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Izvleček 

 

Urgentna stanja v paliativni medicini so stanja, ki bolniku z neozdravljivo, napredovalo 

boleznijo zmanjšujejo kvaliteto življenja in/ali izrazito skrajšujejo predvideno preživetje. 

Zdravljenje urgentnih stanj v paliativni medicini je iz etičnega vidika pogosto zahtevno. 

Glavni cilj zdravljenja urgentnih stanj v paliativni medicini je izboljšanje kakovosti življenja 

in šele nato podaljševanje preživetja. Na odločitev o ukrepih in načinu zdravljenja vplivajo 

številni dejavniki. V sledečem prispevku je predstavljena klinična slika in zdravljenje 

nekaterih najpogostejših urgentnih stanj (po vrsti glede na pogostost pojavljanja: delirij, 

hiperkalcemija, epileptični krči, kompresija hrbtenjače, sindrom zgornje vene kave in akutne 

krvavitve), sicer pa med urgentna stanja v paliativni medicini bolnikov z rakom štejemo vsa 

stanja in zaplete, ki nastanejo zaradi neozdravljive, napredovale bolezni in/ali njihovega 

zdravljenja.   

 

Ključne besede: paliativna medicina, urgentna stanja, ukrepanje. 

 

  



 

 

Abstract 

 

Emergency conditions in palliative medicine are conditions that reduce the quality of life of 

the patient with an incurable, advanced disease, and/or significantly reduce the estimated 

survival time. Treatment of emergency conditions in palliative medicine is often challenging 

from an ethical point of view. The main goal of treating emergency conditions in palliative 

medicine is to improve the quality of life, and only then increase in survival. A number of 

factors affect the decision about the measures to take and the method of treatment. The 

following article presents the clinical picture and treatment of some of the most common 

urgent conditions (in terms of frequency of occurrence: delirium, hypercalcaemia, seizures, 

spinal cord compression, superior vena cava syndrome and acute bleeding), otherwise, urgent 

conditions in palliative cancer patients include all conditions and complications that result 

from an incurable, progressive disease and/or its treatment. 
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Uvod  

 

Urgentna stanja v paliativni medicini so stanja, ki bolniku z neozdravljivo, napredovalo 

boleznijo zmanjšujejo kakovost življenja in/ali izrazito skrajšujejo predvideno preživetje. Na 

odločitev o ukrepih in načinu zdravljenja vplivajo številni dejavniki: splošno stanje bolnika, 

prognoza osnovne bolezni, spremljajoča obolenja, trenutni simptomi, učinkovitost/toksičnost 

zdravljenja/ukrepov in želje bolnika (bližnjih).  

 

Zdravljenje urgentnih stanj v paliativni medicini je iz etičnega vidika pogosto zahtevno. 

Glavni cilj zdravljenja urgentnih stanj v paliativni medicini je izboljšanje kakovosti življenja 

in šele nato podaljševanje preživetja. Dobro sodelovanje z bolniki in bližnjimi je predpogoj za 

primerno zdravljenje.  

 

V sledečem prispevku so opisana nekatera pogostejša urgentna stanja (delirij, hiperkalcemija, 

epileptični krči, kompresija hrbtenjače, obstrukcija zgornje vene kave in akutna krvavitev), 

sicer pa med urgentna stanja v paliativni medicini bolnikov z rakom štejemo vsa stanja in 

zaplete, ki nastanejo zaradi neozdravljive, napredovale bolezni ali njihovega zdravljenja.   

 

Delirij 

 

Definicija: Je nespecifična globalna disfunkcija centralnega živčnega sistema povezana z 

zmanjšano stopnjo zavesti, pozornosti, zmožnosti razmišljanja, zaznavanja, čustvovanja, 

motenega spomina in ciklusa dan/noč. Delirij delimo na hiper-, hipoaktivni in mešani delirij.  

 

Ocena: 

 Pregled laboratorijskih izvidov krvi (KKS, biokemija, C-reaktivni protein, 

prokalcitonin, toksikološke preiskave). 

 Preverite bolnikovo dosedanjo terapijo in ukinite nepotrebna zdravila.  

 Preverite bolnikovo telesno prizadetost (sluh, vid, zaprtje, retenca urina, bolečina, 

itd.). 

 Izključite druge možne diferencialne diagnoze (demenca, depresija, toksičnost 

opioidov,itd.). 

 



 

 

Mehanizem: Najpogostejši vzroki, zbrani pod akronimom delirium (D – drugs, dehydration, 

detox, deficiencies, discomfort; E – electrolytes, elimination abnormalities, environment; L – 

lungs (hypoxia), liver, lack of sleep, long emergency department  stay; I – infection, 

iatrogenic events, infarction (cardiac, cerebral); R – restraints, restricted movement/mobility, 

renal failure; I – injury, impaired sensory input, intoxication; U – urinary tract infection, 

unfamiliar environment; M – metabolic abnormalities (glucose, thyroid), metastasis (brain), 

medications), so:  

 osnovna (napredovala) bolezen,  

 zdravila (opioidi, antiholinergiki, kortikostereoidi, benzodiazepini, antidepresivi, itd.), 

 odtegnitveni sindrom (kajenje, alkohol, mamila, zdravila), 

 presnovne in elektrolitske motnje: hipo-/hipernatiriemija, hipo-/hiperkalcemija, 

hipoglikemija,  hepatopatija/uremija, 

 okužbe,  

 nenadzorovana bolečina (zaprtje,  retenca urina), 

 možganski zasevki ali primarni možganski tumor, in 

 motnje zaznavanja pri slabovidnih ali gluhih ob spremembi okolja – hospitalizacija.  

 

Zdravljenje: zdravite osnovni vzrok! 

 

Pomembni nefarmakološki ukrepi so:  

 pogovor z bolnikom in bližnjimi: obrazložitev narave in zdravljenja delirija, 

 izvajanje aktivnosti in pripomočki za boljšo orientacijo v času in prostoru, in 

 stabilen ritem življenja: bivalno okolje, redno gibanje in ritem spanja.  

 

Med farmakološkimi ukrepi je na prvem mestu uporaba haloperidola: 0,5–3 mg po/sc, po 

potrebi se odmerek lahko ponovi čez 1 h. V koliko je potrebno redno jemanje se svetuje 

haloperidol 0,5–3 mg/8–12 h. V primeru potrebe po hitri umiritvi posegamo po haloperidolu 

2,5–5 mg/30 min sc/iv do umiritve. Kot vzdrževalni odmerek uporabimo 50 % odmerka 

potrebnega za umiritev v prvih 24 urah. Četudi imajo novejši atipični nevroleptiki (olanzepin 

2,5–7,5 mg po/sc 1–2x/dan; risperdon 0,5–1 mg po 1–2x/dan; kventiapin 25–200 mg 1–

2x/dan) manj stranskih učinkov in so podobno učinkoviti kot haloperidol, haloperidol zaradi 

dolgoletnih izkušenj, načina delovanja in številnih uporabnih načinov aplikacije (po, sc, im, 

iv) ostaja zdravilo prve izbire.  



 

 

Benzodiazepine uporabljamo pri odtegnitvi od alkohola ali sedativov in v kombinaciji z 

antipsihotiki pri agitiranosti (lorazepam 0,5–2 mg/4–8h + pp/1h sc/iv/po/sl ali midazolam 2–5 

mg/30 min sc), sicer pa lahko poslabšajo zmedenost in delujejo sedativno. Šibke in starejše 

bolnike zdravimo z nižjimi odmerki zdravil. 

 

Hipoaktivni delirij zdravimo z antipsihotiki le ob psihotični simptomatiki. Prednost imajo 

atipični antipsihotiki. 

 

V primeru potrebe po sedaciji posegamo po midazolamu 10–30 mg na 24 h ali lorazepamu  

preko podkožne elastomerske črpalke.  

 

Hiperkalcemija 

 

Definicija: O hiperkalcemiji govorimo, kadar je koncentracija serumskega kalcija večja od 2,6 

mmol/1. Hiperkalcemija je znak resne sistemske bolezni in pogost presnovni zaplet bolnikov s 

solidnimi in hematološkimi raki. Najpogosteje se pojavlja pri bolnikih s tumorji dojke, 

mielomom, drobnoceličnim karcinomom pljuč in rakom ledvičnih celic. V 80 odstotkih je 

vzrok za nastanek hiperkalcemije pri bolnikih z rakom paraneoplastično sproščanje peptida 

podobnega parathormonu, v 20 odstotkih pa je vzrok bodisi neposredna destrukcija kosti z 

metastazami bodisi povečano izločanje kalcitriola.  

 

Mehanizem: V plazmi se kalcij nahaja v treh oblikah, fiziološko dejaven je samo ionizirani 

kalcij. Ker so metode določanja ioniziranega kalcija zamudne in manj dostopne, običajno 

laboratorijsko določamo plazemsko koncentracijo celotnega (vezanega in ioniziranega) 

kalcija, četudi vemo da celokupna serumska koncentracija kalcija v bolnikih z nizkimi ali 

visokimi vrednostmi albumina pogosto ne odraža zanesljive vrednosti. Za hitro orientacijo 

lahko računsko »korigiramo« vrednost celokupnega kalcija glede na koncentracijo albumina 

in govorimo o »korigiranem kalciju«. 

 

Laboratorijske preiskave krvi: vrednost korigiranega kalcija v krvi (korigirani kalcij = kalcij v 

serumu + 0,222  x (40 – albumin v serumu ( v g/l)) 

 

V klinični praksi se orientiramo glede na serumsko vrednost kalcija, čeprav bi bilo 

pravilneje spremljati inonizirani kalcij ali vsaj korigirano vrednost! 



 

 

  

Klinična slika:  zavisi bolj od hitrosti porasta kalcija v krvi kakor od vrednosti. Serumska 

hiperkalcemija nad 3,7 mmol/l ogroža življenje. 

 Pogostejši klinični znaki in simptomi: utrujenost, mišična oslabelost, neješčnost, žeja, 

slabost, zaprtje, poliurija.  

 Težja klinčna slika: bruhanje, ileus, zmedenost, nevrološke motnje, srčne aritmije.  

 

Zdravljenje:  

 Cilj zdravljenja je zdraviti simptomatične bolnike z vrednostmi serumskega kalcija 

nad 3,0 mmol/1 in asimptomatske bolnike, ko je vrednost serumskega kalcija višja od 

3,5 mmol/1.  

 Pretehtati smiselnost zdravljenja umirajočega bolnika.  

 Osnovni ukrep predstavlja dobra hidracija z 0,9 % NaCl (vsaj 2000 ml).  

 Bolnikom s srčnim popuščanjem ali z okrnjeno ledvično funkcijo, ki niso izsušeni oz. 

po rehidraciji, če je treba, dodamo intravensko ali oralno furosemid (10−20 mg). 

 Pomembno je, da po dobri hidraciji zdravljenje nadaljujemo tako da zavremo 

resorpcijo kosti z bisfosfonati (za bolnike z rakom s kalcijem > 3,0 mmol/l in eGFR > 

30 ml/min je zdravilo izbora zolendronska kislina  4 mg v 100 ml 0,9 % NaCl v 15−30 

min).  

o Odgovor na zdravljenje pričakujemo v 2 do 4 dneh, normokalcemija traja več 

tednov, zato je zdravljenje z bisfosfonati potrebno ponavljati. Ob prejemanju 

zolendronske kisline je potrebno biti pozorni na ledvično funkcijo in nastanek 

osteonekroze čeljustnice in slušnega kanala ter atipičnih zlomov kosti.  

 Bolniki naj opravljajo redne preglede pri zobozdravniku. Odsvetuje se 

invazivne posege na zobeh v času zdravljenja z zolendronsko kislino.  

 Pri bolnikih s hiperkalcemijo zaradi tumorja in slabo/slabšajočo se 

ledvično funkcijo je potrebno zaradi stranskih učinkov zolendronske 

kisline dobro pretehtati smiselnost zdravljenja z zolendronsko kislino. 

 »Off-label indikacija« (zdravilo v Sloveniji ni registrirano za to indikacijo): Ob 

hiperkalciemiji, ki je odporna na zdravljenje z bifosfonati ali ledvični funkciji z eGFR 

< 30 ml/min, zdravimo z monoklonalnim protitelesom denusumabom 120 mg sc na 

dan 1, 8, 15 in 29 ter nato vsake 4 tedne. 



 

 

 Kalcitonin zniža resorbcijo kalcija s kosti in spodbuja kalciurezo, žal pa je 

hipokalcemični učinek le prehoden. Uporabimo ga pri izrazitih hiperkalcemijah, ob 

diagnozi kot premostitev do časa pričetka delovanja bifosfonatov, ker v primerjavi z 

bifosfonati izraziteje in predvsem hitreje zniža serumski kalcij. Svetovan odmerek 5–

10 IE/kg TT na 24 ur (maksimalno 400 IE na 6 ur). 

 Pri najhujših oblikah hiperkalcemije, ki je ne moremo obvladati z zdravili, in ob akutni 

ledvični okvari, napravimo hemodializo ali peritonealno dializo z dializno raztopino 

brez kalcija. Kortikosteroidi inhibirajo delovanje osteoklastov in zmanjšajo prevzem 

kalcija iz prebavil. Prav tako so učinkoviti pri hiperkalcemiji zaradi limfoma, mieloma 

ali plazmocitoma. Pred uvedbo terapije s kortikosteroidi je smiselna konzultacija z 

internističnim onkologom, saj kortokosteroidi lahko otežijo diagnostiko morebitnega 

limfoma.   

o Pri akutni življenje ogrožajoči hiperkalcemiji damo glukokortikoide v visokih 

odmerkih (hidrokortizon 100−300 mg/dan) intravensko, sicer pa odmerek 

metilprednizolona prlilagodimo glede na vrsto raka. Pri kroničnih 

hiperkalciemijah dajemo glukokortikoide v manjših odmerkih 

(metilprednizolon 40 mg/dan) in v obliki tablet vsaj 10 dni. 

 

Epileptični krči 

 

Definicija: Epileptični krč je nenadna, nezavedna električna motnja v možganih, ki lahko 

privede do sprememb v vedenju, gibanju, čutenju in zavedanju. Kljub temu, da se epileptični 

napadi pojavijo pri 10–15 odstotkih paliativnih bolnikov in pri 70 odstotkih bolnikov z 

možganskimi zasevki, se profilaktična terapija proti epileptičnim krčem ne priporoča.  

 

Mehanizem: Vzroki za epileptične krče so ob možganskih zasevkih še karcinoza mening, 

primarni tumorji centralnega živčnega sistema, metabolne motnje (hiponatremija, 

hiperkalcemija, uremija), toksičnost zdravil, akutna krvavitev v centralni živčni sistem, itd. 

 

Ocena:  

 Izločite druge vzroke sinkope in krčev: refleksna sinkopa: vazovagalna in situacijska 

sinkopa, ortostatska hipotenzija, kardialna sinkopa, hipoglikemija, ekstrapiramidalni 

učinki zdravil, itd. 



 

 

 Preverite, ali je bolnik že kdaj prej imel epileptične krče in stopnjo ogroženosti zanje.  

 

Zdravljenje: 

 Ob nastopu epileptičnih krčev sledite splošnim smernicam za antiepileptično terapijo.  

o Glede antiepileptične terapije svetujemo posvet s specialistom nevrologom.  

 Na terenu bolnika položite v položaj nezavestnega in ga zavarujte.  

o Preverite potrebo in možnost aplikacije kisika.  

o Pridobite anamnezo in zdravite v skladu z njo: 

 razmišljajte o potencialnih reverzibilnih vzrokih, 

 odvzamite kri za laboratorijske izvide (KS, DKS, biokemija, sečnina, 

toksikološke preiskave in krvni sladkor), in 

 razmislite glede potrebe po CT preiskavi glave.  

 

 V primeru, da napad hitro spontano mine, bolnika opazujte in znova premislite o 

potencialnih reverzibilnih vzrokih. Če lahko, prilagodite bolnikovo redno terapijo. 

Preverite že obstoječo protieplieptično terapijo ali v skladu s smernicami/konzultacijo 

protiepileptično terapijo uvedite (levetiracetam 500 mg 2-krat dnevno). Bolnikom z 

intrakranialnimi tumorji terapijo uvedite ob prvem epileptičnem napadu!  

 

 Epileptični napad, ki spontano ne mine po 5 minutah, zdravimo z benzodiazepini  

(diazepam 5–10 mg iv/im/rekt, midazolam 5 mg iv/im/sc, lorazepam 2 mg iv/im). 

Odmerek lahko ponovimo po 10 minutah. Napadi so načeloma kratki. Občasno je 

potrebno uvesti vzdrževalno terapijo z midazolamom 20−30 mg v 24 h po subkutani 

elastomerski črpalki. V primeru razvoja epileptičnega statusa tak bolnik sodi v 

bolnišnično oskrbo. Ko napad mine, preverite že obstoječo protieplieptično terapijo ali 

v skladu s smernicami/konzultacijo protiepileptično terapijo uvedite (levetiracetam 

500 mg 2-krat dnevno – levetiracetam ne vpliva na citokromsko pot in starejši bolniki 

levetiracetam dobro prenašajo, potrebno pa je upoštevati ledvično funkcijo bolnika in 

odmerek zdravila po potrebi prilagoditi).   

 

 Pri bolniku v fazi aktivnega umiranja uporabljamo midazolam 5 mg sc/buk ali 

diazepam 10 mg rekt. Midazolam in levetiracetam lahko apliciramo tudi kontinuirano 

preko subkutane elastomerske črpalke. 

 



 

 

 Razmislite glede potrebe po kortikostereoidih. 

 Bližnje, ki skrbijo za bolnika, je potrebno pomiriti in poučiti. 

 

Kompresija hrbtenjače 

 

Definicija: Kompresija hrbtenjače nastane, ko je dura s svojo vsebino stisnjena zaradi 

neposrednega pritiska, sesutja vretenca ali nestabilnosti hrbtenjače bodisi zaradi razsoja 

rakave bolezni bodisi zaradi neposrednega pritiska primarne formacije. Največkrat je 

hrbtenjača vtisnjena v višini torakalne hrbtenice. 

 

Mehanizem: V 20 odstotkih je kompresija hrbtenjače prva manifestacija rakave bolezni. 

Najpogosteje se razvije pri bolnikih z rakom pljuč, dojke, prostate, ščitnice, ledvice in pri 

bolnikih s plazmocitomom, sicer pa lahko prizadene vsakega bolnika z razsejano rakavo 

boleznijo v kosteh.  

 

Klinična slika: bolečina (v poznem poteku lahko radikularne narave – pekoča, zbadajoča), ki 

se lahko širi po sprednji ali zadnji strani stegna (in spominja na lumboishialgijo) ali pa bolniki 

poročajo o občutku zategnjenja v predelu prsnega koša ali trebuha, senzorični/motorični 

nevrološki izpadi (oslabelost okončin, parastezije, paraplegija, inkontinenca za vodo/blato). 

 

Ocena:  

Bistveno je zgodnje prepoznavanje simptomov in znakov ter hitro ukrepanje, saj se s 

časom veča verjetnost trajnih nevroloških okvar. Če traja nevrološka okvara več kot 48 h, je 

verjetnost za povrnitev nevroloških funkcij majhna. Bolnik, pri katerem se je nevrološka 

simptomatika pojavila v zadnjih 24 urah (48 urah), je kandidat za vse ukrepe s ciljem 

ohranjanja nevroloških funkcij. Na odločitev glede načina ukrepanja vpliva poleg časa 

nastopa simptomov in znakov tudi bolnikov predhodni nevrološki status in seveda osnovna 

bolezen, ki je povzročila kompresijo hrbtenjače. Ukrepamo lahko farmakološko – z 

glukokortikoidi, z radioterapijo, kemoterapijo in kirurško. Bolnik potrebuje nevrološki 

pregled za določitev višine okvare, MRI prizadetega predela hrbtenice in nato mnenje 

nevrokirurga ali travmatologa o izvedljivosti kirurške dekompresije ter mnenje radioterapevta 

glede obsevanja. 

 

Zdravljenje: Splošni ukrepi, ki veljajo za vse bolnike s kompresijo hrbtenjače:  



 

 

 bolnik mora strogo ležati;  

 bolniku vstavimo urinski kateter; 

 uvedemo osnovna zdravila: analgetike, antitrombotično kemoprofilakso, zaviralec 

protonske črpalke;  

 glukokortikoidi – konsenzusa glede višine odmerka še nimamo, načeloma bolnike, ki 

so paraparetični ali paraplegični, zdravimo z visokimi odmerki: ob prezentaciji – 

deksametazon 10 mg iv, naslednje 3 dni 6−10 mg/6−8 h iv, odmerek nato naslednjih 

10 dni postopoma znižujemo. V klinični praksi ne glede na stopnjo okvare 

uporabljamo nižje odmerke deksametazona: ob prezentaciji bolus deksametazona 8 

mg iv, nato 8 mg 2−3-krat dnevno, zadnji odmerek po možnosti apliciramo do 16. ure 

(zaradi vpliva na nespečnost); 

a. poskrbimo za multidisciplinarno evalvacijo in odločitev glede nadaljnega 

ukrepanja: za operativno dekompresijo hrbtenjače, ob  obsevanju, se načeloma 

odločimo pri bolnikih z radiorezistentnimi primarnimi tumorji, z MR dokazano 

spremenjeno lege hrbtenice (v primeru nestabilnosti prizadete hrbtenice ali 

utesnitve hrbtenjače zaradi kostnih fragmentov), s kompresijo hrbtenjače na 

eni sami višini, z motorično izgubo, ki traja največ 48 ur in časom preživetja tri 

ali več mesecev. Potrebno je upoštevati obseg bolezni in bolnikov splošni 

status. V kolikor je bolnik kandidat za kirurško zdravljenje, ima kirurško 

zdavljenje prednost pred radioterapijo, saj študije kažejo, da imajo bolniki 

večjo verjetnost za povrnitev in ohranitev motoričnih funkcij, če so zdravljeni s 

kombinacijo kirurške dekompresije in pooperativne radioterapije v primerjavi 

z radioterapijo brez kirurškega zdravljenja. Za radioterapijo brez kirurškega 

zdravljenja pa se odločimo zlasti v primeru slabšega telesnega statusa bolnika, 

pri ocenjenem kratkem preživetju, če bolnik ni kandidat za kirurško zdravljenje 

in pri radiosenzitivnih tumorjih (limfomi, plazmocitomi, germinalni tumorji). 

Kemoterapija ima obstranski pomen, saj je učinek kemoterapije nepredvidljiv 

in zakasnel (lahko pri kemosenzitivnhi tumorjih brez nevrološke 

simptomatike). 

 

Sindrom zgornje vene kave 

 



 

 

Definicija: Sindrom zgornje vene kave je skupek simptomov in znakov, ki so lahko posledica 

pritiska iz okolice ali znotrajžilnega vraščanja tumorja v zgornjo veno kavo ali pridruženo 

žilje.  

Večina primerov nastane sekundarno ob rakavi bolezni (pljučni rak, limfomi) in se 

manifestira (sub)akutno.  

 

Klinična slika:  

 simptomi: dispneja, oteklina vratu in obraza, kašelj, glavobol, izkrivljeni vid, hripavost 

in stridor, zamašeni nos, oteklina jezika in slabost, omotica;  

 znaki: napetost jungularne vene in podkožne venske kolaterale, oteklina zgornje 

okončine, pletora obraza in zgornje okončine, kemoza, periorbitalni edem in edem 

papile, sprememba zavesti (letargija, sopor, koma), sinkopa in cianoza.  

 

Ocena: Slika RTG pc je pogosto spremenjena. CT in MR sta zlati standard za postavitev 

diagnoze in  vzrok patologije − lokalizacije in dimenzije pritiskajoče mase.  

 

Zdravljenje: Način zdravljenja določa osnovni patološki proces. Ob subakutni prezentaciji in 

sumu na rakavo bolezen je potrebna histološka verifikacija odvzetega vzorca, po možnosti 

pred uvedbo terapije. Pri bolniku z rakom pa vrsto (kombinacijo) zdravljenja opredeli vrsta 

primarnega tumorja.  

 

Učinkoviti nefarmakološki ukrepi predvidevajo pokončen položaj glave in podpora trupa z 

vzglavniki ter sprostitev tesnih oblačil.  

 

Zdravimo lahko medikamentozno s kortikosteroidi (deksametazon 16 mg ob prezentaciji iv 

ali po, deksametazon postopoma znižujemo do najnižjega vzdrževalnega odmerka, v primeru 

da ne učinkuje deksametazon opustimo (pozor na zavrtje nadledvičnice!) in diuretiki ter po 

potrebi še z anksiolitiki (benzodiazepini: lorazepam 2,5 mg sl)  in protibolečinskimi sredstvi 

(morfinske kapljice 5 mg/4 h po pp). Po kemoterapiji posežemo pri bolnikih z 

kemosensitivnimi raki. Kemoterapijo lahko kombiniramo z obsevanjem. Obsevanje je lahko 

pri določenih rakih prvi ukrep ali pa adjuvantno zdravljenje po vstavitvi opornice. Ob 

obsevanju lahko pride do poslabšanja klinične slike, v skrajnem primeru se lahko zaplete tudi 

z obstruktivno fibrozo, sicer pa olajšanje pričakujemo v treh dneh do enega tedna. Perkutana 

postavitev opornice v zgornjo veno kavo hitro razreši simptome in znake ter je posebno 



 

 

primerna za bolnike z akutno simptomatiko – hemodinamsko simptomatiko, oteklino žrela in 

možganskim edemom. Poseben pomislek pri postavitvi opornice je potreben pri bolnikih, kjer 

so ukrepi zelo omejeni in pri bolnikih s kemosenzitivnimi tumorji, ki dobro odreagirajo na 

kemoterapijo. Dobrobit antikoagulacijskega zdravljenja je nejasna. Večinoma 

antikoagulacijsko terapijo uvedemo po trombolizi (ob intraluminalni trombozi), da 

zmanjšamo možnost ponovitve in znižamo verjetnost nastanka pljučne embolije. 

Acetilsalicilna kislina je priporočena po postavitvi opornice in ob odsotnosti tromba. 

Kirurška resekcija ali kirurški obvod sta smiselna pri bolnikih z rakom ščitnice in timusa.  

 

Akutne krvavitve 

 

Definicija: akutna krvavitev je nenadna in nepričakovana izven žilna izguba krvi. Prikrita ali 

odkrita krvavitev doleti 10 odstotkov bolnikov z rakom.  

 

Ocena:  

 kliničnega stanja in osnovne ter pridruženih bolezni bolnika, 

 jakosti krvavitve in vzrok/izvor (lokalni ali sistemski),  

 laboratorijske izvide (KKS, parametri koagulacije, biokemija), 

 potrebo in dostop do krvnih preparatov in derivatov, 

 možnost/smiselnost izvajanja posegov glede na izvor in vzrok krvavitve, in 

 bolnikovo dosedanjo terapijo (nizko molekularni heparin, acetilsalicilna kislina, 

varfarin, deksametazon, NOAK, NSAID). 

 

Ukrepi: močno zavisijo od kliničnega stanja in pričakovanega preživetja bolnika pa tudi od 

anamneze, kliničnega pregleda in laboratorijskih izvidov. Klasično zdravljenje akutnih 

krvavitev temelji na hemodinamski stabilizaciji bolnika (s transfuzijami krvnih preparatov 

in/ali derivatov in nadomeščanje izgubljenega volumna) ter pripravi bolnika na invazivne 

posege z namenom dokončne zaustavitve krvavitve. Kadar intenzivno zdravljenje akutne 

krvavitve ni smiselno so lahko potrebni tudi izredni paliativni ukrepi. V osnovi ukrepamo 

etiološko (ukinemo zdravila, ki vplivajo na hemostazo) in podporno (nadomeščamo krvne 

preparate/derivate in vzdržujemo znotraj žilni volumen). Bolnika podpremo hemodinamsko v 

skladu s prejetimi izvidi: ob pomanjkanju/disfunkciji trombocitov nadomeščamo trombocite, 



 

 

ob pomankanju faktorjev pa zdravimo glede osnovno motnjo. Ob tem seveda na krvavitev 

vplivamo še lokalno/mehanično (s tamponado, posegi). 

 

Predhodni ukrepi: z bolnikom, ki je visoko ogrožen za krvavitev in njegovimi bližnjimi se 

moramo ustrezno pogovoriti o možnosti nastanka krvavitve in ukrepih ob tem. 

 

Ob obilni krvavitvi: nefarmakološki ukrepi:  

 Ostanite mirni in delujte pomirjajoče na bolnika in bližnje, predvsem ko gre za 

masivno krvavitev pri umirajočem bolniku. 

 Bolnika postavite v položaj nezavestnega oz. primeren položaj in poskusite v koliko 

vidite izvor krvavitve na to mesto izvajati pritisk; v primeru, da je bolnik kandidat za 

invazivne ukrepe se ravnajte po protokolu za krvavitev. 

 

Ob obilni in terminalni krvavitvi: farmakološki ukrepi: hitro delujoči benzodiazepini: 

midazolam 10 mg iv/im (v veliko mišico)/buk/sl ali diazepam 10 mg iv 

 V koliko bolnik že prejema benzodiazepine je potrebno odmerek prilagoditi! 

 

Po dogodku si vzemite čas, da z sodelavci in svojci ločeno pokomentirate pretekle dogodke 

 

Ob manjši krvavitvi: kjer je mogoče nastavite lokalno tamponado (npr. nos)! 

 iz sluznic in kože:  

o traneksaminska kislina v različnih farmakoloških oblikah (najraje v raztopini 

za iniciranje 500 mg/5 ml) ali adrenalin aplicirana lokalno preko gaze 

 iz tablet traneksaminske kisline je možno pripraviti tudi 5 % raztopino 

(traneksaminska kislina 500 mg tbl razdrobimo v 10 ml fiziološke 

raztopine) ali pasto (4 x 500 mg tbl razdrobimo v 60 g parafina),  ki jo 

apliciramo preko gaze 2-krat dnevno; gazo lahko dalj časa pustimo na 

mestu krvavitve 

 

 iz prebavil:  

o iz ustne votline: 10 ml 4−5 % ustne raztopine traneksaminske kisline, s čimer 

izpiramo usta 4-krat na dan  

o iz želodca ali dvanajstnika (peptična razjeda):  



 

 

 inhibitor protonske črpalke ali H2 agonist iv (pantoprazol 40 mg iv) 

 premisli glede uporabe fitomenadiona (vitamina K) 

o če izključimo diseminirano intravaskularno koagulacijo lahko uvedemo terapijo s 

sistemskim antifibrinolitikom: tranksaminska kislina 1,5 g po 1.dan, nato 3 x 1 g na 

dan; če ne zadostuje po 3 dneh povišamo na 3 x 1,5 g na dan; terapijo ukinemo 7 dni 

po prenehanju krvavitve in po potrebi ob ponovni krvavitvi znova uvedemo. 

 

 iz dihal:  

o nadzorujte dihalno pot: bolnika bolj kot krvavitev ogroža zadušitev; 

o bolnika postavite bočno na stran, kjer krvavi; 

o glede na stanje: dodajte kisik, zdravite osnovno/pridruženo bolezen, ki je 

privedla do krvavitve (npr. okužba, pljučna embolija), blažite kašelj; in 

o zdravite krvavitev iz sluznic (glej Krvavitev iz sluznic in kože) ; 

 

 iz sečil: 

o izključite in zdravite okužbo; 

o zdravite krvavitev iz sluznic (glej Krvavitev iz sluznic in kože) – pozor na 

nastanek strdkov!; 

o izpiranje mehurja brez/z 0,9 % fiziološko raztopino ali traneksamično kislino 

(5 g v 50 ml fiziološke raztopine) do 2-krat dnevno, ko peroralna terapija ne 

učinkuje.  

 

Glede na klinično stanje bolnika in prognozo je smiselna konzultacija gastroenterologa 

za morebitno endoskopsko zaustavitev krvavitve.  

 

Pri krvavečih tumorjih je smiselno razmisliti tudi o paliativnem hemostiptičnem 

obsevanju.  
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Tabela s kraticami 

 

KKS kompletna krvna slika 

DKS diferencialna krvna slika 

IV intravenozno 

PO per os (preko ust) 

REKT rektalno (preko danke) 

SC sub cutano (podkožno) 

SL sub lingualno (podjezično) 

MR magnetna resonanca 

CT računalniška tomografija 

Rtg pc rentgenska slika pljuč in srca 

PP po potrebi 

NOAK neposredni peroralni antikoagulanti 

NSAID nesteroidna protivnetna sredstva 

 

 

  

 


