možganskega pretoka pri-
de navadno v stoječem ali sedečem položaju. Sinkope zaradi srčnih vzro-
kov se pojavijo tudi v ležečem položaju ali pri naporu. Nastane naglo, 
brez opozorilnih znakov, ali pa se ti pojavijo nekaj sekund prej kot sla-
bost, omotica, motnje vida, občutek vročine, znojenje in šumenje v uše-
sih. Oseba pobledi, koža je potna, hladna, lahko pepelnato siva, tonus je 
znižan. Pulz je slabo tipen, krvni tlak pa znižan, lahko nemerljiv. V leže-
čem položaju se bolnik hitro ovede brez posebnih terapevtskih ukrepov, 
ni zmeden in se tudi spominja opozorilnih znakov. V redkih primerih 
se lahko pojavijo tudi generalizirani krči in inkontinenca (na primer sin-
drom GMAS).

Diagnostična obravnava
Po smernicah ESC iz leta 2009 (1) je treba pri bolniku s prehodno motnjo 
zavesti opraviti: 
1. strukturirano anamnezo in heteroanamnezo, če je bil prisoten očivi-

dec:
	 • proučiti okoliščine, v katerih je prišlo do dogodka,
	 • opisati začetek dogodka, 
	 • opisati dogodek (očividec), 
	 • opisati konec dogodka oziroma trajanje, 
	 •  proučiti možne spremljajoče bolezni (srčna obolenja, vročinska sta-

nja, diareja, nevrološke bolezni itn.), 
	 • jemanje zdravil;
2. klinični pregled, ki vključuje meritev RR na obeh nadlahteh, tipanje pul-

za (kakovost in ritem), fizikalni pregled srca, določitev glukoze v krvi, 
pulzno oksimetrijo in določitev ortostatske hipotenzije (merjenje RR 
leže/stoje);

3. 12-kanalni EKG;
4. masažo karotidnega sinusa pri bolnikih nad 50 let ob spremljanju EKG 

in merjenju RR;
5. ultrazvok srca;
6. psihološko/psihiatrično obravnavo pri pacientih z znaki anksioznosti 

ali drugih psihiatričnih motenj.
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Tako postavimo diagnozo pri 23 do 50 odstotkih bolnikov (4). Pri drugih 
so potrebni nadaljnji diagnostični postopki in usmerjene preiskave glede 
na verjetni vzrok: 24- ali 48-urni holter monitoring, test z nagibno mizo, 
elektrofiziološke preiskave, lahko tudi EEG, ultrazvočno preiskavo karo-
tid, krvne preiskave, test na prisotnost krvi v blatu, RTG prsnega koša, 
scintigrafijo pljuč, obremenitveni test in druge.
Sinkope zaradi motenj ritma velikokrat ostanejo neprepoznane. Pri starej-
ših ljudeh moramo pri vsaki nenadni izgubi zavesti brez očitnega vzroka 
pomisliti na možnost srčnega obolenja (motnje srčnega ritma, aortna ste-
noza). 
Pri pacientih, ki jih obravnavamo na rehabilitaciji, se pogosteje kot sicer 
v splošni populaciji srečamo z ortostatsko sinkopo zaradi primarne (na 
primer parkinsonova bolezen, multisistemska atrofija) ali sekundarne av-
tonomne motnje (na primer sladkorna bolezen, poliradikulonevritis, po-
škodbe hrbtenjače) in kardiovaskularno sinkopo, povezano s strukturni-
mi boleznimi srca ali na novo nastalimi motnjami srčnega ritma. 
Zaradi resnosti in nevarnosti stanja je ob sumu na kardiovaskularno sin-
kopo treba bolnika napotiti na nujno nadaljnjo diagnostično obravnavo. 
Refleksne sinkope so redkejše in se navadno pojavijo pri izvajanju ne-
katerih preiskav (na primer pri EMG, odvzemu krvi) ali ob stresnem do-
godku.

Diferencialna diagnoza
Diferencialno diagnostično pridejo v poštev predvsem: 
•		epileptični	napadi	(prisotni	so	cianoza	obraza	in	tonično-klonični	krči,	

motnja zavesti traja dlje, prebujanje je počasnejše, pogosta je zamrače-
nost, zaspanost, inkontinenca urina, blata, ugriz jezika); 

•		hipoglikemija;	
•		anksioznost	 in	 hiperventilacijski	 sindrom	 (prestrašenost,	 palpitacije,	

mravljinčenje v prstih rok in okoli ust, krči v rokah); 
•		psihogeni	napadi	(zavest	ni	motena,	stiskanje	vek,	upiranje	pregledu,	

bizarni gibi, padec s previdnostjo, ni sprememb pulza in krvnega tlaka, 
koža je normalne barve);

•		katapleksija	(izguba	tonusa	ob	čustvenem	dogodku,	ni	motenj	zavesti).

Splošni ukrepi in zdravljenje
Pacienta položimo v vodoravni položaj, mu zrahljamo ovratnik, preveri-
mo njegovo odzivnost, ocenimo dihanje in krvni obtok. Če se nezavest 
nadaljuje, ga namestimo v pravilen položaj in skrbimo za odprte dihalne 
poti. 
Sledijo anamneza/heteroanamneza in preiskave za ugotavljanje vzroka 
sinkope: fizikalni pregled srca, nevrološki pregled, EKG, določitev gluko-
ze v krvi, pulzna oksimetrija in test na ortostazo. Če se je bolnik ob padcu 
poškodoval, oskrbimo poškodbe.
V primeru vazovagalne sinkope bolnika poležemo, mu dvignemo noge 
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za 15° do 20° in odpremo okna. Svetujemo mu, da se izogiba situacijam, ki 
sprožijo sinkopo, in da se ob opozorilnih znakih usede na tla z glavo med 
koleni ali uleže. Učinkovito je tudi, če izvaja izometrične kontrakcije mi-
šic, prekriža noge, stiska pesti in počepa.
V primeru ortostatske sinkope bolniku svetujemo, da vstaja postopo-
ma in počasi; prilagodimo odmerke zdravil ali jih zamenjamo, kadar oce-
nimo, da so vzrok za sinkopo zdravila; poskrbimo za nadomeščanje izgu-
bljene tekočine ob dehidraciji zaradi različnih vzrokov (zmanjšan vnos, di-
areja itn.). Pri bolnikih z ortostatsko hipotenzijo svetujemo povišan vnos 
soli, spanje z dvignjenim vzglavjem > 10° in povijanje nog. Uživanje hrane 
razdelimo na več manjših obrokov. Pred pričakovano dolgotrajnejšo stojo 
ali hojo svetujemo na dušek zaužitje 4 do 5 dcl navadne vode.
Zdravljenje refleksne in ortostatske sinkope vključuje že omenjene 
preventivne ukrepe in uporabo nekaterih zdravil, kot so sintetični mine-
ralokortikoidi (fludrokortizon), agonisti alfa receptorjev (midodrin); upo-
raba beta blokatorjev (propranolol, pindolol) in SSRI (paroksetin) pa je 
vprašljiva (5). Klonidin se lahko uporablja pri postganglijski idiopatski or-
tostatski hipotenziji.
V primeru kardiogene sinkope bolnika napotimo v ustrezno ustanovo. 
Če je prišlo do srčnega zastoja, začnemo postopke oživljanja in pokličemo 
nujno medicinsko pomoč. 
Pri kardiogenih sinkopah je zdravljenje prilagojeno vzroku (uporaba an-
tiaritmikov, beta blokatorjev in kalcijevih anagonistov, katetrska ablacija, 
srčni spodbujevalec, implantabilni kardioverter defibrilator).

Zaključek
Sinkopa je najpogostejši vzrok prehodne motnje zavesti. Čeprav je na-
vadno nenevaren dogodek, je lahko simptom resnega srčnega obolenja, 
zato zahteva skrbno obravnavo. Kadar vzroka sinkope ne ugotovimo in v 
primeru kardiogene sinkope, bolnika napotimo v ustrezno ustanovo za-
radi nadaljnje diagnostične obravnave.
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EPILEPSIJA KOT NUJNO STANJE 
V REHABILITACIJI
Asist. mag. Bogdan Lorber, dr. med.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Center za epilepsije odraslih, Kli-
nični oddelek za bolezni živčevja, Nevrološka klinika

Epilepsija je bolezen možganov, pri kateri se pojavljajo epileptični napadi, 
ki so navadno spontani, brez neposrednega vzroka ali sprožilnega dejav-
nika. Približno 5 % ljudi ima v nekem življenjskem obdobju epilepsijo. Epi-
leptični napadi se večinoma nehajo sami od sebe. V povprečju trajajo oko-
li 60 sekund. Zelo redko ogrožajo življenje prizadetega. V nasprotju z zelo 
pogostim prepričanjem je zadušitev ob epileptičnem napadu zelo malo, 
če se seveda napadi ne zgodijo v zelo neugodnih okoliščinah, na primer 
med plavanjem brez nadzora. 
Po poškodbi glave razvije epilepsijo približno 2 % poškodovanih. Po bla-
gih poškodbah glave je verjetnost epileptičnih napadov v 5 letih le pribli-
žno 0,7 %, po srednje hudih verjetnost dosega 1,2 %, po hudih poškodbah 
glave 10 %, medtem ko vojaške penetrantne poškodbe glave povzročijo 
epilepsijo pri 50 % poškodovanih. Od 50 % do 60 % poškodovanih, ki raz-
vijejo epilepsijo, ima prve epileptične napade v prvem letu po poškodbi 
in 80 % do konca drugega leta po poškodbi, večina torej v času intenziv-
nega rehabilitacijskega procesa. Po možganski kapi se epilepsija v povpre-
čju razvije pri približno 11 % bolnikov. Večje tveganje predstavljajo večji 
ishemični infarkti in krvavitve. Epileptični status se pojavlja že ob prvem 
epileptičnem napadu pri približno 9 % vseh, ki utrpijo epileptični napad 
po možganski kapi.
Prva pomoč pri epileptičnem napadu je potrebna, kadar ima prizadeti ob 
nezavesti težave z dihanjem. Tedaj bolnika postavimo v bočni položaj za 
nezavestnega in skrbimo, da se zaradi motoričnih znakov napada ne bi 
poškodoval. Kakršno koli nasilno odpiranje ust in vstavljanje pomagal za 
dihanje v fazi s krči lahko povzroči dodatne poškodbe dihal in ust, zato 
take postopke zelo odsvetujemo. Ob napadih z zamračenostjo bolnika 
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predvsem usmerjamo ali pustimo pri miru. Epileptični napadi zahtevajo 
nujno ukrepanje le, kadar se ne ustavijo in se nadaljujejo v epileptični sta-
tus. Natančen algoritem za ukrepanje v epileptičnem napadu, pri se kate-
rem krči niso nehali po petih minutah (epileptičnem statusu), je opisan 
na priloženi shemi s priporočili za ukrepanje v epileptičnem statusu, ki 
jo uporabljamo na Nevrološki kliniki v Ljubljani. Vključuje tudi postopke 
zdravljenja pred prihodom do nujne medicinske pomoči, kot so rektal-
na, bukalna ali muskularna aplikacija benzodiazepina, če venozne poti ni 
mogoče vzpostaviti.
Preprečevanje morebitnega prvega epileptičnega napada v procesu re-
habilitacije ni smiselno. Uporaba protiepileptičnih zdravil namreč lahko 
upočasni proces popravljanja v možganih in tako slabša rehabilitacijski 
potencial. Nevroprotektivni učinek, ki so ga opisovali pri nekaterih pro-
tiepileptičnih zdravilih, je predmet raziskav in polemik. Učinek protiepi-
leptičnih zdravil v preprečevanju epileptičnih napadov pri epilepsiji po 
možganski kapi pa je dober. Protiepileptično zdravilo uvajamo že po pr-
vem epileptičnem napadu po možganski kapi ali poškodbi glave.
Prvi epileptični napad in razvoj epilepsije v procesu rehabilitacije po mo-
žganski kapi ali poškodbi glave ni nepričakovan dogodek in navadno ne 
predstavlja velike nevarnosti za bolnika. Lahko pa upočasni proces reha-
bilitacije zaradi začasnega stopnjevanja pareze po epileptičnem napadu 
ali zaradi neželenih učinkov protiepileptičnih zdravil ob uvajanju. 
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PSIHIATRIČNA NUJNA STANJA 
Prof. dr. Aleš Kogoj, dr. med. 
Psihiatrična klinika Ljubljana, enota za gerontopsihiatrijo 

Uvod
Čeprav se zdi, da je povsem jasno, kaj so nujna stanja v okviru duševnih 
motenj, so v literaturi navedeni različni simptomi in diagnoze (1, 2, 3, 4). 
Vzrok za nujne intervencije, torej bolnišnično zdravljenje, so navadno po-
samezni simptomi, ki spremljajo različne duševne motnje in ne diagnoze 
same zase. Najpomembnejša nujna stanja so: 
•	 samomorilno	vedenje,
•	 motnje	zavesti	(delirij),
•	 nasilno	vedenje,
•	 odklanjanje	tekočine	in	hrane,
•	 vznemirjenost	in	tavanje,	
•	 nujna	stanja	kot	neželeni	učinek	zdravil	(maligni	nevroleptični	sindrom,	

serotonergični sindrom).
Večja verjetnost nastanka nujnega stanja je ob hkratnem pojavljanju več 
vzročnih dejavnikov. Nujna stanja v psihiatriji so posledica različnih du-
ševnih motenj, kot so demenca, delirij, depresija, psihoze in odvisnosti, pa 
tudi nevrotskih, stresnih in drugih motenj, neželenih učinkov zdravil, ne 
smemo pa spregledati tudi vloge telesnih bolezni, osebnih stisk in social-
nih dejavnikov. 

Motnje zavesti 
Ne glede na obliko motnje zavesti te vedno zahtevajo nujno obravnavo 
bolnika. Značilni znaki delirija vključujejo motnje zavesti oziroma pozor-
nosti, neorientiranost, zaznavne motnje, najpogosteje privide, motnje mi-
šljenja ali blodnje, motnje spomina, okrnjen miselni tok in oteženo razu-
mevanje, motnje čustvovanja, spremenjen ritem spanja in budnosti, hiper- 
ali hipoaktivnost ter pri nekaterih vrstah delirija vegetativno neravnoves-
je. Začetek delirija je navadno akuten, potek pa nihajoč.
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Delirij povzročijo različne bolezni in poškodbe osrednjega živčevja ter 
telesne bolezni in toksični ali odtegnitveni učinki psihoaktivnih snovi in 
zdravil. Razvoj delirija pospešijo tudi različni dejavniki, na katere lahko 
vplivamo. Verjetnost za nastanek delirija zmanjšamo s preprečevanjem hi-
poksije osrednjega živčevja, s skrbjo za primerno prehrano, bilanco teko-
čin in elektrolitov, z urejenim odvajanjem in uriniranjem, z lajšanjem bo-
lečin, z ukinitvijo nepotrebnih zdravil, z mobilizacijo in rehabilitacijo, s 
preprečevanjem in obravnavo pooperativnih zapletov ter s skrbjo za pri-
merne okoljske dražljaje (očala, slušni pripomočki) (5). 
Zdravljenje delirija je usmerjeno v odpravljanje osnovnega vzročnega de-
javnika (kadar je to mogoče). Kot dodatno simptomatsko terapijo upora-
bljamo zlasti antipsihotike (klasične in atipične) ter benzodiazepine (6).
Poleg bolj uveljavljenih antipsihotikov haloperidola in risperidona kaže, 
da sta lahko enako učinkovita tudi kvetiapin in olanzapin (7).

Tabela 1: Nekatera zdravila, ki jih uporabljamo pri zdravljenju delirija 
(6). Odmerki veljajo za  starejše bolnike. V posameznih primerih in pri 
mlajših pacientih so mogoči večji odmerki. 

Zdravilo 
Priporočeni začetni 

odmerek (mg)
Priporočeni največji 

dnevni odmerek (mg)

Klasični antipsihotiki
haloperidol 0,5–2,5 6 

Atipični antipsihotiki
risperidon 0,25–0,5 4

Benzodiazepini 
lorazepam 0,5–1 2

Drugi sedativi in hipnotiki
klometiazol 200 800

Nasilno vedenje
Nasilno vedenje je lahko verbalno ali fizično, vendar predstavlja nujno sta-
nje le izrazito fizično nasilno vedenje. Izbruhi nasilnega vedenja so pri bo-
leznih in poškodbah osrednjega živčevja vedno mogoči, čeprav niso po-
gosti. Zaradi nerazumevanja narave bolezni z nepravilnimi odzivi lahko 
še stopnjujemo stiske bolnika in s tem tudi izbruhe nasilnega vedenja. Re-
alna nevarnost je odvisna od telesnih zmogljivosti bolnika in vzroka fizič-
nega nasilja. Pri bolnikih z motnjami kognitivnih sposobnosti so izbruhi 
impulzivni, manj načrtovani in zato tudi navadno manj ogrožajoči, čeprav 
še vedno lahko burni. 
Nasilno vedenje je lahko posledica različnih psihotičnih motenj (parano-
idna psihoza, ljubosumnostne blodnje), motenj razpoloženja, posledica 
odvisnosti, demence in drugih organskih motenj. 
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Kadar nam nasilnega vedenja ne uspe ublažiti s primernim pristopom in 
okoljem, najpogosteje uporabimo antipsihotike. Učinkovita zdravila so 
antidepresivi in benzodiazepini, v nekaterih primerih tudi stabilizatorji 
razpoloženja.

Tabela 2: Parenteralna terapija pri nasilnem vedenju (6). Odmerki velja-
jo za  starejše bolnike. V posameznih primerih in pri mlajših pacientih so 
mogoči večji odmerki. 

Zdravila izbora 
Priporočeni 

največji dnevni odmerek (mg)

haloperidol 1–6

diazepam 2–4

lorazepam 1–2

midazolam 7,5

Vznemirjenost 
Nenadna vznemirjenost, ki se lahko kaže tudi kot nemir, tavanje ali nasil-
no vedenje, je posledica delirija, demence in drugih organskih duševnih 
motenj, depresije, psihoze, bolečine in različnih telesnih bolezni, nežele-
nega učinka zdravil, spremembe življenjskega okolja, hrupa in socialne 
izolacije. 
Vzročno zdravljenje vznemirjenosti je vedno prednostno. Kadar to ni mo-
goče (na primer trajne možganske okvare), uporabljamo kot simptomat-
sko obliko zdravljenja antidepresive, pa tudi antipsihotike, benzodiazepi-
ne in redko stabilizatorje razpoloženja. Omenjena zdravila lahko predsta-
vljajo tudi vzročno obliko zdravljenja pri bolnikih, ki so vznemirjeni pred-
vsem zaradi psihotičnih doživetij in motenj razpoloženja.
Tavajoči bolniki in bolniki z izraženim kroničnim nemirom potrebujejo 
predvsem nadzor v ustrezno urejenem domačem okolju oziroma v zavo-
du, le redko je treba zelo izrazite oblike nemira blažiti z zdravili s sedativ-
nim delovanjem.
Kot prvi izbor priporočamo pri starejših uporabo SSRI antidepresivov, 
vendar se moramo zavedati, da želeni učinek ne nastopi tako hitro kot pri 
antipsihotikih, ki jih uporabljamo kot drugi izbor. Pri zelo hudih oblikah 
vznemirjenosti uporabljamo podoben pristop kot pri nasilnem vedenju. 

Odklanjanje tekočine in hrane
Odklanjanje hrane in tekočine ima številne vzroke. Poleg različnih tele-
snih bolezni so vzroki lahko tudi duševne motnje. Taki bolniki zato po-
trebujejo celostno obravnavo. Oslabel apetit in hujšanje sta lahko znak 



70 Psihiatrična nujna stanja 

depresije. Bolniki z depresijo, ki imajo po možganski kapi težave s poži-
ranjem, so še bolj izpostavljeni hujšanju. Odklanjanje hrane je lahko tudi 
posledica blodenj z depresivno ali paranoidno obliko. 
Aktivno odklanjanje hrane lahko ublažimo tudi z uporabo nekaterih an-
tidepresivov (mirtazapin) in antipsihotikov (npr. olanzapin), pri katerih je 
povečanje apetita v bistvu neželeni učinek, ki pa ga občasno s pridom iz-
rabimo.

Samomorilno vedenje
Glede števila samomorov je Slovenija še vedno v svetovnem vrhu kljub 
postopnemu zmanjševanju količnika samomorilnosti v zadnjem desetle-
tju. Veliko je vzročnih dejavnikov za samomor, med katerimi so zelo po-
membne tudi motnje razpoloženja in druge duševne motnje. Uspešno jih 
zdravimo, za kar pa jih moramo pravočasno prepoznati. 

Zaključek
Poznavanje različnih vzrokov nujnih stanj je pogoj za uspešno pomoč bol-
nikom z različnimi duševnimi motnjami. Pri tem je treba upoštevati ne le 
ožje zdravstvene, temveč tudi druge vzročne dejavnike. 
Uporaba psihotropnih zdravil zato predstavlja le del, čeprav pogosto od-
ločilen, ustrezne obravnave bolnika. Ob tem zdravila novejše generacije 
ponujajo ob primerljivi učinkovitosti manj neželenih učinkov in več doka-
zov iz kliničnih raziskav.
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ZAPLETI PRI ZDRAVLJENJU 
SLADKORNE BOLEZNI 
Prim. dr. Matjaž Vrtovec, dr. med.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za endokrinologi-
jo, diabetes in presnovne bolezni

Uvod
Sprememba življenjskega ritma vedno predstavlja tveganje za poslabša-
nje urejenosti sladkorne bolezni. Vsaka sprememba v prehranjevanju, fi-
zični aktivnosti ali samonadzoru, do česar prihaja predvsem pri starejših, 
odvisnih od pomoči svojcev, zahteva tudi ustrezno spremembo v terapi-
ji. Bolniki oziroma njihovi svojci ob odkritju sladkorne bolezni in ob vsa-
ki pomembnejši spremembi v zdravljenju dobijo ustrezna navodila. Kljub 
temu se v praksi, še zlasti pri starejših bolnikih, vedno znova izkaže, da 
niso dovolj vešči in se ne znajo prav odločiti. Nič boljši vtis glede vodenja 
sladkorne bolezni ne puščajo zdravstveni delavci, ki se sicer ne ukvarja-
jo s sladkorno boleznijo. Tako ne znajo takrat, ko je treba, na primer pra-
vilno spremeniti odmerka insulina oziroma se velikokrat celo odločijo za 
napačni ukrep.
Neustrezno zmanjšani odmerek antihiperglikemičnega zdravila ali mor-
da celo ukinitev zdravljenja sladkorne bolezni lahko vodi v resnejši hiper-
glikemični zaplet. Ob zmanjšanju potrebe po antihiperglikemičnem zdra-
vilu lahko neukrepanje vodi v hipoglikemijo, ki za bolnika morda pred-
stavlja še veliko večjo nevarnost kot zmerna hiperglikemija. 

Hiperglikemični zapleti

Hiperglikemični zaplet je vsako stanje s hiperglikemijo, ob kateri se pojavi 
simptomatika oziroma patološki laboratorijski izvidi kot posledica motnje 
presnove zaradi absolutnega ali relativnega pomanjkanja insulina. Najtež-
ji obliki hiperglikemičnih zapletov sta diabetična ketoacidoza (DKA) in 
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diabetični aketotični hiperosmolarni sindrom (DAHS). Vedno več je tudi 
poročil o kombinaciji hiperosmolarnosti in ketoacidoze, kar so nekateri 
poimenovali hiperosmolarna diabetična ketoacidoza (HDKA). 
Incidenca akutnih zapletov je kljub prijaznejšim oblikam zdravljenja slad-
korne bolezni in boljši zdravstveni vzgoji še vedno visoka. Incidenca di-
abetične ketoacidoze je od 4,6 do 8,0/1000 bolnikov s sladkorno bolezni-
jo na leto, aketotičnega hiperosmolarnega sindroma pa manj kot 1/1000 
sladkornih bolnikov na leto (1). Diabetična ketoacidoza je pogostejša pri 
mladih s sladkorno boleznijo tipa 1, aketotični hiperosmolarni sindrom 
pa pri starejših bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2. Umrljivost zaradi hi-
perglikemičnih zapletov je največja v najstarejših in najmlajših starostnih 
skupinah. Ocenjena umrljivost zaradi diabetične ketoacidoze pri odraslih 
je manj kot 1 odstotek, pri starejših s spremljajočimi življenjsko nevarnimi 
boleznimi pa ne več kot 5 odstotkov. Umrljivost ob aketotičnem hipero-
smolarnem sindromu je veliko višja, med 5 in 20 odstotki, večinoma zara-
di spremljajočih bolezni. 
Neposredni vzrok smrti ob akutnih hiperglikemičnih zapletih so najpo-
gosteje motnje ritma ob hipokaliemiji ali hiperkaliemiji in možganski 
edem oziroma hipovolemično šokovno stanje. Največji napovedni dejav-
nik smrtnosti pri diabetični ketoacidozi je stopnja acidoze, pri aketotič-
nem hiperosmolarnem sindromu pa starost in stopnja hiperosmolarnosti. 
Prognoza je slabša ob komi in hipotenziji. Najslabšo prognozo ima kombi-
nacija hiperosmolarnosti in ketoacidoze (2, 3).
Temeljni etiopatogenetski mehanizem pri obeh zapletih je absolutno ali 
relativno pomanjkanje insulina skupaj z zvečano koncentracijo kontra-
regulatornih hormonov (glukagon, kortizol, kateholamini in rastni hor-
mon). Ob tem hormonskem neravnovesju se poveča tvorba glukoze v led-
vicah in predvsem v jetrih, hkrati pa zmanjša poraba glukoze v perifernih 
tkivih. To povzroči hiperglikemijo in sočasne spremembe osmolarnosti v 
zunajceličnem prostoru.
Zaradi osmotske diureze je izguba vode pri diabetični ketoacidozi v pov-
prečju od 5 do 7 litrov, pri aketotičnem hiperosmolarnem sindromu pa 
od 7 do 12 litrov, lahko pa tudi precej več. Z urinom se izgubljajo tudi ve-
like količine elektrolitov. Ocenjena izguba natrija je od 5 do 13 mmol/
kg telesne teže, klorida od 3 do 7 mmol/kg in kalija od 3 do 15 mmol/kg. 
Premik kalija iz celic v zunajcelično tekočino pospešujejo acidoza, zno-
trajcelična proteoliza in insulinopenija. Z urinom se čezmerno izločajo 
tudi fosfat, magnezij in kalcij. Povprečne izgube so od 1 do 2 mmol/kg 
telesne teže.

Diabetična ketoacidoza
Diabetična ketoacidoza nastane ob odsotnosti insulina ter zvečani kon-
centraciji kortizola, glukagona, kateholaminov in rastnega hormona kot 
posledica lipolize in povečanega sproščanja prostih maščobnih kislin iz 
maščevja, s posledično oksidacijo v jetrih do ketonov (beta-hidroksibuti-
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rat in acetoacetat), ketonemijo in metabolno acidozo. Metabolna acidoza 
s stimulacijo perifernih kemoreceptorjev in respiratornega centra v mož-
ganskem deblu sproži hiperventilacijo, ki z znižanjem parcialnega tlaka 
CO2 delno kompenzira metabolno acidozo.
Najpogostejši sprožilni dejavnik za nastanek diabetične ketoacidoze je 
okužba. Do 20 odstotkov ponavljajočih se diabetičnih ketoacidoz je po-
sledica opustitve ali neustreznega odmerjanja insulina zaradi psiholoških 
težav in spremljajočih motenj hranjenja. Opisani so tudi primeri hudih ni-
hanj glikemije in tudi ketoacidoze pri ženskah pred začetkom menstrua-
cije. V 2 do 10 odstotkih primerov sprožilnega dejavnika diabetične keto-
acidoze ni mogoče ugotoviti. 

Diabetični aketotični hiperosmolarni sindrom se razvije ob 
koncentracijah insulina, ki ne zadoščajo za učinkovito porabo glukoze v 
insulinsko odvisnih tkivih, so pa še zadostne za preprečitev lipolize in 
posledične ketogeneze (3). Hiperglikemija sproži glukozurijo, osmotsko 
diurezo in dehidracijo. Ob tem se zmanjša perfuzija ledvic, kar pri aketo-
tičnem hiperosmolarnem sindromu dodatno zniža očistek glukoze skozi 
ledvice in s tem hiperglikemijo še poslabša.
Najpogostejši sprožilni dejavnik za aketotični hiperosmolarni sindrom je 
prav tako okužba. Med pogostejše sprožilne dejavnike spadajo še nemi 
miokardni infarkt, cerebrovaskularni dogodek, mezenterialna ishemija, 
akutni pankreatitis, alkoholni opoj in nekatera zdravila (kortikosteroidi, 
tiazidni diuretiki, zaviralci kalcijevih kanalčkov, propranolol in fenitoin). 
Za nastanek aketotičnega hiperosmolarnega sindroma so najbolj ogrože-
ni starostniki z novonastalo sladkorno boleznijo tipa 2 in bolniki z znano 
sladkorno boleznijo, ki se ne zavedajo nastale hiperglikemije. 

Diagnoza, klinična slika in diferencialna diagnoza
Diagnozo postavimo na podlagi anamneze, heteroanamneze, kliničnega 
pregleda in laboratorijskih preiskav.
Diabetična ketoacidoza navadno nastopi pri mladem, normalno hranje-
nem bolniku s sladkorno boleznijo tipa 1. Nastane hitro, v 24 do 48 urah, 
še hitreje pa lahko na primer ob prekinitvi dovajanja insulina prek insulin-
ske črpalke. Pri nekaterih bolnikih lahko nastane že čez noč po izpustitvi 
običajnega odmerka bazalnega insulina. Vse več pa je tudi poročil o na-
stanku diabetične ketoacidoze pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2. 
Aketotični hiperosmolarni sindrom nastopi pogosteje pri starejših, čez-
merno hranjenih bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2, pri slabše pomič-
nih ali dementnih bolnikih, ki bodisi ne čutijo žeje ali ne morejo do vode. 
Nastanek je počasen, od nekaj dni do več tednov. 
V klinični sliki obeh zapletov sta prisotni huda žeja in poliurija. Bolni-
ki z diabetično ketoacidozo imajo pogosto tudi hude bolečine v trebuhu, 
ki jih lahko spremljata slabost in bruhanje. Značilna sta tudi pospešeno in 
globoko (Kussmaulovo) dihanje ter acetonski zadah. Dehidracija je manj 
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izražena. Pri aketotičnem hiperosmolarnem sindromu je v klinični sliki v 
ospredju dehidracija.
V laboratorijskih izvidih je pri obeh zapletih izražena hiperglikemi-
ja. Pri diabetični ketoacidozi koncentracija glukoze le redko preseže 30 
mmol/l, pri aketotičnem hiperosmolarnem sindromu je koncentracija 
krvnega sladkorja pogosto nad 50 mmol/l. Koncentracija sečnine in krea-
tinina je pri diabetični ketoacidozi le zmerno zvečana, lahko pa tudi nor-
malna, pri aketotičnem hiperosmolarnem sindromu pa zelo zvečana. Pri 
večini bolnikov z diabetično ketoacidozo in aketotičnim hiperosmolar-
nim sindromom videvamo tudi zvečano število levkocitov, navadno v ob-
močju od 10,0 do 15,0 x 109/l, kar pripisujemo stresu in dehidraciji. 
Značilnosti diabetične ketoacidoze so: pH arterijske krvi manj kot 7,25, 
znižana koncentracija bikarbonata v serumu ter močno pozitivni ketoni v 
serumu in urinu. Pogosto je zvečana tudi serumska koncentracija amila-
ze, vendar ta ne izvira iz trebušne slinavke, temveč iz žlez slinavk v ustih. 
Koncentracija lipaze je navadno normalna. 
Pri aketotičnem hiperosmolarnem sindromu je zelo zvišana osmolalnost 
seruma, največ na račun glukoze, deloma pa tudi natrija, ki je pogosto več 
kot 160 mmol/l. 
Diagnostika obeh zapletov zahteva določitev koncentracije glukoze v 
kapilarni krvi s priročnim merilnikom že na terenu, zaželeno je tudi pre-
verjanje morebitne prisotnosti ketonov v urinu oziroma krvi. 
Nadaljnja diagnostika v zdravstveni ustanovi poleg določitve glukoze zah-
teva še določitev elektrolitov v krvi, sečnine in kreatinina, ketonov v se-
rumu ali urinu, pa tudi preiskave, ki bi lahko razjasnile vzrok zapleta: ce-
lotno krvno sliko, nativni urin in urinokulturo, hemokulturo, rentgensko 
sliko pljuč in EKG. Ob sumu na laktacidozo kot možnem zapletu pri zdra-
vljenju z metforminom moramo določiti še koncentracijo laktata. 
V diferencialni diagnozi metabolne acidoze pridejo v poštev napredo-
vala ledvična insuficienca, nekatere zastrupitve ali zaužitje zdravil (salici-
lati, metanol, etilenglikol, paraldehid), lahko pa se pojavlja tudi v stanjih 
tkivne hipoksije (laktacidoza). 
Pri bolečinah v trebuhu, slabosti in bruhanju ob acidozi ali mezenterial-
ni hipoperfuziji ob dehidraciji je diferencialno diagnostično mogoče tudi 
akutno abdominalno kirurško obolenje. Drugi vzroki za ketoacidozo so 
redkejši. Vzroka blažje acidoze sta lahko tudi stradanje in zloraba alkohola.
Pri bolniku s sladkorno boleznijo in motnjo zavesti moramo pomisliti še 
na septični šok, kardiogeni šok, uremijo, jetrno komo, cerebrovaskularni 
inzult, poškodbo glave, zastrupitev z alkoholom, mamili, salicilati, pa tudi 
na addisonsko krizo in miksedemsko komo. 

Obravnava bolnikov z diabetično ketoacidozo in 
aketotičnim hiperosmolarnim sindromom
Ob sumu na hiperglikemični zaplet je nujno že na terenu določiti krv-
ni sladkor s priročnim glukometrom, po možnosti tudi ketone v urinu 
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ali v serumu. Bolnika moramo takoj napotiti v bolnišnico. Čim prej zač-
nemo parenteralno rehidracijo. Nujna je zlasti pri hipotenzivnih oziro-
ma bolnikih s hipovolemičnim šokom. Prek intravenoznega kanala na-
vadno nastavimo infuzijo 500 ml 0,9-odstotne raztopine NaCl. Če bolnik 
nima znakov pomembnega srčnega popuščanja, damo v prvi uri 1000 ml 
0,9-odstotne raztopine NaCl, nato pa 500 ml na 1 do 2 uri. Če dehidraci-
ja ni izrazita, je hitrost dajanja tekočine počasnejša. Z infuzijami tekoči-
ne povečamo zunajcelični volumen (intra- in ekstravaskularni) ter znova 
vzpostavimo perfuzijo ledvic. Če imamo kratkodelujoči humani insulin 
(actrapid ali humulin R) ali kratkodelujoči analog (humalog, novorapid, 
apidra), ga lahko dodamo v infuzijo v odmerku do 0,1 E/kg telesne teže 
na uro. Pred tem moramo oceniti, da ni nevarnosti za resnejšo hipoka-
liemijo. Dokazov o koristnosti začetnega intravenskega bolusa insulina 
ni. V infuzijo ne smemo dati NPH-insulina (humulin N, insulatard), dol-
go delujočega insulinskega analoga (levemir, lantus), pa tudi ne insulin-
skih mešanic.
V bolnišnici po predhodni oceni vitalnih funkcij (telesna temperatura, 
frekvenca dihanja in pulza, krvni tlak, saturacija na pulznem oksimetru) 
in oceni dehidracije nadaljujemo nadomeščanje tekočine, dodajanje insu-
lina, nadomeščanje elektrolitov, korekcijo acidoze, preprečevanje trom-
bemboličnih zapletov ter iskanje in zdravljenje sprožilnega vzroka (4). Iz-
biro infuzijske tekočine prilagodimo stopnji hidracije, koncentraciji elek-
trolitov in diurezi. Ob zelo povečani koncentraciji natrija se navadno odlo-
čimo za infuzijo 0,45-odstotne raztopine NaCl. Ko dosežemo koncentraci-
jo glukoze v plazmi pod 15 mmol/l (raven naj bi se zniževala s hitrostjo od 
3 do 5 mmol/l na uro), nadaljujemo s 5-odstotno glukozo ali 5-odstotno 
glukozo v fiziološki raztopini. 
Ob nadomeščanju tekočine in insulina, predvsem v prvih urah, se kon-
centracija kalija v plazmi hitro zmanjša, najbolj zaradi pomika kalija v celi-
ce, delno zaradi povečanja volumna zunajcelične tekočine in nadaljnjih iz-
gub kalija z urinom. Če je diureza zadovoljiva, moramo začeti nadomešča-
ti kalij takoj, ko se njegova koncentracija v serumu zmanjša pod 5 mmol/l. 
Za vzdrževanje serumske koncentracije kalija med 4 in 5 mmol/l dodaja-
mo vsakemu litru infuzijske raztopine od 20 do 30 mmol kalija. Sprva do-
ločamo koncentracijo kalija na 1 do 2 uri, saj se v prvih 5 urah zdravljenja 
lahko zelo spreminja. Pozneje določamo kalij na 4 do 6 ur. Če je začetna 
koncentracija kalija manj kot 3,3 mmol/l, nadaljujemo rehidracijo in nado-
meščanje kalija, počakamo pa z dodajanjem insulina tako dolgo, da se ka-
lij zveča na več kot 3,3 mmol/l. Tako se izognemo aritmijam, zastoju srca 
in utrujenosti dihalne muskulature. Če ni možnosti za pogoste kontrole 
elektrolitov, je varnejši manjši odmerek insulina, od 0,05 do 0,08 E/kg te-
lesne teže/uro oziroma 4 E/uro. 
Do uporabe bikarbonata pri zdravljenju diabetične ketoacidoze smo da-
nes bolj zadržani. Velja priporočilo, da dodajamo bikarbonat, če je pH ar-
terijske krvi manj kot 7,0. Pri pH pod 6,9 dodamo 100 ml 1M NaHCO3 v 2 
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urah (lahko razredčenega v 400 ml vode), pri pH med 6,9 in 7,0 pa 50 ml 
1M NaHCO3 v 1 uri (lahko razredčenega v 200 ml vode). Bikarbonata ne 
dodajamo pri pH več kot 7,1.
Zaradi večje ogroženosti za nastanek venske tromboze ob dehidraciji, 
zmanjšanem intravaskularnem volumnu, minutnem volumnu srca in po-
večani viskoznosti krvi dajemo bolniku preventivni odmerek nizkomole-
kularnega heparina.
Uspešnost zdravljenja spremljamo s preverjanjem vitalnih funkcij (stanje 
zavesti, krvni tlak, pulz, frekvenca dihanja, saturacija kisika) na 30 minut 
v prvi uri, v naslednjih štirih urah na vsako uro, pozneje na 2 do 4 ure do 
stabilizacije stanja. Koncentracijo glukoze v kapilarni krvi določamo vsa-
ko uro, elektrolite sprva na 1 do 2 uri, pozneje na 4 ure, plinsko analizo 
arterijske krvi pa ponavljamo na 4 ure, dokler acidoza ni odpravljena. Za 
nadzor ledvične funkcije spremljamo tudi urno diurezo.

Zapleti pri zdravljenju
Najpomembnejši zapleti pri zdravljenju diabetične ketoacidoze in aketo-
tičnega hiperosmolarnega sindroma so možganski edem, dihalna stiska 
in hipoglikemija. Možganski edem nastopi redko. Vzroka zanj sta pospe-
šeno vstopanje osmotsko aktivnih delcev v znotrajcelični prostor ob zdra-
vljenju z insulinom in hitra korekcija izgube natrija. Preprečujemo ga s 
počasnim nadomeščanjem natrija in vode ter počasnim zmanjševanjem 
koncentracije glukoze. 
Zaradi povečane količine vode v pljučih in zmanjšane pljučne komplian-
ce se lahko pojavi akutni respiratorni distresni sindrom odraslih (ARDS). 
Nespecifični mogoči zapleti so še tromboflebitis na mestu infuzije, aspira-
cijska pljučnica in okužba sečil zaradi urinskega katetra.

Hipoglikemija pri sladkorni bolezni

Hipoglikemija je najpogostejši zaplet zdravljenja sladkorne bolezni. Na-
stane, ko se koncentracija glukoze toliko zniža, da ne zadošča za normal-
no delovanje živčnega sistema. Pri bolniku s sladkorno boleznijo navadno 
nastopi pri znižanju koncentracije glukoze v krvi pod 3,5 mmol/l (7). Pri 
slabše zdravljenih bolnikih je ta meja lahko tudi pri koncentraciji, višji od 
5 mmol/l. Pri zdravem človeku brez sladkorne bolezni je meja hipoglike-
mije nižja, navadno pri koncentraciji glukoze v krvi pod 2,5 mmol/l. Pri 
mlajših, izrazito asteničnih osebah pa niso redke glikemije na tešče med 
2 in 3 mmol/l brez kakršne koli simptomatike.
Ob hipoglikemiji se v telesu sprožijo protiregulacijski mehanizmi, ki po-
skušajo stanje normalizirati. Zavre se izločanje insulina (pri bolnikih s 
sladkorno boleznijo tipa 2) in poveča sproščanje glukagona, adrenalina, 
rastnega hormona in kortizola. Ob tem se zmanjša poraba glukoze v tki-
vih, predvsem v mišicah in jetrih. Na drugi strani se pospeši nastajanje 
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glukoze z razgradnjo glikogena v mišicah in v jetrih, pa tudi prek neoglu-
kogeneze v jetrih iz presnovnih produktov beljakovin in maščob (8).

Znaki hipoglikemije 
Znaki aktivacije adrenergičnega nitja (opozorilni znaki) se po navadi po-
kažejo pri glikemiji pod 2,8 mmol/l, klinično očitni znaki nevroglikopeni-
je (pomanjkanja glukoze v osrednjem živčevju) pri koncentraciji glukoze 
pod 2,2 do 2,5 mmol/l, nezavest pri glikemiji okoli 1 mmol/l.
Adrenergični znaki hipoglikemije so znojenje, palpitacije, tahikardija, tre-
mor prstov, vznemirjenost, bledica in zvečanje krvnega tlaka.
Nevroglikopenični znaki hipoglikemije so kognitivne motnje, moten vid, 
izguba barv, občutek nemoči, lakota, parestezije okrog ust, neobičajno 
vedenje, agresivnost, nevrološki izpadi, generalizirani krči in izguba za-
vesti (9).

Najpogostejši vzroki hipoglikemije pri bolnikih 
s sladkorno boleznijo:
•	 nameren	 ali	nenameren	 prevelik	 odmerek	 insulina	 glede	na	potrebe	

organizma, 
•	 nameren	ali	nenameren	prevelik	odmerek	sekretagoga	(sulfonilsečni-

ne, repaglinid),
•	 izpuščen	ali	premajhen	obrok	hrane	oziroma	obrok	s	premajhno	količi-

no ogljikovih hidratov po tem, ko je oseba že prejela ustrezno antidia-
betično terapijo,

•	nenačrtovana	 ali	 intenzivnejša	 telesna	 dejavnost	 brez	 predhodnega	
zmanjšanja odmerka insulina ali peroralnega antidiabetičnega zdra-
vila,

•	 nezmanjšan	odmerek	insulina	ali	sekretagoga	po	intenzivnejši	telesni	
dejavnosti oziroma zmanjšanju insulinske odpornosti (telesna dejav-
nost, hujšanje, metformin, glitazoni),

•	 nezmanjšan	odmerek	hipoglikemičnih	sredstev	po	spremembi	življenj-
skega sloga oziroma prenehanju stresnega stanja, ki je prehodno zahte-
valo intenzivnejše zdravljenje, npr. stanje po daljši okužbi, po operaciji 
itn.,

•	 ukinitev	 diabetogenega	 zdravila	 (na	 primer	 triciklični	 antidepresivi,	
glukokortikoidi), ki je zahtevalo večji odmerek insulina ali drugih pero-
ralnih antidiabetičnih zdravil, 

•	 upočasnjena	 presnova	 hrane	 zaradi	 sestave	 obroka	 oziroma	 ob	 zdra-
vljenju z akarbozo,

•	 zaužitje	večje	količine	alkohola.

Posebej problematične so nočne hipoglikemije, ki naj bi sestavljale kar 
polovico vseh. Znaki nočnih hipoglikemij se nekoliko razlikujejo od zna-
kov dnevnih hipoglikemij. 
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Bolnik ima lahko:
•	 nočne	more,
•	 prebudi	 se	zelo	živahen	ali	preveč	zaspan,	 razdražen,	 s	hitrim	bitjem	

srca, 
•	 prepoteno	kožo	ali	pižamo,
•	 zbudi	se	pogosto	z	glavobolom	in	občutkom,	da	je	nekaj	zelo	narobe	

(10),
•	 zjutraj	ima	nepojasnjeno	visoko	koncentracijo	glukoze	v	krvi,	medtem	

ko je imel zvečer pred spanjem razmeroma nizko vrednost glukoze, ob 
tem pa zjutraj nima večje glukozurije oziroma je aglukozuričen. 

Problematična so tudi stanja nezavedanja hipoglikemije, ki so še po-
sebno pogosta pri bolnikih z dolgo trajajočo sladkorno boleznijo, pred-
vsem tipa 1, in pogostimi hipoglikemičnimi epizodami. Bolnik ne zazna 
nizke koncentracije glukoze, zato ne ukrepa in posledično nenadoma iz-
gubi zavest.

Ukrepi pri hipoglikemiji
S pravočasnimi ukrepi pri blagi hipoglikemiji lahko preprečimo razvoj 
hujše oblike. Ob najmanjšem sumu na hipoglikemijo se morajo ravnati po 
pravilu 15 : 15, ki pravi, da je treba zaužiti 15 g ogljikovih hidratov in po 
15 minutah ponovno izmeriti koncentracijo glukoze v krvi. Če se koncen-
tracija glukoze dvigne, priporočamo 1 uro po hipoglikemiji zaužitje manj-
šega prigrizka (npr. kruh in jabolko), če pa je koncentracija glukoze nižja, 
ponovno zaužitje 15 g ogljikovih hidratov in po 15 minutah ponovno kon-
trolo koncentracije glukoze v krvi (6). 
Zadnja leta ob hipoglikemiji priporočamo predvsem zaužitje glukoze, lah-
ko tudi saharoze ali medu ali pitje sadnega soka (10). 15 g glukoze vsebuje 
tudi pripravljena plastenka s 60 ml glukoznega soka (Glucojuice). Bolnik 
si lahko pomaga tudi z glukoznimi tabletami (Glucotabs), ki vsebujejo po 
4 g glukoze. Uživanje čokolade ali diabetičnih keksov ni ustrezno, saj živi-
li prepočasi povečata koncentracijo glukoze v krvi.
Pri hujši hipoglikemiji, ko je bolnik odvisen od pomoči drugih, najpo-
gosteje uporabimo injekcije glukagona (1 mg), ki v približno 15 minutah 
prek pospešene proizvodnje glukoze v jetrih zviša koncentracijo glukoze 
v krvi. Če se bolnik ne prebudi, lahko zdravljenje z injekcijo glukagona še 
dvakrat ponovimo (10). 
Pri hudi hipoglikemiji je najboljše zdravljenje intravensko injiciranje 40- 
do 50-odstotne glukoze (od 50 do 100 ml) (10). V nadaljevanju zdravljenja 
(še zlasti ob prolongirani hipoglikemiji) nastavimo še infuzijo 10-odsto-
tne glukoze. 
Nezavestnemu nikoli ne smemo poskušati pomagati z zdravljenjem per 
os, ker bo prišlo do aspiracije.
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MOTNJE V VODNEM RAVNOVESJU PRI 
BOLNIKIH NA REHABILITACIJI
Asist. dr. Katica Bajuk Studen, dr. med. 
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za endokrinologi-
jo, diabetes in presnovne bolezni

Uvod
Pri gibalno oviranih, na primer po poškodbi glave, lahko pride do motenj 
v ravnotežju vode, ki so pogosto posledica motenega izločanja antidiure-
tičnega hormona, redkeje pa drugih motenj. Izločanje tega hormona je 
bodisi zmanjšano (diabetes insipidus) bodisi povečano (sindrom neustre-
znega izločanja antidiuretičnega hormona).

Antidiuretični hormon – fiziologija
Antidiuretični hormon (sinonim je arginin vazopresin) je hormon nevro-
hipofize, katerega glavna naloga je vzdrževanje prostornine in toničnosti 
telesnih tekočin. Osmotski prag za začetek izločanja antidiuretičnega hor-
mona je osmolalnost plazme 284 mOsm/kg. Koncentracija antidiuretične-
ga hormona nato narašča linearno s povečevanjem osmolalnosti plazme. 
Ob naraščanju osmolalnosti plazme se pojavi tudi občutek žeje. Izločanje 
antidiuretičnega hormona lahko sprožijo tudi padec (padec volumna v 
obtoku krvi) cirkulatornega volumna ali hipotenzija, nausea, bruhanje in 
kirurški posegi v trebuhu.
Glavni fiziološki učinek antidiuretičnega hormona je vezava na receptorje 
V2 v zbiralcih ledvic in s tem vpliv na izločanje koncentriranega oziroma 
razredčenega urina. Zlasti prek regulacije regionalnega krvnega obtoka 
prispeva k vzdrževanju krvnega tlaka v stanjih blažjega volumskega pri-
manjkljaja. 

Poliurija in diabetes insipidus
Poliurija je izločanje več kot treh litrov urina v 24 urah (oziroma > 40 ml/
kg v 24 urah pri odraslih in > 100 ml/kg v 24 urah pri otrocih). 
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Povzroča jo troje bolezenskih stanj:
•	 centralni	diabetes	insipidus,
•	 nefrogeni	diabetes	insipidus,
•	 primarna	polidipsija	(dipsogeni	diabetes	insipidus).

Pri centralnem diabetesu insipidusu gre za nezadostno osmotsko regu-
lirano sekrecijo vazopresina, ki postane klinično pomembna, ko pride do 
uničenja ali izgube > 80 odstotkov magnocelularnih nevronov. Diabetes 
insipidus se lahko pojavlja idiopatsko (redka bolezen, 1/25000), lahko v 
okviru genetskih in razvojnih motenj, lahko pa sekundarno kot posledica 
poškodb (poškodbe glave, nevrokirurške operacije), tumorjev, vnetij itn. 
Nefrogeni diabetes insipidus je posledica neodzivnosti za antidiure-
tični hormon na ravni ledvic. 
Pri primarni polidipsiji pa gre za čezmerno uživanje tekočine, katere 
posledica je poliurija. Vzrok je lahko moteno, čezmerno zaznavanje žeje 
ali psihiatrična bolezen.
Perzistentna poliurija lahko vodi v dehidracijo in hipernatremijo, ven-
dar lahko bolniki z ohranjenim občutkom za žejo vzdržujejo normalno 
ravnovesje vode v telesu, če le imajo dostop do vode.

Na diabetes insipidus posumimo pri pacientu s perzistentno poliurijo > 
3 l/24 ur, če izključimo hiperglikemijo, hipokalemijo, hiperkalcemijo in 
pomembno bolezen ledvic. Diagnozo potrdimo s koncentracijskim po-
skusom, ki ga izvajamo bolnišnično. Pacient zadnjih 12 ur pred testom 
neomejeno pije, med testom osem ur ne sme piti. Ob tem začne naraščati 
osmolalnost plazme, kar je dražljaj za izločanje antidiuretičnega hormo-
na, ki pri zdravi osebi sproži koncentriranje urina. V enournih presled-
kih merimo volumen izločenega urina ter osmolalnost plazme in urina. 
Ustrezen porast osmolalnosti urina (> 800 mOsm/kg oziroma 1500 mK) 
izključuje diagnozo diabetesa insipidusa. Če v fazi žejanja bolnik urina 
ne koncentrira dovolj, test nadaljujemo z eksogenim antidiuretičnim hor-
monom (dDAVP = dezmopresin). Merimo volumen in osmolalnost urina 
naslednjih šest ur. Odslej bolnik lahko pije, vendar ne več, kot je dvojni 
volumen urina, ki ga je izločil med testom. Zdrav človek koncentrira urin 
prek 1500 mK, eksogeni antidiuretični hormon ne povzroči nadaljnjega 
porasta osmolalnosti urina. Pri celotnem centralnem diabetesu insipidu-
su ostane osmolalnost urina med žejanjem znižana in se po dezmopresi-
nu zviša, vendar ne na normalno raven. Pri parcialnem diabetesu insipi-
dusu se osmolalnost urina med žejanjem poveča nekoliko nad osmolal-
nost plazme, dezmopresin pa povzroči še nadaljnje povečanje. 
Bolnik s primarno polidipsijo se odzove kvalitativno, vendar ne kvantita-
tivno ustrezno. Med žejanjem koncentrira urin izdatneje kot bolnik z dia-
betesom insipidusom, ne pa tako kot zdrava oseba. Po dezmopresinu se 
osmolalnost urina ne poveča, ker ima funkcionalno obliko nefrogenega 
diabetesa insipidusa zaradi trajnega izpiranja koncentracijskega gradien-
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ta v ledvični sredici. Šele po dolgotrajnejši omejitvi uživanja tekočine se 
ledvici lahko normalno odzoveta na endogeni antidiuretični hormon. Pri 
nefrogeni obliki diabetesa insipidusa se osmolalnost urina ne poveča niti 
v fazi žejanja niti po dajanju antidiuretičnega hormona in ostane nižja od 
osmolalnosti plazme.
Po potrditvi diagnoze centralnega diabetesa insipidusa moramo diagno-
stiko nadgraditi z morfološkim prikazom hipofize, hipotalamusa in okol-
nih struktur – metoda izbora je MR po protokolu za hipofizo.
Pri lažjih oblikah DI (< 4 l/24 ur, brez omejujočih simptomov) svetujemo le 
skrb za zadosten vnos tekočine glede na občutek žeje. Težje oblike zdra-
vimo s sintetičnim analogom vazopresina dDAVP, ki ima dvojni antidiure-
tični učinek vazopresina z minimalno vazopresorsko aktivnostjo.

Hiponatremija in SIADH
SIADH je bolezensko stanje, pri katerem je ob normalnem cirkulatornem 
volumnu in hipoosmolalni plazmi neprimerno visoka koncentracija pla-
zemskega vazopresina. Če je pacient hipovolemičen, lahko gre za norma-
len fiziološki odgovor organizma. Kljub nižji osmolalnosti plazme pride 
do izločanja vazopresina zaradi stimulacije baroreceptorjev.

Gre za diagnozo izključevanja, pri kateri moramo upoštevati diagnostič-
na merila:
•	 hiponatremija	ob	ustrezno	nizki	osmolalnosti	plazme,
•	 osmolalnost	 urina	 	 >	 100	 mOsm/kg	 (glede	 na	 hiponatremijo	 urin	 ni	

ustrezno razredčen),
•	 koncentracija	natrija	v	urinu	>	20	mmol/l,
•	 	bolnik	je	normovolemičen,	ni	hipotenziven	in	nima	oteklin,
•	 normalno	delovanje	ledvic,	hipofizno	nadledvične	in	ščitnične	osi.

SIADH se lahko pojavlja pri neoplazmah (na primer paraneoplastični sin-
drom pri bronhialnem karcinomu), pri nevroloških bolezenskih stanjih 
(na primer poškodba glave, nevrokirurški posegi, meningitis, encefalitis, 
znotrajmožganske krvavitve, cerebelarna in cerebralna atrofija, tromboza 
kavernoznih sinusov, odtegnitev alkohola), pri boleznih pljuč (na primer 
pljučnica, TBC, empiem), lahko ga povzročajo zdravila (tiazidni diuretiki, 
indapamid, triciklični antidepresivi, inhibitorji MOA, SSRI, antikonvulzi-
vi – karbamazepin, ecstasy, opiati itn.) ali pa idiopatsko, v sklopu psihoze, 
porfirije ali kirurških posegov v trebušni votlini.
Poleg SIADH se lahko hiponatremija pojavlja v sklopu številnih drugih 
bolezenskih stanj:
•	 psevdohiponatremija (napaka v laboratorijski meritvi ob izjemno viso-

kih koncentracijah lipidov in proteinov),
•	 resetirani osmostat (intakten odgovor antidiuretičnega hormona na 

spremembe v osmolalnosti plazme, spremenjena pa je izhodiščna toč-
ka izločanja, na primer v nosečnosti),
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•	 nehipotonične oblike hiponatremije: izotonična hiponatremija (na pri-
mer hiperglikemija pri neobvladani sladkorni bolezni), hipertonična hi-
ponatremija,

•	 hipotonična hiponatremija z zmanjšano prostornino zunajcelične te-
kočine (izguba natrija prek gastrointestinalnega trakta ob hudi diareji, 
bruhanju, izguba natrija prek kože – na primer močno znojenje, izguba 
natrija prek ledvic kot posledica jemanja diuretikov, ob primarni odpo-
vedi nadledvičnic, cerebralna izguba soli pri bolnikih z intrakranialno 
patologijo, kot je subarahnoidna krvavitev – angl. cerebral salt wasting, 
bolezen ledvic, izguba natrija v tretji prostor pri pankreatitisu, sepsi, mi-
šični travmi),

•	 hipotonična hiponatremija s povečano prostornino zunajcelične teko-
čine (nefrotski sindrom, srčno popuščanje, odpoved jeter).

Klasifikacija hiponatremije:
Biokemično (glede na koncentracijo Na v krvi) je lahko blaga od 130 do 
135 mmol/l, zmerna od 125 do 129 mmol/l in huda < 125 mmol/l).
Po času nastanka je akutna, če nastane v manj kot 48 urah, in kronična, 
če nastane v več kot 48 urah. 
Glede na simptome (bolnik je brez simptomov ali pa so ti zmerni 
– nausea brez bruhanja, zmedenost, glavobol oziroma hudi – bruhanje, 
kardiorespiratorni distres, somnolenca, krči, koma).

Za zdravljenje bolnikov, ki imajo hiponatremijo s hudimi simptomi, pred 
kratkim objavljene smernice za diagnostiko in zdravljenje hiponatremije 
Evropskega endokrinološkega združenja ne glede na vzrok hiponatremi-
je priporočajo te korake:

•	 takojšnjo infuzijo 150 ml (oziroma 2 ml/kg) 3-odstotne raztopine natri-
jevega klorida v 20 minutah;

•	 že po tem času lahko prvič preverimo koncentracijo serumskega natri-
ja, vmes lahko bolnik ponovno dobi infuzijo 150 ml 3-odstotne raztopi-
ne natrijevega klorida v 20 minutah;

•	 bolnik do stabilizacije stanja potrebuje obravnavo v enoti, ki zagotavlja 
natančno biokemično in klinično spremljanje.

Treba je opozoriti, da je dajanje infuzije hipertonične raztopine natrije-
vega klorida indicirano le toliko časa, dokler ne izzvenijo življenjsko ne-
varni simptomi, nato nadaljujemo z drugimi terapevtskimi ukrepi. 
Če 3-odstotnega natrijevega klorida ni na voljo, uporabljamo 1M raztopi-
no natrijevega klorida (1000 mmol NaCl/l). V tem primeru si moramo za 
izračun pomagati s formulo po Adrogué-Madiasu. 
Maksimalni dovoljeni porast koncentracije natrija je 1–2 mmol/h oziroma 
8–10 mmol/24 h. Zaradi prehitre korekcije hiponatremije lahko pride do 
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nepovratne osmotske demielinizacije možganov s hudimi nevrološkimi 
zapleti.
Pri bolnikih, ki imajo kronično hiponatremijo brez hudih ali zmerno hu-
dih simptomov, poskušamo ugotoviti vzrok hiponatremije in ga odpraviti. 
Vodimo natančno tekočinsko bilanco (volumen vnesene in izločene teko-
čine v 24 urah, pri čemer moramo upoštevati tudi vnos tekočine z juhami, 
sadjem itn.). Prvi ukrep za bolnike s SIADH ali bolnike s hiponatremijo 
ob povečani prostornini zunajcelične tekočine je omejitev vnosa tekočin. 
Bolnike z zmanjšanim cirkulatornim volumnom zdravimo z infuzijo fizio-
loške raztopine. Če so taki bolniki hemodinamsko nestabilni, potreba po 
nadomeščanju tekočin pretehta tveganje prehitre korekcije natrija.
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POŽIRANJE IN HRANJENJE BREZ ZAPLETOV

Maja Ogrin, specialistka klinične logopedije
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

Uvod

Prehranjevanje je del našega vsakdanjega življenja, ki nam zagotavlja vnos 
potrebnih hranil in tekočine za preživetje. Druženje ob hrani in pijači je 
hkrati tudi dvoje najprijetnejših socialnih dejavnosti (1).
Požiranje je večplasten fiziološki proces, ki omogoča prenos hrane, pija-
če in sline od ust v želodec. To živčno-mišično dejavnost sprožijo čutni 
dražljaji iz ust, žrela in grla ter modificirani dražljaji iz višjih struktur cen-
tralnega živčnega sistema (2). Pri tem sodeluje več kot 25 parov različnih 
mišic in 6 možganskih živcev (2–4). Požiranje poteka v več fazah, ki so 
oralna pripravljalna, oralna prenosna (transportna), faringealna (faringo-
laringealna) in ezofagalna (5). Prva faza požiranja (oralna pripravljalna) je 
hotena. V njej lahko nadzorujemo žvečenje, premikanje ustnic in jezika. 
Hrana se pomeša s slino. Ko je grižljaj oblikovan, ga sprednji del jezika 
potisne na trdo nebo. Zadnji, mobilni del jezika se ob tem spusti, rob je-
zika je v stiku z zobnim grebenom in ob povečanem tlaku v ustih grižljaj 
zdrsne v žrelo. Začne se faringealna faza, ki je refleksna in zelo pomemb-
na. Ob tem se sprožijo mehanizmi za zapiranje dihalne poti. Mehko nebo 
se dvigne in zatesni nosno votlino. Grlo se dvigne, glasilki se stisneta, po-
klopec pade čez grlo in grižljaj potuje prek poklopca in piriformnih sinu-
sov v požiralnik. Vhoda v grlo ter v nosni del sta čvrsto zaprta in dihal-
na pot je zaščitena. Dihanje je ob tem refleksno prekinjeno. Sledi zadnja, 
ezofagalna faza, ko se sprosti krikofaringealna mišica in se odpre zgornji 
ezofagalni sfinkter (UES). Dva peristaltična vala povzročita zdrs hrane iz 
požiralnika v želodec. Vse to se zgodi v nekaj sekundah. Ob tem moramo 
omeniti pomen brezhibnega delovanja in nadzora požiranja osrednjega 
živčevja (6).
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Vzroki motenj požiranja in možni zapleti
O motnji požiranja ali disfagiji govorimo, kadar je posamezna faza požira-
nja delno ali v celoti motena. Pojavlja se v različnih obdobjih človekovega 
življenja. Vzroki so lahko lokalni in nevrološki. Med lokalne prištevamo 
na primer slabo zobovje, vnetje sluznice ustne votline in žrela, manjše iz-
ločanje sline zaradi atrofije žlez slinavk po obsevanju in pri avtoimunskih 
boleznih ali pri jemanju določenih zdravil, divertrikle žrela in požiralni-
ka, zarastline in zožitve v prebavni poti, tumorje v zgornjem dihalnem ali 
prebavnem traktu idr. (5, 6). Nevrološki vzroki za nastanek motnje požira-
nja so povezani z različnimi nevrološkimi boleznimi in stanji, kot so bole-
zni možganske skorje in možganskega debla, bolezni možganskih živcev, 
bolezni motorične ploščice in bolezni mišic. 
Kadar so vzroki za motnjo požiranja nevrološki, govorimo o nevrogeni 
disfagiji. To je večplastna motnja, kar pomeni, da se težave pri požiranju 
lahko pojavijo kjer koli v procesu požiranja in se med seboj kombinirajo. 
Najpogosteje sta moteni oralna in faringealna faza požiranja. Za bolnike 
z nevrogeno disfagijo sta značilni večja ogroženost in umrljivost. Motnje 
požiranja lahko vodijo v pretirano izgubo telesne teže, dehidracijo, aspi-
racijsko pljučnico in druge zaplete. Po podatkih literature je podhranje-
nost in/ali dehidracija prisotna pri 75 odstotkih bolnikov z disfagijo. Tra-
heobronhialna aspiracija s posledično aspiracijsko pljučnico pa je priso-
tna pri okoli 30 odstotkih bolnikov in se pri 20 odstotkih bolnikov konča 
s smrtnim izidom, zato sta nujna pravočasno prepoznavanje teh motenj in 
ustrezna obravnava (1, 3, 6, 7).

Prepoznavanje in ocenjevanje motenj požiranja 
v procesu rehabilitacije
Ugotavljanje motenj požiranja se začne že ob sprejemu, ko medicinska se-
stra opravi razgovor z bolnikom in njegovimi svojci. Na podlagi razgovo-
ra in zdravstvene dokumentacije se nato odloči za triažni test požiranja z 
vodo. Če so pri bolniku pri testu prisotne težave s požiranjem, je napoten 
k logopedu, ki opravi podrobnejši pregled požiranja. Na Univerzitetnem 
rehabilitacijskem inštitutu - Soča v Ljubljani logopedi uporabljamo za kli-
nično oceno požiranja Vprašalnik o disfagiji (Žemva N, Ogrin M, Radšel Z, 
1998) in The Mann Assessment of Swallowing Ability – test MASA (Mann 
G, 2002). Z vprašalnikom dobimo vpogled v zgodovino motenj požiranja 
pri bolniku, kako se motnje kažejo, kdaj se pojavljajo in kako pogoste so. 
Sledi klinični logopedski pregled, ki vključuje pregled motorike in senzi-
bilitete orofacialnega predela. Temu sledi opazovanje požiranja in hranje-
nja pri obroku, če se bolnik že hrani po oralni poti. Logoped opazuje po-
tek posameznih faz požiranja in je pozoren na pojav morebitnih kliničnih 
znakov aspiracije (1, 7).
Test MASA je standardiziran test, namenjen ugotavljanju in merjenju pri-
dobljene nevrogene orofaringealne disfagije. Vsebuje 24 nalog, ki omogo-
čajo vpogled v motoriko in senzibiliteto oralnih struktur, ki omogočajo 
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požiranje, potrebne sposobnosti učenja, kot so sodelovanje bolnika in av-
ditivno razumevanje, osnovno delovanje kranialnih živcev in funkcional-
no oceno požiranja. Test logopedu omogoča, da določi stopnjo disfagije 
in aspiracije (8).
Za ocenjevanje požiranja so na voljo še druge preiskave. Pri nas se pogo-
steje uporabljata kontrastna preiskava akta požiranja in opazovanje po-
žiranja s fleksibilnim fibrooptičnim nasolaringoskopom (FEES). Vse pre-
iskave se opravljajo po opravljenem presejalnem testu na podlagi prido-
bljene anamneze, po pregledu pri logopedu in v dogovoru z zdravnikom 
(7). Bolniki, ki imajo motnje požiranja, so napoteni na otorinolaringološki 
pregled. Izvid otorinolaringološkega pregleda je bistvenega pomena za 
načrtovanje logopedske obravnave, za izbor metod stimuliranja posame-
znih faz požiranja, kompenzatornih tehnik hranjenja in prilagajanja diete 
(gostote hrane) (1). 

Logopedska obravnava bolnikov z nevrogeno disfagijo
Obravnava bolnika z nevrogeno disfagijo mora potekati timsko. V proce-
su rehabilitacije se srečujemo z različnimi stopnjami nevrogene disfagije: 
od bolnikov z minimalnimi težavami do tistih z blago, zmerno težko ali 
hudo obliko disfagičnih motenj. Program obravnave bolnika z nevrogeno 
disfagijo je zato individualno prilagojen. Logopedska obravnava je sesta-
vljena iz izbora neposrednih in posrednih metod stimuliranja posame-
znih faz požiranja, kompenzatornih tehnik hranjenja in prilagajanja diete 
(gostote hrane). Posredne metode stimuliranja se izvajajo brez hrane, ne-
posredne pa z uporabo navadno ustrezno prilagojene hrane. Katero sti-
mulacijo bo logoped uporabil v neki fazi obravnave, je odvisno od tera-
pevtskih ciljev (7).
Cilj logopedske obravnave je vzpostavljanje pogojev za varno oralno hra-
njenje. Z uporabo kompenzatornih tehnik logoped kljub prisotnim teža-
vam pomaga ustvarjati pogoje za lažje in varno požiranje in hranjenje. 
Sodeluje tudi pri odločitvi glede prilagoditve gostote hrane (izbor ustre-
zne diete). Spremlja bolnikov napredek in drugim članom tima posredu-
je funkcionalno oceno, oceno bolnikovega sodelovanja, razumevanja in 
odzivanja. Svoje postopke pojasni bolniku in njegovim svojcem. Zelo po-
membno je sodelovanje z medicinskim in negovalnim osebjem na od-
delku. Skupaj z njimi logoped izvede prve poskuse oralnega hranjenja in 
spremlja nadaljnji potek hranjenja. Medicinske sestre obveščajo logopeda 
o količini zaužite hrane po oralni ali neoralni poti in o potrebnih čiščenjih 
dihalnih poti z aspiratorjem (7). Za preprečevanje zapletov je nujno tudi 
sodelovanje logopeda in respiratornega fizioterapevta, ki spremlja dihal-
no funkcijo pri bolniku, učinkovitost čiščenja dihalnih poti s pomočjo ka-
šlja, potrebe po aspiraciji z aspiratorjem ipd.
Prehod iz neoralnega na oralno hranjenje vedno poteka postopno in pod 
strokovnim nadzorom celotnega tima. V proces učenja varnega hranje-
nja pa morajo biti vključeni tudi svojci. Pri delu z nevrološkimi bolniki se 
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pogosto pojavljajo tudi druge motnje, ki vplivajo na potek hranjenja. Po-
gosto je zelo oteženo sporazumevanje, zmanjšane so kognitivne sposob-
nosti in sposobnosti sprejemanja odločitev. Bolnikovo sodelovanje je po-
membno za varno požiranje. Zgodi se, da rentgensko slikanje požiranja 
pokaže obilno zatekanje vsebine v sapnik, bolnik pa ne upošteva navo-
dil in se skrivaj hrani po oralni poti. Včasih tudi svojci ne razumejo ali ne 
sprejmejo prepovedi oralnega hranjenja, bolniku nosijo hrano in ga hra-
nijo. V takih primerih je potrebno veliko strpnega pogovora, razlaganja in 
pojasnjevanja. Zavedanje težav, sposobnost sledenja in razumevanje pre-
prostih navodil ter bolnikova pripravljenost sodelovanja v programu za iz-
boljšanje požiranja so bistveni za učinkovito terapevtsko pomoč (6, 7).

Smernice za varno hranjenje po oralni poti 
V smernicah za obravnavo motenj požiranja (9) najdemo priporočila za 
varno hranjenje:
•	 preverimo, da je hrana na pladnju ustrezna glede na dieto za bolnika;
•	 zagotovimo mirno okolje in odstranimo moteče dejavnike v času obro-

ka;
•	 bolnik naj sedi vzravnano – če je mogoče, naj bo položaj v kolkih 90°, 

glava naj bo v sredinskem položaju, brada rahlo nagnjena naprej in sklo-
njena proti bradi;

•	 pred hranjenjem opravimo ustno higieno, da odstranimo bakterije v 
ustih;

•	 bolnika hranimo v sedečem položaju tako, da smo z očmi v višini njego-
vih oči;

•	 hranimo počasi;
•	 spodbujamo varno požiranje tekočine in pri tem uporabljamo primer-

no oblikovane skodelice;
•	 prepričamo se, da je bolnik grižljaj pogoltnil, preden mu ponudimo na-

slednjega;
•	 opazujemo spremembe in motnje požiranja med hranjenjem in še 30 

minut po hranjenju;
•	 opravimo ustno higieno po vsakem hranjenju in odstranimo ostanke; 
•	 bolnik naj sedi še vsaj 30 minut po hranjenju, kar spodbuja čiščenje in 

praznjenje požiralnika ter zmanjšuje refluks;
•	 zapišemo količino zaužite hrane, pa tudi tisto, ki je ostala nezaužita, in 

ocenimo, ali je bila zaužita hrana glede na bolnikove potrebe ustrezna;
•	 zapišemo potek hranjenja, vse spremembe pri požiranju in težave pri 

hranjenju.

Zaključek
Motnje požiranja so v zadnjem času pogosta tema strokovnih pogovorov 
in raziskav. Postavljajo se klinične poti za obvladovanje teh motenj. Vse 
večji pomen se pripisuje pravočasnemu odkrivanju in ustrezni obravna-
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vi, da bi zagotovili večjo kakovost življenja bolnikov z disfagijo in prepre-
čevali zaplete. Zapleti namreč pomenijo povečevanje stroškov zdravljenja 
takega bolnika. 
Čimprejšnji prehod na hranjenje po oralni poti je želja večine bolnikov z 
nevrogeno disfagijo in njihovih svojcev. Samostojno oralno hranjenje je 
tudi končni cilj rehabilitacije, ki pa ga vsi nevrološki bolniki ne morejo 
doseči. Odločitev o tem, kako naj se bolnik hrani, mora vselej temeljiti na 
strokovni presoji. Le tako bo hranjenje za bolnika potekalo varno in brez 
zapletov. 
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RESPIRATORNI ZAPLETI PRI REHABILITACIJI
Marijana Žen Jurančič, dr. med.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

Uvod
Možnih vzrokov zapletov pri dihalih je več: žilni (embolija), vnetni (pljuč-
nica) in poslabšanje osnovnih pljučnih obolenj (astma, kronična obstruk-
tivna pljučna bolezen). Posebnost rehabilitacijskih bolnišničnih centrov 
je, da so pogosto hospitalizirani bolniki, ki imajo okvarjene dihalne miši-
ce in motnje požiranja, kar vodi do številnih zapletov, ki bodo opisani v 
prispevku.

Mehanizem odpovedi dihalne muskulature
Zaradi oslabelosti dihalnih mišic je za vse skupine pacientov z živčno-mi-
šičnimi obolenji (odvisno od osnovne bolezni in stadija bolezni) značilna 
restriktivna motnja ventilacije. Oslabelost dihalnih mišic povzroči enako-
merno znižanje vseh pljučnih volumnov in povečano dihalno delo. Zara-
di zmanjšanega pljučnega volumna pride do razvoja atelektaz in nepra-
vilne izmenjave plinov v pljučnih mešičkih, kar privede do respiracijske 
insuficience, razvoja sekundarne hipertenzije v desnem prekatu s posle-
dično desnostransko srčno odpovedjo. Če je forsirana vitalna kapaciteta 
pod 25 odstotkov norme, je navadno potrebna ventilatorna podpora (1). 
Najbolj ogrožena skupina so pacienti z multiplo sklerozo, pacienti s hudi-
mi oblikami mišične distrofije in pacienti z okvaro hrbtenjače na vratni 
ravni, ki imajo navadno še druge pridružene zaplete, ki vplivajo na pljuč-
no funkcijo (disfagija, centralna apneja v spanju) (2).

Obravnava bolnika s sumom na pljučne zaplete 
v rehabilitacijski ustanovi
S presejalno metodo najprej izločimo paciente z večjo ogroženostjo za re-
spiratorne zaplete.
Na URI - Soča ob sprejemu pri pacientih uporabljamo Oceno verjetnosti 
za respiratorno ogroženost.
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Tabela 1: Ocena verjetnosti za respiratorno ogroženost

Ocena verjetnosti za respiratorno ogroženost Prisotno Ni prisotno

Intubacija v zadnjih 3 mesecih   

Pogoste aspiracije (več kot 5-krat na dan)   

Kajenje (aktivno + nekdanji kadilci > 20 let)   

Prisotnost občutka težkega dihanja   

Zaletavanje hrane   

Travmatsko poškodovana pljuča (< 2 meseca)   

Zlom reber (več kot 2 zaporedni rebri)   

Druge težave s skeletom prsnega koša (zlom prsnice)   

Prebolela/-e pljučnica/-e (< pol leta)   

Prisotna pljučna obolenja (KOPB, astma)   

Prisotna kanila/odvisnost od ventilatorne podpore   

Pacient potrebuje poseben pregled/obravnavo   

Če je prisoten vsaj eden izmed dejavnikov tveganja, je potreben usmer-
jen pregled zdravnika za dokončno oceno respiratornega stanja. Pri kli-
ničnem pregledu ocenimo višino prepone, opredelimo zvočne fenome-
ne nad pljuči, izmerimo frekvenco dihanja in saturacijo kisika. Na pod-
lagi kliničnega pregleda se odločimo za dodatne diagnostične preiska-
ve in obravnavo (respiratorna fizioterapija, logopedska obravnava, ne-
govalni ukrepi), s katero preprečujemo zaplete in krepimo pljučno zmo-
gljivost. 
Osnovna diagnostična preiskava za oceno pljučnih funkcij je spirometri-
ja. Pri nevroloških pacientih z oslabelostjo dihalnih mišic je treba opravi-
ti meritve inspiratornega pritiska (maksimalni inspiratorni pritisk, »sniff« 
test) in ekspiratornega pritiska (maksimalni ekspiratorni pritisk) (7). Pri 
pacientih z mišično distrofijo je lahko že pri normalnih vrednostih forsi-
rane vitalne kapacitete vrednost maksimalnega inspiratornega pritiska in 
maksimalnega ekspiratornega pritiska zmanjšana za polovico, kar vodi v 
moteno izkašljevanje in težko sapo pri naporu (3).

Zapleti pri bolnikih z oslabelostjo dihalnih mišic

Zastoj sekreta v zgornjih dihalih
Zaradi motene koordinacije in oslabelosti mehanizma kašlja pride do za-
stoja sekreta v dihalih, kar lahko povzroči atelaktazo, pljučna vnetja in re-
spiracijsko insuficienco.
Klinični znaki za zaporo zgornjih dihal (gnoj, sluz) so:
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•	 glasno dihanje: zaradi obilice sekreta se pojavijo čezmerni glasovi pri 
vdihu in izdihu; 

•	 pogosto kašljanje: pacient se ne more odkašljati in očistiti dihalne poti; 
•	 povečan napor pri dihanju: pojavi se nepravilen respiratorni vzorec  

(hitro dihanje, očitna aktivnost pomožnih dihalnih mišic);
•	 pojav sluzi na vrhu kanile ali v dihalih;
•	 padec saturacije kisika: se klinično izraža kot sprememba barve kože;
•	 strah: pacienti so zaradi težav z dihanjem prestrašeni (4).

Pri takih pacientih je potrebna aspiracija. Pri tistih, ki niso sposobni aktiv-
nega izkašljevanja, je treba v terapijo uvesti dodatne respiratorne postop-
ke (easy PEEP, izkašljevalnik Cough assist, manualna pomoč pri izkašlje-
vanju, drenažni položaji). 
Najhujši zaplet zastoja sekreta v dihalih je nastanek resorbcijskih ate-
lektaz. Za prepoznavo atelektaz je pomembna anamneza o prej ome-
njenih dejavnikih tveganja. Klinični znaki za majhne atelektaze so lahko 
odsotni ali minimalno prisotni. V primeru povečanja atelektaz se po pra-
vilu proporcionalno poveča frekvenca dihanja. Nad prizadetim pljuč-
nim parenhimom so slišni drobni pozni inspiratorni poki. Pri lobarni 
atelektazi dihalni zvoki izginejo, pride do padca nasičenosti krvi s kisi-
kom in posledične tahikardije. Pacienti s predhodnim pljučnim obole-
njem (KOPB, astma) razvijejo hujše klinične znake že pri razvoju manj-
ših atelektaz. Diagnozo potrdimo z rentgenskim posnetkom pljuč. Pri ob-
sežnih atelektazah z respiracijsko insuficienco je za očiščenje dihalnih 
poti navadno potrebna toaletna bronhoskopija. Za preventivo ali rešitev 
manjših atelektaz je potrebna pravilna namestitev bolnika (nikoli ne sme 
ležati na prizadeti strani), uporaba incentivnega spirometra (IS) ali CPAP-
terapija (5).

Odpoved dihanja zaradi odpovedi dihalnih mišic 
z respiracijsko insuficienco
V začetni fazi odpovedi bolniki navajajo težko sapo ob naporu in v leže-
čem položaju ter klinične znake pljučnega srca (zatekanje v spodnje okon-
čine, polne vratne vene). 
V nadaljnjem poteku se pojavi vedno hitrejše in plitvejše dihanje, zna-
čilno je spanje v višjem/sedečem položaju. Ko so adaptacijski mehanizmi 
izčrpani, se začne razvijati hiperkapnija. Na klinične znake hiperkapnije 
moramo biti pozorni, ker lahko vodi v sekundarni zastoj srca zaradi zasto-
ja dihanja.
Klinični znaki hiperkapnije so glavobol, zaspanost, zmedenost, vrto-
glavica, tremor, znojenje, nezavest, hipertenzija, tahikardija in aritmija. Če 
posumimo na hiperkapnijo, je treba bolnika takoj napotiti v bolnišnico, 
kjer hiperkapnijo potrdimo s plinsko analizo krvi. Navadno je potrebna 
uvedba prehodne ali kronične podpore ventilacije. Pred transportom v 
primeru padca saturacije kisika v krvi nikoli ne dodajamo kisika prek bi-
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nazalnega katetra, vedno prek Venturije maske. Ciljne vrednosti so okoli 
90 odstotkov, nikoli si ne prizadevamo doseči normalizacije saturacije ki-
sika v krvi (6).
 
Aspiracija
Aspiracija je vdihnjenje tekočin ali zmesi (slina, bruhanje, želodčne vse-
bine) skozi ustno ali nosno votlino ali neposredno z bruhanjem v sapnik 
in spodnji del dihalnega sistema. Najpogosteje je prizadet desni glavni 
bronhij, če pa pride do aspiracije v stoječem položaju, sta prizadeta oba 
bronhija. 
Klinična slika je odvisna od količine in vrste aspiriranega materiala ter 
obrambne sposobnosti organizma. Lahko je klinično nema, lahko pa na-
stopijo prolongiran kašelj po hranjenju, tahipneja, padec saturacije, bron-
hospazem, stridor, nepopolna/popolna zapora dihalnih poti v predelu la-
rinksa in traheje z značilnimi znaki hlastanja za zrakom, cianozo in dihal-
no stisko. 
Pri zapori zgornjih dihal se pojavi inspiratorni stridor, pri zapori bolj dis-
talno pa ekspiratorni piski. 
Pri pacientu z zaporo dihalnih poti zaradi tujka najprej ocenimo, ali gre 
za blažjo (lahko govori, kašlja, diha) ali hudo zaporo (ne more govoriti, ne 
more dihati, piskajoče dihanje, tihi poskusi kašlja, nezavest). Pri blažji za-
pori dihalnih poti in učinkovitem kašlju ga spodbujamo h kašlju do spro-
stitve zapore. Pri hudi zapori z neučinkovitim kašljem in nezavestnem 
bolniku začnemo s temeljnimi postopki oživljanja. Pri hudi zapori in za-
vestnem bolniku izmenjujemo postopke pet udarcev po hrbtu in pet pri-
tiskov na trebuh (7). 
Z laringoskopom ali Magillovo prijemalko lahko v nujnih primerih od-
stranimo tujek, ki leži supraglotično. V primeru slabšanja stanja je treba 
bolnika intubirati, ker z intubacijo omogočamo predihavanje vsaj enega 
predela pljuč.

Aspiracijska pljučnica
Disfagija je glavni dejavnik tveganja za aspiracijo, vendar mora biti za na-
stanek aspiracijske pljučnice prisoten vsaj še eden izmed dejavnikov tve-
ganja: odvisnost od hranjenja in izvajanja ustne higiene, nesanirano zo-
bovje, enteralno hranjenje (nazogastrična sonda), več kot ena medicinska 
diagnoza, jemanje številnih zdravil in kajenje (8).
Če pride do aspiracije sterilne želodčne vsebine, nastopi kemični pnev-
monitis s poznejšo superinfekcijo. Pri aspiraciji kolonizirane vsebine iz 
orofaringsa se lahko razvije aspiracijska pljučnica (9).
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Tabela 2: Razlike med aspiracijskim pnevmonitisom in aspiracijsko pljuč-
nico

Značilnosti Aspiracijski pnevmonitis Aspiracijska pljučnica

Mehanizem aspiracija sterilne želodčne
vsebine

aspiracija koloniziranega 
materiala iz orofarinksa

Patofiziološki proces akutna poškodba pljuč zaradi
kisline ali delcev

bakterijsko vnetje

Bakteriološki izvid sterilen, pozneje superinfekcija gramnegativne bakterije

Glavni dejavniki tveganja zmanjšana raven zavesti disfagija, motnje 
v motiliteti želodca

Starostna skupina katera koli starost navadno starejši

Aspiracijski dogodek lahko so prisotne priče navadno ni prič

Značilna prezentacija infiltrat v pljučih/respiratorni
simptomi

znaki zunajbolnišnične 
pljučnice zinfiltratom 
v pljučih

Klinične značilnosti lahko brez simptomov;
simptomi: 
neproduktiven kašelj, 
tahipneja, bronhospazm,
krvav, penast sputum 

tahipneja, kašelj, 
vročina, 
znaki pljučnice

V diferencialni diagnostiki moramo pomisliti na bronhitis, bronhiolitis, 
astmatični napad, laringotraheitis, epiglotitis in bakterijski traheitis. 
Pri podanem kliničnem sumu na aspiracijsko pljučnico damo grobo oce-
no intenzivnosti pljučnice po CRB (10) in se glede na stopnjo ogroženosti 
pacienta odločamo o načinu zdravljenja.

Tabela 3: Klinična ocena intenzivnosti pljučnice pri družinskem zdrav-
niku (stopnje CRB)
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Natančnejšo stopnjo ogroženosti ocenimo z dodatnim točkovanjem po 
sistemu PORT, kjer pri oceni upoštevamo dodatne dejavnike starost, spol, 
hkratna obolenja in laboratorijske izvide.
Pri zdravljenju aspiracijske pljučnice je enako pomembna simptomatska 
terapija kot izbira ustreznega antibiotika. Prva izbira antibiotičnega zdra-
vljenja je amoksicilin oziroma klavulanska kislina, pri preobčutljivosti 
nanj pa se izberejo antibiotiki klindamicin, ertapenem in moksifloksaci-
lin (11).

Zaključek
Do pljučnih zapletov pri bolnikih v rehabilitacijskem okolju pride pred-
vsem zaradi oslabelih dihalnih mišic in povečanega tveganja za aspiraci-
jo. Pred začetkom rehabilitacije, ki je usmerjena v preventivne in terapev-
tske ukrepe, ki zmanjšajo celotno tveganje za pljučne zaplete, je potrebna 
ocena respiratorne ogroženosti.
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SEPSA KOT ZAPLET PRI REHABILITACIJI 
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nih okužb, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Sepsa je skupek simptomov, ki nastopijo, kadar se bakterije v krvi raz-
množujejo ali kadar bakterije iz žarišča okužbe, ki je lahko zelo majhno, 
vstopajo v kri v velikem številu. Povzročitelji sepse so bakterije, redkeje 
glive. Najtežja oblika sepse je septični šok.
Sepso povzročijo patogene bakterije, ki so na površini kože in sluznic 
in vdrejo v kri. Pri gibalno oviranih pacientih so najpogostejša vstopna 
mesta razjede zaradi pritiska in okužbe sečil, še zlasti ob vstavljenem 
trajnem urinskem katetru, pa tudi okužbe osrednjih venskih katetrov.  
Povzročitelji se razlikujejo glede na vstopno mesto okužbe. Urosepse naj-
pogosteje povzročajo po Gramu negativne bakterije (Escherichia coli, 
Proteus spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp. in druge enterobakterije, 
Pseudomonas aeruginosa in drugi po Gramu negativni nefermentativni 
bacili). Kadar je vstopno mesto koža, so pogosti povzročitelji stafiloko-
ki in streptokoki (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Stre-
potococcus agalactiae). Kadar je vstopno mesto okužen osrednji venski 
kateter, so poglavitni povzročitelji koagulazno negativni stafilokoki (S. 
epidermidis), velikokrat tudi glive (Candida spp.). Polimkrobne sepse so 
največkrat posledica okužb razjede zaradi pritiska ali okužb v trebušni 
votlini. Gibalno ovirani bolniki so ves čas v stiku z zdravstvenim siste-
mom in pogosto hospitalizirani, zato obstaja večja verjetnost, da so kolo-
nizirani ali okuženi z večkratno odpornimi bakterijami. V zadnjem času 
narašča odpornost po Gramu negativnih bakterij, in sicer zaradi poja-
va bakterij, ki izdelujejo encime bektalaktamaze razširjenega spektra 
(ESBL). Še vedno je težava okužba s stafilokoki, odpornimi proti metici-
linu (MRSA), in z enterokoki, odpornimi proti vankomicinu (VRE). Bol-
niki, ki prihajajo iz tujine, zlasti iz nekdanje Jugoslavije, Italije, Grčije in 
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drugih sredozemskih držav, so pogosto kolonizirani z bakterijami, ki so 
odporne proti karbapenemom (CRE). 

Patogeneza
Ko patogene bakterije premagajo obrambne mehanizme organizma, vdre-
jo v kri. Razpad celične stene bakterij povzroči vnetni odgovor organiz-
ma. Ob tem se sproščajo biološko zelo aktivne snovi – peptidoglikan in/
ali teihoična kislina grampozitivnih bakterij in lipopolisaharid gramne-
gativnih bakterij. Pride do aktivacije komplementa, degranulacije masto-
citov, aktivacije in agregacije nevtrofilnih levkocitov, tvorbe arahidonske 
kisline in njenih presnovkov ter tvorbe različnih mediatorjev vnetja – ci-
tokinov. Posledica vseh procesov so vazodilatacija, povečana prepustnost 
kapilar, mikrotromboze, hipoksija in ireverzibilna okvara tkiv.
Po definiciji je sepsa klinično stanje sistemskega vnetnega odgovora 
(SIRS) z znaki okužbe. 

Klinični znaki so:
•	 tahipneja	(več	kot	20	vdihov	na	minuto	ali	ventilacija	več	kot	10	litrov	na	

minuto), 
•	 tahikardija	(frekvenca	več	kot	90	na	minuto	ali	10	udarcev	nad	predvi-

denim srčnim utripom), 
•	 hipertermija	(več	kot	38,3	°C)	ali	hipotermija	(do	35,6	°C).	

O septičnem sindromu govorimo, kadar so sepsi pridruženi znaki ne-
zadostne prekrvitve organov (hipoksemija – PaO2/FiO2 do 280, če ni pri-
sotna pljučna ali srčno-žilna bolezen, zvišana vrednost laktata v plazmi, 
oligurija – do 0,5 ml urina na kilogram telesne teže/uro in motnje zavesti). 
Septični šok je septični sindrom s hipotenzijo, ki se popravi z intraveno-
zno infuzijo tekočin ali zdravil (sistolični tlak je nižji kot 90 mm Hg, sre-
dnji arterijski tlak je nižji za več kot 40 mm Hg pri hipertonikih in manj kot 
60 mm Hg pri zdravih). 
Najhujša oblika sepse je refraktarni septični šok, za katerega je znači-
len znižan krvni tlak, ki traja več kot 1 uro in se ne popravi po infuziji te-
kočine (500 ml v 30 minutah) ali po zdravilih (dopamin več kot 10 µg/kg/
minuto). Posledice septičnega šoka se kažejo kot odpoved več organov 
(angl. multiple organ failure – MOF): diseminirana intravaskularna koagu-
lacija, akutni respiratorni distresni sindrom, akutna odpoved ledvic, okva-
ra jetrne funkcije in okvara osrednjega živčevja.

Klinična slika sepse
Bolezen se pogosto začne nenadno, z mrzlico in povišano telesno tempe-
raturo. Bolniki so videti prizadeti, so tahikardni, hipotenzivni in tahipno-
ični, navajajo bolečine v mišicah in splošno oslabelost, pogosti so motnje 
zavesti različne stopnje, glavobol, bruhanje in driska.
Z laboratorijskimi preiskavami ugotovimo levkocitozo ali levkopeni-
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jo s pomikom v levo, trombocitopenijo, povečane koncentracije laktata, 
elektrolitne motnje, motnje koagulacije, metabolično acidozo ali respira-
torno alkalozo. Povečane so koncentracije C-reaktivnega proteina (CRP) 
in prokalcitonina (PCT). 
Diferencialno diagnostično prihajajo v poštev stanja z visokimi vnetnimi 
parametri, na primer nekrozantni pankreatitis, ali druga šokovna stanja. 
Ne pozabimo, da tudi nekatere lokalizirane okužbe, na primer pljučnica, 
lahko potekajo z bakteriemijo.
Diagnozo sepse potrdimo z osamitvijo povzročitelja iz krvi. Če je 
mogoče, poskušamo osamiti povzročitelja tudi z mesta primarne okužbe 
(kožne spremembe, osrednji žilni kateter, urin). Ob negativnih hemokul-
turah lahko uporabimo tudi nekatere novejše molekularne preiskave krvi 
za dokazovanje povzročiteljev. 

Zdravljenje
Bolnika s sepso zdravimo v bolnišnici, idealno na infekcijskih oddel-
kih, zato ob sumu na sepso bolnika nemudoma napotimo na bolnišnič-
no zdravljenje. Bolnike s septičnim šokom zdravimo v enotah intenziv-
nega zdravljenja. Pri poteku bolezni je bistveno pravilno antibiotično 
zdravljenje. Na podlagi kliničnih znakov in laboratorijskih podatkov vča-
sih lahko sklepamo o povzročitelju sepse in izberemo ustrezen antibio-
tik. Navadno začnemo zdraviti bolnike s sepso s kombinacijo širokospek-
tralnih antibiotikov, ki delujejo na gramnegativne in grampozitivne pov-
zročitelje. Pri sumu na bolnišnično okužbo ali okužbo z večkratno od-
pornimi bakterijami uporabimo antibiotike z delovanjem na te povzro-
čitelje. Antibiotično zdravljenje začnemo čim prej. Ko dokažemo pov-
zročitelja in ugotovimo njegovo občutljivost, antibiotično zdravljenje 
ustrezno prilagodimo. Pri izbiri antibiotika upoštevamo objavljene smer-
nice za protimikrobno zdravljenje in se posvetujemo z infektologom. 
Pri bolniku moramo čim prej poskrbeti za hemodinamsko ravnovesje. 
Vzdrževati moramo minutni volumen srca. Dajemo infuzijske raztopine 
kristaloidov. Če je treba, dajemo vazoaktivne amine. 
Pri hipoksiji in morebitnem akutnem respiratornem distresnem sindromu 
(ARDS) damo kisik, bolnika intubiramo in umetno ventiliramo. Uravnava-
mo elektrolite in zdravimo morebitne motnje v strjevanju krvi. Napoved 
poteka bolezni je odvisna od povzročitelja, morebitne osnovne bolezni 
in/ali motenj imunskega odgovora bolnika. Smrtnost je še vedno velika, 
še zlasti, če gre za odpoved več organov in refraktarni septični šok.
Pri gibalno oviranih lahko preprečimo nastanek sepse z ustrezno nego 
kože in preprečevanjem razjed zaradi pritiska, z ustrezno toaleto dihalnih 
poti in s preprečevanjem okužb sečil. 
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ZAPLETI NEVROGENEGA MEHURJA 
IN ČREVESA
Doc. dr. Metka Moharić, dr. med., Metka Moharić, dr. med.1, 2

1 Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 
2 Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, Medicinska fakulteta 
Univerze v Ljubljani

Uvod
Normalno delovanje spodnjih sečil in črevesa je odvisno od delovanja 
osrednjega in perifernega živčevja ter povezave med njima. V rehabilitaci-
ji pogosto obravnavamo bolnike z nevrogeno motnjo delovanja spodnjih 
sečil in črevesa, saj se pojavljajo pri različnih okvarah živčevja tako zaradi 
poškodb kot zaradi bolezni. Nevrogene motnje delovanja spodnjih sečil 
so najpogostejše pri okvarah hrbtenjače, sindromu kavde ekvine in multi-
pli sklerozi. Ne smemo pa zanemariti drugih bolezni, pri katerih je okvar-
jeno osrednje ali periferno živčevje.
Že sama nevrogena motnja delovanja spodnjih sečil in črevesa povzroči 
različne simptome, ki bi pri bolniku brez okvare živčevja pomenili nenor-
malno dogajanje. Pri bolnikih z nevrogeno motnjo pa so nekaj povsem 
običajnega, zato je nujno treba poznati anatomijo in fiziologijo delovanja 
sečil in črevesa. Na podlagi tega nato lažje razumemo, zakaj se pojavlja-
jo nekateri simptomi in v primeru nujnega stanja lažje prepoznamo novo 
motnjo ter ustrezno ukrepamo.
Pri nevrogenih okvarah delovanja spodnjih sečil in črevesa funkcional-
no ločimo dva različna vzorca delovanja – refleksno delovanje pri okvari 
zgornjega motoričnega nevrona in arefleksno delovanje pri okvari spo-
dnjega motoričnega nevrona. V prispevku bomo oba organska sistema 
obravnavali ločeno.

Nevrogeni mehur
Nevrogena motnja delovanja spodnjih sečil oziroma nevrogeni mehur na-
stane zaradi poškodbe ali bolezni živčevja, ki nadzoruje delovanje spo-
dnjih sečil. Obstaja več različnih razdelitev nevrogene motnje delovanja 



104 Zapleti nevrogenega mehurja in črevesa

spodnjih sečil. Temeljijo na anatomskih ali funkcionalnih razvrstitvah. 
Evropsko združenje za urologijo priporoča uporabo Madersbacherjeve 
razvrstitve (1).
Okvare spodnjega motoričnega nevrona nastanejo na ravni oziroma 
pod ravnjo konus medularis. Pri popolni okvari mišica detruzor deluje 
arefleksno, tudi mišice medeničnega dna niso aktivne (2). Kot simptom 
prevladuje zastajanje urina, zato se morajo ti bolniki intermitentno kate-
trizirati ali imeti vstavljen stalni urinski kateter.
Okvare zgornjega motoričnega nevrona razdelimo na intrakranialne 
(supraspinalne) in spinalne (suprasakralne ali infrapontine) (2). Spinalne 
okvare so nad konus medularis, sakralni refleksni lok je ohranjen. Preki-
njena je pontina modulacija koordinacije med mišico detruzor in zapiral-
ko, zato se lahko pojavi disinergija mišice detruzor in zapiralk. Ker je re-
fleksni lok ohranjen, pri določeni polnosti sečnega mehurja prihaja do 
aktivnosti mišice detruzor. Ta aktivnost lahko povzroči nehotno uhajanje 
urina brez občutka potrebe po uriniranju. Ob tem se lahko pojavijo simp-
tomi in znaki avtonomne disrefleksije (2). Pri supraspinalnih okvarah se 
ob ohranjenem refleksnem loku pojavlja aktivnost mišice detruzor, ni pa 
disinergije mišice detruzor in zapiralk (2). Tudi pri teh bolnikih je metoda 
izbora izločanja urina intermitentna katetrizacija, če ta ni mogoča, pa stal-
ni urinski kateter.
V primerjavi z drugimi kirurškimi področji je v urologiji na splošno raz-
meroma malo nujnih stanj, zato moramo pri obravnavi takega bolnika 
imeti v mislih: 
•	 nujna	stanja	v	urologiji	redko	ogrožajo	življenje,	kar	pomeni,	da	imamo	

nekoliko več časa, da razmislimo in ustrezno ukrepamo,
•	 na	voljo	imamo	zelo	uporabne	slikovne	diagnostične	metode,	še	pose-

bej ultrazvok,
•	 če	nismo	vešči	obravnave	takih	bolnikov,	pokličimo	raje	urologa	(3).

Pri nujnih stanjih v urologiji je prvi korak prepoznavanje njihovega kli-
ničnega pomena (4). Ločiti moramo življenje ogrožajoča stanja (kot so 
urosepsa, ruptura ledvice ali avtonomna disrefleksija), nujna stanja (kot 
je torzija testisov) in večje težave (na primer običajna okužba sečil) (4). Za 
opredelitev sta potrebna natančna anamneza in klinični pregled. 

Znaki in simptomi, ki se pojavljajo pri bolnikih z nevrogenim mehur-
jem, so odvisni od ravni okvare in popolnosti okvare živčevja, torej od 
tega, katere poti oživčenja so ohranjene. Napetega in občutljivega tre-
buha pri bolnikih s popolno okvaro hrbtenjače nad Th 5 navadno ne 
bomo našli. Bolniki z okvaro nad ravnjo Th 6 bodo lahko imeli znake av-
tonomne disrefleksije, nejasen in nelokaliziran neprijeten občutek, ve-
čjo spastičnost in rigidni abdomen. Pri okvari med Th 6 in Th 10 bolniki 
lahko zaznavajo nekaj bolečine prek simpatičnih visceralnih aferentnih 
poti in/ali somatskih aferentnih poti iz trebušne stene. Pri okvari pod 
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Th 12 sta ohranjena simpatično oživčenje in oživčenje trebušne stene, 
zato imajo ti bolniki podobne simptome in znake kot bolniki brez okva-
re živčevja.
Nevrogeni mehur je dejavnik tveganja za okužbo sečil in urosepso. V 
tem primeru ravnamo, kot je zapisano v prispevku o sepsi. Ob splošnih 
postopkih (zadostna hidracija, zdravljenje z antibiotikom itn.) je navadno 
potrebna vstavitev stalnega urinskega katetra (5).

Fournierjeva gangrena je sinergistični polimikrobni nekrotizirajo-
či fasciitis perineja in genitalij. Napreduje lahko v fulminantno okužbo 
mehkih tkiv, ki se hitro širi in lahko privede do sepse. Neprepoznana 
in ne dovolj zgodaj zdravljena okužba lahko ogroža življenje. K sreči je 
redka. Sprva se pojavijo splošni znaki vnetja. Ob vidni nekrozi kože je 
okužba že obširna (6). Ukrepamo kot pri drugih okužbah, v pomoč pa 
nam je ultrazvočna preiskava. Navadno je potrebna tudi kirurška obrav-
nava (6).

Zastajanje urina v zgornjih sečilih je precej pogosto urološko nujno 
stanje (7). Običajni simptom je ledvična kolika, ki pa se pri bolnikih z ne-
vrogenim mehurjem mogoče ne bo pojavila. Nadomeščajo jo simptomi in 
znaki avtonomne disrefleksije. Vzroki so različni (ledvični kamni, striktu-
re, bolezni ledvic in sečevodov itn.). Bolniki poleg spazmolitika in analge-
tika potrebujejo nadaljnjo obravnavo pri urologu.

Zastajanje urina v spodnjih sečilih je ena najpogostejših težav, s kate-
rimi se lahko srečamo v urologiji (8). Vzrok je pri moškem navadno moč-
no povečana prostata zaradi benigne hiperplazije (8). Pri bolnikih z ne-
vrogenim mehurjem je zastajanje urina navadno povezano z znaki avto-
nomne disrefleksije. 
Pri prepoznavanju nam je v pomoč merjenje količine urina v mehurju z 
ultrazvokom. Ob vstavljenem stalnem urinskem katetru moramo najprej 
pomisliti na zamašitev ali prepognjenje, zaradi česar je onemogočena dre-
naža urina. Ukrepanje je v teh primerih precej preprosto.
Metoda izbora za drenažo urina je pri bolniku z nevrogenim mehurjem 
intermitentna katetrizacija. Pri izvajanju intermitentnih katetrizacij so mo-
goči različni zapleti, ki so lahko tudi nujna stanja. To so vnetja sečil, geni-
talne okužbe, kot je epididimitis, krvavitev iz sečnice, uretritis, strikture 
sečnice ipd (9). Poleg ustreznega antibiotičnega zdravljenja ob okužbah in 
začasne vstavitve stalnega urinskega katetra ta stanja navadno zahtevajo 
ukrepe urologa.

Nevrogeno črevo
Nevrogeno črevo je okvara gasterointestinalne in anorektalne funkcije, 
ki močno spremeni življenje bolnika (10). Nastane zaradi okvare živčevja, 
povzroči pa lahko življenje ogrožajoče zaplete. Vzpostavitev učinkovitega 
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programa obravnave zmanjša razvoj zmanjšane zmožnosti in oviranosti 
zaradi nevrogenega črevesa (10). Kljub temu bolniki poročajo o številnih 
zapletih in negativnem vplivu na kakovost življenja (11).
Glede na okvaro živčevja funkcionalno ločimo refleksno črevo ob okvari 
zgornjega motoričnega nevrona, torej okvari nad križnimi segmenti hrb-
tenjače, in arefleksno črevo ob okvari spodnjega motoričnega nevrona, 
torej okvaro v spodnjih križnih segmentih hrbtenjače in/ali perifernega 
živčevja (10). Pri refleksnem črevesu se defekacija ne more začeti s ho-
teno sprostitvijo zunanjega analnega sfinktra. Nezmožnost hotene modu-
lacije descendentne inhibicije in spastičnost medeničnega dna prepreču-
jeta relaksacijo zunanjega analnega sfinktra, zato pride do zastajanja bla-
ta. Ker pa povezave med hrbtenjačo in črevesom ostanejo neprizadete, to 
omogoča refleksno koordinacijo propulzije blata. 
Popolna okvara v križnih segmentih hrbtenjače in/ali perifernih živcev 
povzroči arefleksno črevo. V tem primeru ni refleksne peristaltike, ki jo 
uravnava delovanje hrbtenjače. Mienterični pletež v steni debelega čreve-
sa koordinira počasno propulzijo blata, denerviran zunanji analni sfink-
ter pa ima slab tonus. To povzroči slabo premikanje blata ter večjo mo-
žnost inkontinence (10).
Učinkovito prepoznavanje zapletov nevrogenega črevesa se začne s pra-
vočasnim prepoznavanjem težav ob upoštevanju kliničnih slik (12). Kli-
nično prepoznavanje zapletov znotraj trebušne votline pogosto moti 
slab(š)a visceralna občutljivost in odsotnost drugih kliničnih znakov. 

Znaki in simptomi, ki se pojavljajo, so pri bolnikih z nevrogenim čreve-
som odvisni od ravni okvare in popolnosti okvare živčevja, torej od tega, 
katere poti oživčenja so ohranjene (10). Zelo pogost simptom pri bolnikih 
z nevrogenim črevesom je neješčnost. Bolečina je ali ni prisotna. Če je, je 
navadno topa, slabo lokalizirana in nejasna (10). 

Akutni abdomen je nujno stanje, ki se pojavlja tudi pri bolnikih z nevro-
genim črevesom. Ta diagnoza obsega vse tiste nenadne bolezni trebušnih 
organov, ki tako zelo prizadenejo bolnika, da nujnost takojšnjega terapev-
tskega ukrepanja prevlada nad natančnejšo diagnostiko (13). Vzrok zanj 
so poleg intraabdominalnih stanj tudi številne druge bolezni in stanja v 
retroperitonealnem prostoru, prsnem košu in prsni steni, trebušni steni, 
medenici in hrbtu ter nekatere sistemske bolezni (13). 
Običajna klinična slika, stalne ali krčevite bolečine v trebuhu, napetost 
trebušne stene, skrčen položaj bolnika, bruhanje in splošna prizadetost, 
ki jo pričakujemo pri akutnem abdomnu, se lahko precej razlikuje. 
Pri splošnih ukrepih velja pravilo, da ne dajemo ničesar skozi usta. Bolnik 
naj miruje v ležečem položaju, razen kadar se pojavljajo simptomi avto-
nomne disrefleksije (glej prispevek o avtonomni disrefleksiji). Pomemb-
no je, da nadzorujemo življenjske znake (zavest, dihanje, pulz) in merimo 
krvni tlak. Nastavimo venski kanal in infuzijo fiziološke raztopine ali Rin-
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ger laktata (13). Bolečine ne lajšamo z opiatnimi analgetiki, v poštev pride-
jo spazmolitiki. Bolnika premestimo v ustrezno ustanovo.

Konstipacija pri bolnikih z nevrogenim črevesom sicer ni nujno, življe-
nje ogrožajoče stanje, kljub temu pa glede na pogostost zahteva našo po-
zornost. Ob vzpostavljenem rednem programu odvajanja blata konstipa-
cija pomeni nenavadno dolgo obdobje brez odvajanja blata ali odvajanje 
majhne količine suhega, trdega blata (10).
Vzroki so lahko mehanski, farmakološki, endokrinološki, nevrološki ali 
sistemski (10). Konstipacija pri bolnikih z nevrogenim črevesom je lahko 
prehodna/funkcionalna, zaradi obstrukcije, inercije debelega črevesa, idi-
opatskega megakolona ipd. (10).
Če ni znakov obstrukcije, lahko blato, ki se je nabralo v debelem črevesu, 
odstranimo ročno ali z odvajali. Pri postavljanju diagnoze si lahko poma-
gamo z različnimi preiskavnimi metodami, vključno z rentgensko sliko 
abdomna na prazno, s kolonoskopijo, ipd. (14).
V primeru krvavitev iz prebavil (hematemeza, melena) ukrepamo ena-
ko kot pri bolnikih brez okvare živčevja.

Zaključek
Pri bolnikih z nevrogenim mehurjem in črevesjem se pojavljajo podob-
na nujna stanja kot pri bolnikih brez okvare živčevja, so pa prisotna tudi 
specifična stanja. Zaradi okvare živčevja klinična slika pri nujnih stanjih 
ni enaka. Bolečino lahko zamenjujejo znaki avtonomne disrefleksije. Pri 
obravnavi poskrbimo za osnovne življenjske funkcije in primerno lajša-
nje bolečine, večinoma pa ta stanja zahtevajo napotitev k ustreznim spe-
cialistom.
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AVTONOMNA DISREFLEKSIJA – 
akutna epizodična hipertenzija pri osebah 
z okvaro hrbtenjače
Asist. Nataša Puzić, dr. med. 
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut republike Slovenije - Soča

Etiologija
Avtonomna disrefleksija je nujno stanje pri osebah z okvaro hrbtenjače 
(travmatsko in netravmatsko, popolno in nepopolno) na nevrološki rav-
ni Th 6 ali višje (1). Pojavlja se tudi pri lezijah pod Th 6, opisani so tudi 
primeri njenega pojava do Th 10 (2). Pojavnost avtonomne disrefleksije 
pri osebah s popolno okvaro vratne hrbtenjače je do 91 odstotkov, pri 
nepopolni do 27 odstotkov (3). Višja ko je raven okvare hrbtenjače, večja 
je klinična manifestacija avtonomne disrefleksije. Pogosteje se pojavlja v 
kronični, vendar je prisotna tudi v akutni fazi po okvari hrbtenjače – že v 
prvih dneh ali tednih (1).

Patofiziologija
Avtonomno disrefleksijo lahko sproži močan škodljiv ali neškodljiv dra-
žljaj pod ravnjo okvare hrbtenjače, ki prek intaktnih senzornih živcev re-
fleksno aktivira simpatične preganglionarne nevrone, ki nato sprožijo ma-
sivno vazokonstrikcijo pod ravnjo okvare hrbtenjače in s tem porast krvne-
ga tlaka. Baroreceptorji v karotidnih arterijah in aortnem loku zaznajo po-
rast krvnega tlaka in aktivirajo parasimpatično živčevje nad ravnjo okvare 
hrbtenjače. Inhibitorni signali iz možganov ne prehajajo pod raven okvare 
hrbtenjače, tako da vazokonstrikcija vztraja. Signali, ki potujejo prek dese-
tega možganskega živca (vagusa), povzročijo sekundarno bradikardijo (1).

Sprožilni dejavniki 
V 85 odstotkih primerov sta sprožilna dejavnika raztegnjenost sečnega 
mehurja (zamašitev stalnega urinskega katetra, nepravočasna izvedba ka-
tetrizacije) in debelega črevesa (obstipacija, impaktacija blata) (4). Sprožil-
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ni dejavniki so lahko tudi kateterizacija sečnega mehurja, urološki pose-
gi, urodinamska preiskava, okužba sečil, kamni v ledvicah ali sečnem me-
hurju, žolčni kamni, razjeda zaradi pritiska, vraščen noht, zlom, pretesna 
oblačila ali povoji ali obutev, pritisk pripomočkov, mišični krči, hemoroi-
di, invazivni posegi, spolni odnos, erekcija in ejakulacija, vibrostimulacija, 
pri ženskah porod in dojenje, menstruacija, tudi pretesno zavezana vezal-
ka ali sončna opeklina (5). V večini primerov se epizoda avtonomne disre-
fleksije konča z odstranitvijo sprožilnega dejavnika.

Klinična slika
Intenzivnost epizode avtonomne disrefleksije je spremenljiva, od asimp-
tomatske do take, ki ogroža življenje (4).
Znaki in simptomi avtonomne disrefleksije so opisani v tabeli 2. Poviša-
nje krvnega tlaka navadno spremlja bradikardija (občasno tudi tahikardi-
ja). Osebe z okvaro zgornjih prsnih ali vratnih segmentov hrbtenjače ima-
jo v mirovanju navadno za 15 do 20 mm Hg nižji sistolični krvni tlak kot 
osebe brez okvare hrbtenjače (4, 7). Povišanje sistoličnega tlaka za 20 do 
30 mm Hg imamo za disrefleksno epizodo (6).
Posledice epizode avtonomne disrefleksije, ki je ne zdravimo, so lahko 
možganska krvavitev, krvavitev v mrežnico, odstop mrežnice, srčni zaple-
ti, epileptični napad, tudi smrt (8). Med epizodo lahko zaradi konstrikcije 
koronarnih arterij pride do miokardne ishemije kljub zdravemu koronar-
nemu žilju (1).

Tabela 1: Znaki in simptomi avtonomne disrefleksije pri osebah z okvaro 
hrbtenjače (5)

Avtonomna disrefleksija lahko poteka z vsemi ali nekaterimi znaki in simptomi

porast RR za 20 do 30 ali več mm Hg nad vrednost krvnega tlaka v mirovanju  glavobol

 bradikardija (relativna glede na srčno frekvenco v mirovanju)

 rdečica obraza

potenje nad ravnjo okvare hrbtenjače

bleda, hladna koža in piloerekcija pod ravnjo okvare hrbtenjače

meglen vid

dispneja

tesnoba

kongestija nosne sluznice

srčna aritmija

Ukrepi
Najbolj učinkoviti ukrepi preprečevanja avtonomne disrefleksije so pre-
poznavanje in odstranitev sprožilnih dejavnikov (4). Preprečimo jo lah-

1256
Sticky Note
 pulzirajoč glavobol je nova alineja



111Avtonomna disrefleksija

ko z zmanjšanjem čezmerne dejavnosti in čezmernega polnjenja sečnega 
mehurja (botulin toksin v mišico detruzor, kapsaicin in reziniferatoksin 
v mehur, antiholinergiki peroralno, sakralna denervacija – deaferentacija 
sečnega mehurja, sfinkterektomija, augmentacijska enterocistoplastika), z 
zmanjšanjem draženja kolorektalnega predela (lidokainski analni blok, li-
dokain topično), z anestezijo med kirurškimi posegi (kljub popolni okva-
ri senzibilitete pod ravnjo okvare hrbtenjače), z ustrezno obravnavo med 
porodom (epiduralna anestezija) (1).
Kljub preprečevanju pa je avtonomna disrefleksija pri bolnikih še vedno 
prisotna. Za njeno akutno obravnavo je izdelan protokol, v katerem naj-
prej priporočajo nefarmakološke ukrepe, v primeru njihove neuspešno-
sti pa farmakološko zdravljenje (9). Namen farmakološkega zdravljenja je 
olajšati simptome in preprečevati zaplete, povezane z neobvladljivo viso-
kim krvnim tlakom.
Nefarmakološki ukrepi so posedanje bolnika (zaradi izkoristka orto-
statskega znižanja tlaka), odstranitev zunanjih dražilnih dejavnikov (tesna 
oblačila, obutev, povoji, pasovi, opornice), iskanje in odstranitev vzroka 
avtonomne disrefleksije.
Antihipertenzivna farmakološka terapija je indicirana, če sistolični 
krvni tlak, kljub izvedenim nefarmakološkim ukrepom, ne pade pod 150 
mm Hg (9).
Nifedipin učinkovito prepreči čezmeren porast krvnega tlaka med dia-
gnostičnimi preiskavami (10, 11), vendar se njegova uporaba opušča zara-
di stranskih učinkov (12). Za nadzorovanje krvnega tlaka pri avtonomni 
disrefleksiji se pogosto uporabljajo nitrati, nimamo pa dokazov o njihovi 
učinkovitosti. Uporabo podpira klinični konsenz, kontraindicirani so ob 
hkratni uporabi inhibitorjev fosfodiesteraze tipa 5 (9). Številni strokovnja-
ki menijo, da je kaptopril zdravilo prve izbire v akutni obravnavi avtono-
mne disrefleksije (9, 13, 14).
Po aplikaciji antihipertenziva je treba nadzorovati krvni tlak zaradi ne-
varnosti ogrožajoče hipotenzije. Pacienta moramo nadzorovati tudi zara-
di nevarnosti ponovitve epizode avtonomne disrefleksije (1, 15).

Tabela 2: Algoritem ukrepanja (1, 5)

Med celotno epizodo avtonomne disrefleksije neprestan nadzor pacienta in merjenje 
krvnega tlaka in srčne frekvence na 2 do 5 minut

1. korak Posesti pacienta, zrahljati obleko, obutev in pripomočke.

2. korak Preveriti sečila (sprememba urina, distenzija sečnega mehurja) ali 
pripomočke za izločanje urina (pretisnjen ali zamašen urinski kateter). 
Preveriti končni del črevesa (impaktirano blato). Nadaljevati iskanje drugih 
mogočih sprožilnih dejavnikov.

3. korak Začeti farmakološko zdravljenje, če je sistolični krvni tlak enak ali večji kot  
150 mm Hg in simptomi in znaki avtonomne disrefleksije vztrajajo.



112 Avtonomna disrefleksija

4. a korak Če se po odstranitvi sprožilnega dejavnika krvni tlak in srčna frekvenca 
normalizirata ter simptomi in znaki ponehajo, priporočajo nadzor vitalnih 
funkcij od 2 do 48 ur, glede na stopnjo resnosti epizode avtonomne 
disrefleksije.

4. b korak Če epizode avtonomne disrefleksije ne prekinemo in ne najdemo sprožilnega 
dejavnika, moramo pacienta napotiti na urgenco.

Zaključek
Na področju preprečevanja in zdravljenja avtonomne disrefleksije je za-
radi etične spornosti pomanjkanje randomiziranih kliničnih preizkusov 
(1).
V tujini paciente z okvaro hrbtenjače, ki so ogroženi ali so imeli epizode 
avtonomne disrefleksije, opremijo s posebnimi karticami z informacija-
mi o stanju. Predpišejo jim hitro delujoče antihipertenzive za takojšnje 
samozdravljenje morebitne epizode avtonomne disrefleksije. Seveda pa 
je zato izredno pomembna edukacija pacientov, svojcev ali skrbnikov ter 
negovalnega osebja.
V prihodnosti bomo morali nameniti več pozornosti tudi edukaciji zdra-
vstvenih delavcev zaradi preprečevanja sprožanja jatrogene avtonomne 
disrefleksije ob različnih preiskavah in posegih in ustreznega ukrepanja 
ob epizodi avtonomne disrefleksije. Treba se je zavedati, da gre za nujno 
stanje, ki se lahko konča tudi s smrtjo.
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ZAPLETI PRI ENTERALNEM HRANJENJU
Veronika Vidmar, dipl. m. s.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

Uvod
O enteralnem hranjenju govorimo, kadar pacient zaradi oteženega ali 
onemogočenega hranjenja skozi usta (»per os«) prejema hrano in tekoči-
no po hranilnih sondah skozi nos ali pa neposredno v želodec oziroma 
črevo (1). Najpogostejši vzroki, ki privedejo do enteralnega hranjenja, so 
nevrološke motnje požiranja (po možganski kapi, poškodbah glave, ami-
otrofični lateralni sklerozi, multipli sklerozi), tumorji zgornjega dela pre-
bavil, nekatere poškodbe obraznih kosti, malnutricija ali dolgotrajna ume-
tna ventilacija (2, 3). Tudi v rehabilitaciji nekateri pacienti še potrebujejo 
enteralno hranjenje ali pa se potreba po takem načinu hranjenja pokaže 
med rehabilitacijo.
Nazogastrična oziroma duodenalna sonda je tanka upogljiva cevka, ki jo 
ima pacient vstavljeno skozi nos prek nazofarinksa in požiralnika v želo-
dec oziroma v duodenum. Uvajamo jo za hranjenje pacienta za krajše ča-
sovno obdobje (manj kot 30 dni) ali za razbremenitev oziroma izpraznitev 
želodca (4). Če je enteralno hranjenje predvideno za daljše časovno obdo-
bje (več kot 30 dni), je optimalnejša endoskopska ali operativna vstavitev 
gastrostome ali jejunostome (2, 5, 6).

Zapleti pri enteralnem hranjenju

Enteralno hranjenje lahko spremljajo zapleti, ki se lahko pojavijo že ob 
vstavitvi hranilne sonde ali pozneje. Zaplete lahko delimo na mehanske, 
gastrointestinalne in biokemične.
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1. Mehanski zapleti

Zapleti pri uvajanju nazogastrične sonde 
Pri uvajanju lahko nazogastrična sonda zaide v dihala (7). Zavesten paci-
ent začne kašljati, se dušiti, v obraz postane modrikast. Pri komatoznih, 
nezavestnih ali pacientih z nevrološkimi okvarami so obrambni mehaniz-
mi, razen cianoze, lahko odsotni, zato je pri teh pacientih potrebna še to-
liko večja pozornost. 
Po vstavitvi sonde vedno preverimo, ali je pravilno nameščena: pogleda-
mo usta in grlo, naredimo test z vpihom zraka v želodec in poslušanjem 
s stetoskopom nad predelom želodca ter poskus z aspiracijo želodčnega 
soka (8). Tudi pred vsakim hranjenjem in dajanjem tekočine je treba pre-
veriti, ali je sonda pravilno nameščena. Če dvomimo o pravilnosti položa-
ja sonde, pacienta ne hranimo prek nje. Sonde nikoli ne smemo uvajati na 
silo, ker bi lahko tako poškodovali požiralnik (7). 
Nedelujoča sonda je lahko prepognjena, zvita v ustih, žrelu, požiralniku 
ali želodcu. Pri tem zapletu ravnamo enako kot po vstavitvi sonde. Če ni 
pravilno nameščena, jo je treba odstraniti in uvesti novo.

Zamašitev nazogastrične sonde/perkutane 
endoskopske gastrostome
Vzrok za zamašitev sonde so prepočasno hranjenje, neprimerna gostota 
in konsistenca hrane, ostanki neraztopljenih zdravil ali nezadostno spi-
ranje hranilne sonde (9). Sondo poskušamo prebrizgati z manjšo količi-
no vode ali z aspiracijo vsebine sonde. Pri prebrizgavanju ne smemo biti 
grobi, da ne poškodujemo želodčne sluznice (7). Če je zapora nad ravnjo 
kože, cevko nežno masiramo med prsti in ponovno poskusimo prebri-
zgati. Zamašeno hranilno nazogastrično sondo odstranimo in zamenja-
mo. Pri vstavljeni perkutani endoskopski gastrostomi pacienta napotimo 
k specialistu.
Preprečevanje zapleta: pred aplikacijo hrane in zdravil je treba preveri-
ti gostoto hrane in prisotnost neraztopljenih delcev zdravil. Pred hranje-
njem in po njem moramo hranilno sondo splakniti s 30 ml tople pitne 
vode, čaja ali mineralne vode (10). Če vstavljene hranilne sonde začasno 
ne uporabljamo, jo moramo prebrizgati vsakih 8 ur.

Aspiracija želodčne vsebine
Aspiracija želodčne vsebine se pojavi pri 1 do 4 odstotkih pacientov, ki 
imajo uvedeno hranilno sondo (9). Dejavniki, ki vplivajo na aspiracijo, 
so gastrointestinalni refluks, bruhanje, velik želodčni zastojni volumen, 
hiatus hernija, nepravilen položaj pacienta med hranjenjem, zmanjšana 
zavest in druge nevrološke motnje (9). Aspiracija želodčne vsebine lahko 
privede do zapore dihalnih poti ali aspiracijske pljučnice. 
Preprečevanje zapleta: med hranjenjem in še približno eno uro po njem 
naj bo pacientovo vzglavje dvignjeno za vsaj 30°. Sonda mora biti pravilno 
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nameščena. Pacienta hranimo z več manjšimi obroki, nadzirati moramo 
zastojni volumen v želodcu (11).
Ukrepi ob aspiraciji: anamneza/heteroanamneza, čiščenje dihalnih poti 
(pacienta spodbujamo, da se dobro izkašlja, ali izvedemo aspiracijo dihal-
ne poti), spremljamo vitalne funkcije in zdravljenje s kisikom, kadar je sa-
turacija s kisikom manj kot 92 odstotkov.

Razjede in poškodbe nosnic in ustne sluznice 
Vzroki za nastanek razjede so pritisk na nosno sluznico, predebela sonda, 
nepravilna fiksacija sonde in težko ali nepravilno uvajanje sonde. 
Preprečevanje zapleta: pregledovanje in nega nosnic in ustne sluznice, 
redna menjava obliža za pritrditev sonde, redna ustna higiena in mazanje 
ustnic, uvajanje najmanjše še primerne sonde, pravilno nameščanje son-
de, menjave nosnice pri menjavanju sonde, menjava sonde po priporoči-
lih proizvajalca (silikonsko na tri tedne, plastično na 3 do 4 dni) ali pogo-
steje, če je to potrebno.

Krvavitev v prebavila je redek zaplet po vstavitvi perkutane endoskop-
ske gastrostome (med 0,6 in 1,2 odstotka) (12). Največkrat je posledica po-
škodbe tkiva med vstavljanjem gastrostome. Pozneje se lahko pojavi zara-
di erozij sluznice ob mehanskem draženju želodčnega dela sonde. Tvega-
nje se poveča ob hkrati prisotni ulkusni bolezni. 
Znaki krvavitve so odvajanje črno obarvanega smolastega blata (melena), 
prisotni so krvav iztok ob stomi, bruhanje krvi (hematemeza), bolečina in 
slabo počutje. 
Ukrepi pri krvavitvi: klinični pregled, hematest blata in izbruhane mase, 
merjenje vitalnih funkcij in odvzem krvi. Pri znakih hemoragičnega šoka 
nemudoma nastavimo infuzijo in pacienta premestimo na gastroentereo-
loško kliniko.

Spontan izpad ali naključna samoodstranitev 
hranilne sonde 
Do izpada hranilne sonde pride pri 4,5 odstotka bolnikov. Pri vstavljeni 
perkutani endoskopski gastrostomi se polovica spontanih izpadov zgodi, 
še preden se kanal skozi trebušno steno v celoti umiri, kar v normalnih 
pogojih traja približno 7 do 10 dni (13). Sonda lahko izpade, če ni dobro 
pritrjena (popusti obliž, trak ali šiv za pritrditev na trebušno steno, balon-
ček sonde ni dovolj napolnjen ali popusti). Zaplet je pogostejši pri nemir-
nih pacientih, ki lahko sondo nenamerno izvlečejo ali pa ta izpade pri ne-
kontroliranem gibanju. Če je izpad gastrostome odkrit zgodaj, je zamenja-
va sonde mogoča skozi isto stomo. Če menjave ni mogoče izvesti pravoča-
sno, se v stomalni kanal lahko začasno vstavi urinski kateter, ki prepreči 
zaraščanje stome (7).
Med pogostejše zaplete spada še vraščanje ali ugrezanje želodčnega li-
jaka hranilne sonde v želodčno steno in pozneje zaradi mehanske erozije 
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še v trebušno steno. Večinoma se pojavi zaradi pretesne zategnitve sonde 
na površini trebušne stene. Po ugrezanju v steno trebuha lahko hranilna 
sonda spontano izpade ali pa jo je treba odstraniti z manjšim kirurškim 
posegom (14). 

2. Gastrointestinalni zapleti

Slabost, bruhanje, spahovanje nastanejo zaradi prehitrega hra-
njenja, prevelike koncentracije hranilne formule, kontaminirane hrane, 
nepravilnega položaja sonde, nepravilnega telesnega položaja med hra-
njenjem, počasne peristaltike, zaprtja ali zapore prebavil. 
Ukrepi ob pojavu težav: prekinemo hranjenje, preverimo, kdaj in koliko 
je pacient odvajal, povprašamo, ali ima bolečine, ga opazujemo in kontro-
liramo vitalne funkcije. Postopno mu poskusimo dati manjše količine te-
kočine in ga opazujemo. Če se težave ponovijo, zdravnik odredi dodatne 
preiskave (laboratorijske, rentgenske, ultrazvočne).

Diareja: pogosto jo povzročijo neprimerna temperatura ali sestava hra-
ne, prehitro hranjenje in jemanje zdravil. Le redko jo povzročajo bakterije 
v pripravljeni hrani (3). 
Ukrepi za preprečevanje oziroma zmanjšanje zapleta: pacienta začne-
mo hraniti po hranilni sondi z majhnimi količinami hrane. Že odprto hra-
no hranimo v hladilniku in neporabljeno po 24 urah zavržemo. V odpr-
tem sistemu za sondino prehrano lahko hrana visi na sobni temperaturi 
največ 8 ur, pri zaprtem sistemu največ 12 ur. Pripomočke za hranjenje po 
vsakem hranjenju očistimo in shranimo, hranilni sistem menjamo na 24 
ur (15). Glede hranilnih formul, viskoznosti in osmolarnosti hrane se po-
svetujemo z zdravnikom za klinično prehrano in dietetikom. Če je rezul-
tat bakteriološke preiskave blata pozitiven, zdravnik predpiše antibiotič-
no zdravljenje.

Okužba vstopnega mesta stome je najpogostejši zaplet po vstavi-
tvi perkutane endoskopske gastrostome. Dejavniki tveganja so tehnika 
vstavljanja gastrostome in izkušenost endoskopistov, sladkorna bolezen, 
debelost, nizka telesna teža, dolgotrajno zdravljenje s kortikosteroidi, ne-
ustrezna ali pomanjkljiva antibiotična zaščita in neustrezna nega po vsta-
vitvi stome (16). Pogostnost okužbe je težko določljiva in ne presega 30 
odstotkov. Skoraj dve tretjini okužb je blagih in se dobro odzivajo na do-
datno antibiotično zdravljenje (12). Antibiotična zaščita in dobro tesnje-
nje sonde po posegu občutno zmanjšata pogostnost okužbe vstopnega 
mesta (17).
Ukrepi pri okužbi vstopnega mesta sonde: vsakodnevno čiščenje in pre-
veza stome, nadzor vitalnih funkcij (temperatura, pulz, pritisk), opazova-
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nje počutja in odvajanja blata. Peritonitis kot zaplet okužbe vstopnega me-
sta gastrostome je redek, razvije pa se le pri enem od stotih pacientov z 
okuženim vstopnim mestom (17). 

Iztekanje želodčne vsebine ob perkutani endoskopski gastrosto-
mi se pojavi v 1 do 2 odstotkih. Vzroki za zatekanje so prevelika odprtina 
za sondo, slabo pritrjena in ohlapna hranilna sonda (9), čezmerno izlo-
čanje želodčne kisline, dolgotrajno parenteralno nadomeščanje askorbin-
ske kisline in prepogosto izpiranje vstopnega mesta z močnimi razkužili 
(vodikov peroksid) (16). Pojavi se tudi pri kroničnih vnetjih stome in ne-
krozah zaradi mehanskega pritiska sonde. Pacienti v takih primerih nava-
dno potrebujejo začasno nazogastrično sondo (19).
Če se je cevka odmaknila, jo z rahlim nategom povlečemo do trebušne 
stene in pritrdimo zunanji disk. Če je stoma prevelika, je treba gastrostom-
sko cevko zamenjati z debelejšo. Z ustrezno nego in zaščito kože okoli sto-
me preprečimo vnetje, ki ga povzroči iztekanje želodčnega soka. Kožo za-
ščitimo z uporabo terapevtskih oblog (9).

3. Biokemični zapleti

Motnje v ravnovesju tekočin (hiper- in hipovolemija) 
in ravni elektrolitov 
Ravnovesje vode in elektrolitov vzdržuje funkcije skoraj vseh organov v 
telesu. Splošno počutje pacientov je eden izmed pomembnih pokazate-
ljev izgube ali preobremenitve s tekočino.
Pri pacientih vodimo bilanco tekočin, pri čemer natančno zapišemo vso 
prejeto tekočino (per os, po sondi, intravenozno) in vso izločeno tekoči-
no (urin, bruhanje, diareja, sputum, sukcija, potenje in dihanje). Pacienta 
dvakrat na teden tehtamo (15), opazujemo in merimo vitalne funkcije in 
po naročilu zdravnika nadziramo elektrolite. 

Sindrom ponovnega hranjenja (refeeding sindrom) je po-
sledica hitrega in čezmernega hranjenja oseb, ki so bile dlje časa podhra-
njene. Nastanejo elektrolitske motnje (hipofosfatomija, hipomagnesija, hi-
pokaliemija), ki vplivajo na delovanje vitalnih organov.
Ukrepi za preprečevanje zapleta: prepoznati moramo paciente z visokim 
tveganjem za »refeeding« sindrom in upoštevati priporočila glede vnosa 
hranil in tekočin pri ogroženih pacientih. Treba je pogosteje preverjati 
elektrolite v krvi, voditi bilanco zaužite hrane in tekočine, kontrolirati vi-
talne funkcije ter spremljati mišični tonus, telesno težo in indeks telesne 
mase (20, 21, 22).
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Zaključek
Z vstavitvijo hranilne sonde želimo izboljšati prehranjenost pacienta in 
kakovost njegovega življenja. Enteralno hranjenje lahko spremljajo različ-
ni zapleti, vendar jih s pravilnim hranjenjem, skrbjo za nego kože, ustre-
znim ravnanjem s pripomočki za hranjenje, pravilno aplikacijo zdravil in 
skrbnim opazovanjem lahko preprečimo ali zmanjšamo možnost njiho-
vega nastanka. 
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PADCI BOLNIKOV NA REHABILITACIJSKIH 
ODDELKIH IN NJIHOVO PREPREČEVANJE
Doc. dr. Nika Goljar, dr. med, asist. Daniel Globokar, dr. med.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

Uvod
Na rehabilitacijskih oddelkih pade med hospitalizacijo vsaj enkrat od 1 
do 5 pacientov od desetih (1). Incidenca padcev na rehabilitacijskih od-
delkih je višja od incidence na oddelkih splošnih bolnišnic in se giblje 
med 2,9 in 15,9/1000 bolnišnično oskrbnih dni, medtem ko je v splošnih 
bolnišnicah incidenca padcev med 2,5 in 3,8/1000 bolnišnično oskrbnih 
dni (2). Bolniki po možganski kapi, z nezgodno poškodbo možganov, ko-
gnitivnim primanjkljajem in pacienti po zlomu kolka imajo še posebno 
visoko tveganje za padec. Visoko tveganje imajo tudi bolniki z anamne-
zo o padcu pred sprejemom na rehabilitacijo (1, 2). V začetni fazi rehabi-
litacije so takoj po sprejemu na rehabilitacijski oddelek za padec najbolj 
ogroženi bolniki, ki so neorientirani ali sposobni premeščanja kljub slabi 
mobilnosti. Nasprotno pa so bolniki po zlomu kolka ali resneje prizadeti 
po možganski kapi, ki se ob sprejemu še ne zmorejo sami premestiti s po-
stelje na voziček, bolj ogroženi za padec v poznejših fazah rehabilitacije 
(3, 4). Tveganje za padec je lahko različno tudi v različnih delih dneva (85 
odstotkov podnevi), pa tudi zaradi akutnih infekcij, dehidracije, delirija 
in podobnega (5). Največ padcev na rehabilitacijskih oddelkih se zgodi v 
bolniških sobah (5).
Dejavniki tveganja za padec so lahko notranji in zunanji. Med notranje 
uvrščamo motnje gibanja (predvsem motnje ravnotežja), starost (spre-
memba moči in odzivnosti), padec v anamnezi, neupoštevanje nasvetov 
zdravstvenega osebja, upad kognitivnih sposobnosti, depresijo (6), apra-
ksijo (7) in zaznavne motnje (8). Spremenjeni dnevno-nočni ritem je tudi 
lahko dejavnik tveganja za padec (pacienti z nezgodno poškodbo možga-
nov na primer padejo največkrat ponoči) (5). Med zunanje dejavnike tve-
ganja za padec uvrščamo zlasti uživanje nekaterih skupin zdravil (uspava-
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la, antidepresivi, antiepileptiki, pomirjevala, analgetiki) in okoljske dejav-
nike (tuje okolje, slaba razsvetljava, mokra tla, stopnice, nepravilna obu-
tev, dolge razdalje, neuporaba potrebnih ortopedskih pripomočkov) (9). 
Z več dejavniki tveganja možnost za padec narašča (8). 

Definicija padca
Padec je vsak nenačrtovan dogodek, ko se pacient znajde na tleh, tudi 
če ga nismo neposredno videli pasti (10). Da je pacient padel, se šteje, če 
pade ali zdrsne s postelje, zdrsne s stola ali straniščne školjke ali invalid-
skega vozička na tla, se spotakne, zdrsne, izgubi ravnotežje ali kako dru-
gače pade pri hoji ali pacienta najdemo na tleh oziroma ga moramo kljub 
poskusu zadržanja položiti na tla. Padci nazaj v sedeč položaj pri nameri 
vstajanja oziroma presedanja po navadi ne spadajo med prave padce (1).

Posledice padcev
Pri 9 do 33 odstotkih padcev na rehabilitacijskih oddelkih pride do po-
škodbe (1), največkrat udarnine in odrgnine. Pri 2 do 4 odstotkih pa so 
poškodbe resne, najpogosteje zlom kolka in poškodba glave (1, 2).  
Poleg fizičnih posledic se po padcu pojavijo tudi psihične posledice, kot 
je strah pred ponovnim padcem (1, 11). Zadrževanje pri dejavnostih zara-
di strahu pred padcem ima lahko v rehabilitacijskem procesu negativne 
posledice. Poleg tega je pri bolnikih, ki padejo, navadno potrebna daljša 
hospitalizacija, kar pomeni tudi naraščanje stroškov zdravljenja (1). 
Glede na posledice lahko razvrstimo padce na: a) brez posledic; b) majh-
ne posledice (zahtevajo manjše operativne posege ali nošenje opornic); 
c) zmerne posledice (zahtevajo bolj zahtevno kirurško obravnavo, imobi-
lizacijo uda in nadaljnje preiskave, na primer poškodbe živčnega sistema) 
in d) smrt, ki se nanaša na posledice padca (12, 13).

Ukrepanje ob padcu bolnika
Negovalno zdravstveno osebje po padcu namesti pacienta v varen ležeč 
položaj, mu da prvo pomoč, bolnika opazuje, obvesti zdravnika o padcu 
bolnika in poroča zdravniku o svojih opažanjih. 
Zdravniška oskrba poškodovanca poteka po sistemu dodatnih postop-
kov obravnave in oživljanja poškodovancev (ATLS: Advanced Trauma Life 
Support) (14). Ti temeljijo na hitri in natančni oceni stanja poškodovanca, 
morebitnem oživljanju in stabilizaciji vitalnih funkcij poškodovanca, hi-
trem in pravilnem prevozu do ustrezne zdravstvene ustanove in stalnem 
spremljanju stanja poškodovanca.

Po padcu preverimo mehanizem poškodbe, analiziramo okoliščine pad-
ca ter zdravstveno stanje bolnika pred poškodbo (bolezni, zdravila, aler-
gije in podobno). 
Poškodovanca pregledamo v celoti: ocenimo stanje zavesti (po glasgo-
wski točkovni lestvici); kožo (barva, prekrvljenost, vlažnost, rane, otekli-



125Padci bolnikov na rehabilitacijskih oddelkih in njihovo preprečevanje

ne, odrgnine, modrice); krvni obtok (prekrvljenost, pulz, kapilarni povra-
tek, temperaturo, parestezije, prenašanje pulzacij); živčno-mišični status 
(bolečina, premikanje, dotik); kosti in sklepe (bolečina, deformacija, an-
gulacija, skrajšava, zasuk, oteklina, zavrta gibljivost, premikanje, krepita-
cije, pasivna gibljivost) (15). 
Kadar ob pregledu posumimo na resnejšo poškodbo (zvin, zlom), priza-
deti del imobiliziramo. Začasno imobilizacijo izvedemo po načelu imobi-
lizacije sosednjih sklepov z vakuumskimi, kovinskimi, lesenimi opornica-
mi ali izdelamo improvizirano oporo iz trših materialov (16).

Za zlom kolka je značilno, da je poškodovana noga navadno zvrnjena 
navzven in krajša. Pri starejših osebah otekline skoraj ni (za zlom je zado-
stovala manjša sila, zato ni večje poškodbe mehkih tkiv ali krvavitve). Za-
radi oživčenja z obturatornim živcem se bolečina velikokrat prenaša v pre-
del kolena, tako da šele natančen pregled pokaže pravo mesto poškodbe. 
Pri mlajših je za zlom potrebna večja energija, zato se kažejo vsi znaki zlo-
ma: oteklina, spremenjena oblika in znamenja večje izgube krvi (17). 

Za vsakega hipotenzivnega poškodovanca velja, da je v hemoragičnem 
šoku, dokler ne dokažemo drugače. Vsako večjo oziroma ogrožajočo 
zunanjo krvavitev poskušamo takoj ustaviti s primarno začasno oskrbo 
rane (kompresija) in imobilizacijo. Stanje krvnega obtoka oziroma sto-
pnjo šoka glede na količino izgubljene krvi hitro ocenimo z oceno stanja 
zavesti, tipanjem pulzov, merjenjem krvnega tlaka, po barvi kože poško-
dovanca in z oceno časa kapilarnega povratka. Nadomeščanje izgubljene-
ga volumna krvi je odvisno od stopnje hemoragičnega šoka in vrste po-
škodbe. Nadomeščanje tekočin zahteva takojšnjo vzpostavitev intraven-
ske poti z infuzijo. Izgubljeni volumen krvi lahko nadomestimo z infuzijo 
fiziološke raztopine 0,9-odstotnega NaCl ali koloidnih raztopin (6-odsto-
tna raztopina HES) (15).
Pri poškodovancu moramo v grobem oceniti nevrološki status. Preveri-
mo zavest, zenice (velikost, enakost, lega v šarenici, reakcija na svetlobo), 
motorično funkcijo (posebej smo pozorni na znake zvišanega znotrajlo-
banjskega tlaka: progresivno slabšanje nevrološkega stanja, uni- ali bilate-
ralno dilatirane zenice, hemiparezo, patološko fleksijo ali ekstenzijo). 
Na poškodbo možganov posumimo, kadar je pacient zaspan in ga tež-
ko prebujamo, se pojavijo slabost in bruhanje, krči, krvavitev ali iztok li-
kvorja iz nosu in/ali ušes, hud glavobol, ohromelost in parestezije zgor-
njih in spodnjih udov, zmedenost ali nenavadno vedenje, spremembe ze-
nic, tahikardija, bradikardija, nenavadna oblika dihanja (15). 
Pri epiduralnem hematomu ima lahko bolnik sprva normalen nevro-
loški status in poslabšanje lahko nastopi pozneje – v večini primerov se 
razvije v prvih osmih urah po poškodbi ali pa v klinični sliki po začetni 
nezavesti sledi lucidni interval s poznejšim poslabšanjem nevrološkega 
statusa. Podobno se pri akutnem subduralnem hematomu razvije ne-
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vrološka simptomatika v 24 urah, pri subakutnem v dveh do štirih dneh in 
pri kroničnem več tednov po poškodbi (15). 
Cilj oskrbe pacienta s poškodbo glave je preprečiti ali zmanjšati tveganje 
za razvoj sekundarne poškodbe možganov (hipotenzija, hipoksija, mo-
žganski edem). Poškodovancu z oceno stanja po GCS 8 ali manj (huda 
poškodba glave) moramo: 
•	 takoj	zagotoviti	prosto	dihalno	pot	(orotahealna	intubacija	–	intubira-

mo z ročno imobilizacijo vratne hrbtenice v linji in ob zunanjem priti-
sku na krikoidni hrustanec (Sellickov manever) ter namestimo oporni-
co zaradi možne poškodbe vratne hrbtenice); 

•	 intubiranega	bolnika	analgeziramo,	sediramo	in,	če	je	treba,	relaksira-
mo; 

•	 po	sprostitvi	dihalnih	poti	je	treba	prek	obrazne	maske	dovajati	visok	
pretok kisika 10 l/min in vzdrževati visoko nasičenost krvi s kisikom – 
SpO2 več kot 95 odstotkov); 

•	 zagotavljamo	hemodinamsko	stabilnost	(izotonične	raztopine	in	koloi-
de); 

•	 če	po	primernem	nadomeščanju	znotrajžilnega	volumna	hipotenzija	ni	
odpravljena, lahko uporabimo vazopresorje (dopamin 2–5 mg/kg TT/ 
min oziroma do želenega učinka). 

Pri znakih povišanega znotrajlobanjskega tlaka lahko v predbolnišnič-
nem okolju: 
•	 apliciramo	osmotski	diuretik	(manitol	v	odmerku	od	0,25	do	0,3	g/kg	

intravenozno v 20 minutah); 
•	 dvignemo	vzglavje	za	15	do	30°	pri	normotenzivnih	(če	smo	prepričani,	

da gre za izolirano hudo poškodbo glave brez poškodbe hrbtenice); 
•	 vzdržujemo	sistolični	arterijski	tlak	nad	120	mm	Hg	(15).

Pri hujših poškodbah po padcu je potrebna nadaljnja bolnišnična oskr-
ba bolnika, zato hitro uredimo prevoz do ustrezne ustanove, ki ga izvede 
ekipa nujne medicinske pomoči (dostopna na klic prek Regijskega centra 
za obveščanje, telefonska številka 112). Za zmanjšanje bolečin naj poško-
dovanec dobi protibolečinsko terapijo, vendar ne aspirina ali drugih ne-
steroidnih protivnetnih zdravil, saj vplivajo na strjevanje krvi. Pri akutni 
poškodbi je smiselno dati sredstvo iz skupine opiatnih analgetikov. Nujen 
je stalni nadzor vitalnih parametrov vse do predaje poškodovanca v na-
daljnjo zdravstveno oskrbo. Spremljamo vrednosti pulzne oksimetrije, ka-
pnometrije, frekvenco dihanja, krvni tlak, temperaturo, če je mogoče, za-
slon EKG in spremembe v nevrološkem statusu (GCS) (15). 
Ko je bolnik primerno oskrbljen, naj negovalno osebje zapiše datum in 
čas padca, kraj in način padca, prisotnost osebja pri padcu, mobilnost 
pacienta ter njegovo stopnjo samostojnosti pri opravljanju vsakodnevnih 
dejavnosti. Padec na kratko opiše in zapiše poškodbe ter način njihove 
oskrbe.
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Preprečevanje padcev na rehabilitacijskih oddelkih 
in naše izkušnje
Preprečevanje padcev je pomemben del rehabilitacijske obravnave. Po-
membno je prepoznavanje tveganja za padec takoj ob sprejemu na reha-
bilitacijskih oddelek (3). Ocenjevanje tveganja za padec je timsko in vklju-
čuje informacije, ki jih navedejo pacient in njegovi svojci, zdravniški pre-
gled, opazovanje in ocenjevanje negovalnega osebja in drugih članov re-
habilitacijskega tima. Pri vseh na novo sprejetih pacientih je treba nato do-
sledno izvajati splošne ukrepe za preprečevanje padcev:
•	 seznanitev	s	prostori	in	možnosti	njihove	osvetlitve;	
•	 prikazovanje	delovanja	klicne	naprave	pri	postelji	in	v	stranišču;	
•	 prikazovanje	možnosti	prilagoditve	višine	postelje	in	dvigovanje	vzglav-

ja; 
•	 opozarjanje	na	nevarnost	padca	in	na	pomen	prisotnosti	zdravstvenega	

osebja pri presedanju do pridobljenega zaupanja oziroma znanja o pra-
vilnem presedanju in hoji; 

•	 opozarjanje	na	mokra,	spolzka	tla	in	nujnost	uporabe	pravilne,	nedrse-
če, oprijemajoče obutve; 

•	 opozarjanje	na	premikajočo	se	nočno	omarico	in	nevarnost	nezavrtega	
invalidskega vozička ali postelje, ki niso ustrezna opora pri presedanju; 

•	 učenje	pravilne	uporabe	držal	in	prijemal;	
•	 zagotavljanje	zadostne	hidracije	in	prehranjenosti	nesamostojnega	pa-

cienta; 
•	 zagotavljanje	pravilne	dolžine	in	širine	oblačil;	
•	 zgodnje	opremljanje	s	tehničnimi	pripomočki	za	lažje	premikanje;	
•	 pobiranje	na	tleh	ležečih	predmetov,	preden	se	odloči	to	narediti	paci-

ent sam, oziroma opozarjanje bolnika, da lahko pri tej aktivnosti izgubi 
ravnotežje; 

•	 opozarjanje	svojcev	na	izvajanje	ukrepov	za	preprečevanje	padcev.	

Pri visoko ogroženih pacientih je priporočljivo vpeljati diskretno ozna-
ko visoke ogroženosti, ki zdravstveno osebje stalno opominja na ogrože-
nost pacienta za padec. Pri teh pacientih so včasih potrebni tudi posebni 
varovalni ukrepi (namestitev posteljnih ograjic, mizic na invalidske vozič-
ke, telesnih pasov, ki preprečujejo nekontrolirano vstajanje, itn.). Pri paci-
entih, ki so visoko ogroženi za padec, je pomemben timski pristop k pre-
prečevanju padcev, vključno z usmerjeno rehabilitacijsko obravnavo (vaje 
za izboljšanje ravnotežja v fizioterapiji; poudarek na pravilnem vstajanju 
in presedanju v delovni in fizioterapiji; stalen nadzor nad visoko ogrože-
nimi pacienti na oddelku in v terapevtskih prostorih; pomoč logopedinje 
pri razlagah o nevarnosti za padec in potrebnih ukrepih pri pacientih z 
motnjami razumevanja; pomoč psihologinje pri razlagah o pomenu na-
mestitve posteljnih ograjic in presedanja pod nadzorom zdravstvenega 
osebja; pogovori zdravnikov, fizioterapevtov, delovnih terapevtov, logo-
peda in psihologa s pacientom in njegovimi svojci) (18).
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Po izsledkih randomiziranih kontrolnih študij je znano, da se število pad-
cev po uvedbi več dejavnosti za njihovo preprečevanje na rehabilitacij-
skih oddelkih lahko zmanjša za 30 do 60 odstotkov (19–21). Kljub vse ve-
čjemu številu raziskav, ki kažejo na prednosti preprečevanja padcev, je 
implementacija preventivnih ukrepov še vedno razmeroma skromna (22). 
Na Oddelku za rehabilitacijo pacientov po možganski kapi Univerzitetne-
ga rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije - Soča smo od leta 2007 
postopno sistematično uvajali in izvajali zgoraj omenjene ukrepe za pre-
prečevanje padcev. Incidenca padcev pacientov, hospitaliziranih na od-
delku, se je od leta 2007 do 2012 zmanjšala za tretjino (leta 2007 je znaša-
la 4,5 padca na 1000 bolnišnično oskrbnih dni, leta 2012 pa 2,8 padca na 
1000 bolnišnično oskrbnih dni) (18) in bila v primerjavi s podatki iz lite-
rature, v kateri se giblje med 5 in 18 padci na 1000 bolnišnično oskrbnih 
dni (3, 33), nižja. 

Zaključek 
Padci na rehabilitacijskih oddelkih so pogostejši kot padci na drugih bol-
nišničnih oddelkih. Bolniki z anamnezo o padcih, po možganski kapi, z 
nezgodno poškodbo možganov, kognitivnim primanjkljajem in pacien-
ti po zlomu kolka imajo še posebej visoko tveganje za padec. Pri tretjini 
padcev lahko pride do poškodbe, največkrat udarnine in odrgnine. Re-
sne poškodbe so redke, najpogosteje zlom kolka in poškodba glave. V teh 
primerih je nujna nadaljnja bolnišnična oskrba, na rehabilitacijskem od-
delku pa posredujemo prvo pomoč in zdravniško oskrbo poškodovanca 
po sistemu dodatnih postopkov obravnave in oživljanja poškodovancev 
(ATLS). Da bi se izognili posledicam padcev, med katere spada tudi strah 
pred gibanjem, je preprečevanje padcev pomemben del rehabilitacijske 
obravnave.  
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