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Spol Letnik Pridružene bolezni v EIT Traheo Izzid
Moški 1965 SB 16.3.-18.4. da odpuščen domov

Moški 1957 SB, hipotiroza, st po AMI 18.3.-20.4. da odpuščen domov
Ženska 1967 -- 24.3.-13.4. da odpuščena domov

Ženska 1957 AH 25.3.-17.4. ne odpuščena domov

Moški 1954 shizofrenija, PAOB po bypassih, amput. 27.3.-19.5. +25.5.-26.5. da umrl

Moški 1950 ishemična bolezen srca, AH, PAOB 27.3.-5.5. da se še zdravi (interna klin)

Ženska 1967 -- 28.3.-15.4. ne odpuščena domov

Moški 1960 -- 29.3.-19.4. ne odpuščen domov

Moški 1941 srčno popuščanje, KAF, AH 29.3.-2.4. -- umrl

Moški 1949 POLITRAVMA 31.3.-11.5. da premeščen v MS/domov

Ženska 1941 AH 2.4.-20.5. +21.5.-30.5. da umrla

Ženska 1971 PAOB, po bypassih, depresija 7.4.-16.4. -- umrla

Moški 1972 -- 9.4.-13.4. ni bil ventiliran odpuščen domov

moški 1970 -- 9.4.-4.5. ne odpuščen domov

Moški 1939 SB, AH, Ca prostate, PAOB 10.4.-30.4. da umrl

Moški 1939 aortna stenoza, AH, st po PE, po ICV 12.4.-3.5. da umrl

moški 1950 KOPB, po Ca prostate, AH, depresija 22.4.-28.4. -- umrl

Moški 1948 debelost, AH 23.4.-25.5. ne se še zdravi (inf odd)

Ženska 1943 PAF, astma 27.4.-8.5. -- umrla

Ženska 1949 -- 30.4.-…. Še ne ... Premeščena v OIIM



■ 20 bolnikov

■ 13 moških

■ 7 žensk

■ 10 bolnikov > 70 let

■ 10 bolnikov < 70 let

■ 6 bolnikov < 60 let

■ sprejemi 16.3. do 30.4.

■ odpusti 13.4. do ….

■ 8 umrlih

■ 5 moških, 3 ženske

■ 2 umrla < 70 let

■ 6 umrlih > 70 let

■ 9 bolnikov odpuščenih domov

■ 3 bolniki se še zdravijo

■ 9 traheotomij

■ 5 ekstubacij

ŠTEVILKE



ZAPLETI

■ Nekrotični sekret – številne bronhoskopije in toalete dihal, reintubacije, padci
oksigenacije….

■ Neuspele ekstubacije – edem zgornjih dihal – antiedematozna terapija….. traheotomije
■ Sekundarne bakterijske okužbe: S. aureus (1xPVL), Streptococcus pneumoniae, 

Klebsiella oxytoca, Serratia marcenses, …

■ 2 x fulminantni septični šok

■ Invazivna aspergiloza 2x

■ Tromboze – pljučna embolija (klinično nema, hkrati krvavitve), tromboza zgornje in 
spodnje vene cave

■ Krvavitve – 1 x možganska krvavitev, 2 x krvavitve iz prebavil, 1 x retroperitonealna 
krvavitev s hemoragičnim šokom in smrtjo

■ Akutna ledvična odpoved – CVVHDF pri 2 bolnikih



PRIKAZ BOLNIKOV

■ ženska l. 1967 po 2 neuspešnih ekstubacijah zaradi edema zgornjih dihal

■ Moški l. 1960 z izrazito veliko nekrotičnega sekreta, po številnih hipoksemijah, reintubacijah, 
bronhoskopijah, nekrotičnem sekretu

■ Ženska l.  1971 s S. aureus (PVL+) nekrotizirajočo pljučnico in fulminantno sepso

■ ženska l. 1943 z retroperitonealno krvavitvijo s hemoragičnim šokom in smrtjo

■ ženski l. 1941 in 1949 z invazivno aspergilozo

■ Moški l. 1949 s politravmo



■ Letnik 1967, brez pridruženih bolezni

■ Sprejem 6 dni po začetku simptomov, 2 dni zatem v EIT, takoj intubirana

■ MV značilna za Covid, večkrat pronirana, hospitalna pljučnica

■ Po 14 dneh MV stabilna, budna, manjša potreba po kisiku, boljši lab ---- weaning

■ 16. dan izpolnjeni vsi kriteriji za ekstubacijo ----- ekstubirana

■ Kmalu po ekstubaciji --- dihalna stiska, stridor – inhalacije adrenalina, dexa 
neučinkovite, potrebna ponovna intubacija

■ metilprednizolon iv. + inhalacije dexa, berodual – čez 24 h ponovno stabilna, 
poskus ekstubacije – podoben potek in ponovna intubacija

■ Po 2 neuspešnih ekstubacijah, nato kirurška traheostoma – takoj zatem prehod na 
spontano dihanje

■ Čez 2 dni premestitev

■ Traheostoma čez 8 dni odstranjena, domov odpuščena brez kanile

PRIKAZ BOLNICE 1 - EDEM ZGORNJIH DIHAL



■ Letnik 1960

■ Brez pridruženih bolezni

■ sprejet 8 dni po začetku simptomov, 4 dni kasneje EIT, takoj intubiran

■ MV zahtevna – globoka sedacija, relaksacija, večkrat proniran, visoki odmerki kisika. 

■ Zelo veliko nekrotičnega sekreta, ki je večkrat zamašil tubus

■ Hude hipoksemije (SaO2 tudi pod 50 %), večkrat reševana reintubacija, bronhoskopija

■ MV 20 dni

■ Weaning uspešen, ekstubiran 21. dan

■ Premeščen na odd ter čez 3 tedne odpuščen domov

■ Vprašanje kasnih posledic – pulmološko spremljanje – spirometrija??

PRIKAZ BOLNIKA 2 – NEKROTIČEN SEKRET, ZAPORA DIHALNIH POTI



• izrazito veliko nekrotičnega sekreta 
• mašenje tubusa
• hude hipoksemije
• več urgentnih reintubacij, bronhoskopij

PRIKAZ BOLNIKA 2 – ZAPORA DIHALNIH POTI



■ Letnik 1971
■ Predhodno generalizirana ateroskleroza, pri 43 letih že aortofemoralni obvodi, depresija
■ Sprejem 7 dni po začetku bolezni, 1 dan kasneje v EIT, 1 dan kasneje OTI
■ Obojestranska pljučnica, huda limfopenija, prehodna levkopenija, visok CRP, normalen 

PCT
■ Nekrotični izločki, več bronhoskopskih toalet
■ Prehodno lab izboljšanje, MV stabilna
■ 7. dan fulminantna dihalna odpoved, sum na sekundarno okužbo - uveden antibiotik 

(cefepim)
■ odpoved MV -- VV ECMO – nekajurno izboljšanje
■ Nato septični šok z večorgansko odpovedjo – smrt

■ V HK S. aureus, naknadno potrjen PVL toksin

■ Naši zaključki (+ obdukcija): huda nekrotizirajoča Covid pljučnica, huda imunska 
oslabitev, sekundarna okužba s S. aureus (PVL pozitivnim), septični šok in smrt

PRIKAZ BOLNICE 3 – S. AUREUS SUPERINFEKCIJA



49 letna bolnica s S. aureus (PVL+) nekrotizirajočo pljučnico in fulminantno sepso

PRIKAZ BOLNICE 3 – S. AUREUS SUPERINFEKCIJA



■ Letnik 1943;  astma, PAF, AH
■ 14 dni kašelj, sprejem, isti dan v EIT, intubacija, MV
■ Težek potek Covid pljučnice, zahtevna MV, velika potreba po kisiku, globoka sedacija, 

relaksacija, več pronacij
■ Ventilatorska bakterijska pljučnica (pnevmokoki, Haemophillus, S. aureus)
■ Paroksizmi AF, hemodinamska nestabilnost --- vztrajna potreba po vazopresorjih + 

slabšanje ledvične funkcije
■ Zaradi HD/tekočinskega vodenja nastavljen picco kateter
■ 3 dni kasneje ponovno HD nestabilna –

DD nejasna : zaradi višanja vnetnih parametrov najprej posumimo na septični šok, 
nato padec Hb --- hemoragični šok– nejasen izvor krvavitve – šele na CT odkrit velik
retroperitonealni hematom – urgentna op – krvavitev iz a. iliacae

■ Bolnica za posledicami ireverzibilnega hemoragičnega šoka umre

■ Bolnica je ves čas prejemala NMH v terapevtskem odmerku zaradi PAF, anti Xa dnevno
kontroliran

PRIKAZ BOLNICE 4 – RETROPERITONEALNA KRVAVITEV



PRIKAZ BOLNICE 4 – RETROPERITONEALNA KRVAVITEV

• 77 letna bolnica
• Težka MV
• Hemodinamska nestabilnost
• ALO
• Picco kateter femoralno desno
• 3 dni po nastavljanju

retroperitonealna krvavitev
• AKT zaradi PAF+ Covid



■ Letnik 1949, brez pridruženih bolezni

■ Doma 2 dni dispnoična, febrilna, ob
sprejemu že potreba po kisiku, po 1 
dnevu v EIT, takoj intubirana in MV

■ MV značilna za Covid, večkrat pronirana

■ Bakterijska VAP – pip/tazo, nato
meropenem, nato cefta/zavi

■ 14. dan iz BAL poraščajo plesni, GMN 
povišan, CT potrdi invazivno aspergilozo

■ Vorikonazol – postopno izboljšanje

■ Bolnica po 4 tednih večkrat Covid neg., 
zato za nadaljnje zdravljenje premeščena
v OIIM, kjer se še vedno zdravi

PRIKAZ BOLNICE 5 – INVAZIVNA ASPERGILOZA



■ 71 letni bolnik, napaden od bika – zlom obraznih kosti (Lefort III), zlom reber obojestransko z nestabilnim prsnim
košem in levostranskim hematopnevmotoraksom, kontuzija srca, stabilen zlom medenice (pubis, sakrum)

■ Covid 19 pozitiven

■ Razlikovanje med kontuzijo pljuč in Covid pljučnico

■ Izzivi pri diagnostiki in zdravljenju

■ Sekundarne okužbe.... K. oxytoca v HK vztrajno!!!

PRIKAZ BOLNIKA 6 - POLITRAVMA 



■ Covid EIT smo 2x selili čez celoten
UKC Mb

■ 27.3. iz začasne lokacije na Oddelku
za ginekologijo v Enoto intenzivne
terapije kirurških strok 6 bolnikov

■ 21.5. v nasprotno smer 4 bolnike

■ Na tej poti je dvigalo, v katerega
intenzivna postelja “paše??” na mm, 
spremljevalec pa lahko zleze le na
posteljo…..

■ To dvigalo nima notranjih vrat in se 
zelo rado med potjo ustavi

NAMESTO ZAKLJUČKA


