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Akutna nespecifična bolezen dihal, nahod: katere 

preiskave naročimo?  

• CRP 

 

• Levkocite 

 

• Nobenih preiskav 
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Akutna nespecifična bolezen dihal, nahod  

• Klinična slika: “kataralen bolnik” 

 

• Nobenih preiskav ne glede na vročino! 
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Akutni bakterijski sinusitis: 

preiskave? 

• RTG 

 

• CT 

 

• CRP 

 

• Levkociti 
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• Akutni sinusitis 
 nobenih laboratorijskih preiskav 

 “navaden” RTG: če je zasenčenje ali nivo, je izvid 

poveden, če je bp, lahko kljub temu sinusitis 

 

• Kronični sinusitis: CT, ORL 
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• EPOS Primary care guidelines 2008: 

 
• RTG daje lažno pozitivne in lažno negativne rezultate: NE 

• CT pri hudem poteku in izrazito enostranski simptomatiki 

 

 
• IDSA guidelines 2012 in America Academy Otolaryngol HNS 2015  

 
 Rtg diagnostika samo pri zapletih 

Thomas M, et al. Prim Care Resp J 2008; 17: 79-89. 

Chow AW, et al. Clin Infect Dis 2012; 54: 1041-5. 
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Akutni tonzilofaringitis 

• IDSA smernice 2012:  

 
• < 3 let: nobene diagnostike 

• Ostali: hitri test na streptokokni antigen v brisu žrela 

• Negativen test: pri otrocih in adolescentih potrebna 

kultura 

• Ne kulture ob negativnem brisu: očitni znaki za virusno 

okužbo: kašelj, nahod, hripavost, razjede na tonzilah 

• CRP, L ne omenjajo! 

Schulman St, et al. Clin Infect Dis 

Advanced access, 9 Sep 2012 
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Akutni tonzilofaringitis 

• ESCMID smernice 2012 

• Odrasli: Centorjevi kriteriji 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 3-4 točke: hitri antigenski test 

• 0-2 točke: hitri antigenski test ni potreben, ni streptokokna angina 

 

 

 

• Centorjevi kriteriji so pri otrocih manj zanesljivi 

• Če je antigenski test negativen, kultura ni potrebna 

• Biokemični označevalci (CRP) ne izboljšajo diagnoze 

• Nacionalne smernice se glede diagnostike razlikujejo! 

 

 Pelluchi C, et al. Clin Microbiol Infect 2012; 18 Suppl: 1-28 
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Ambulantno zdravljenje pljučnice 

• C(U)*RB 65 
• Zmedenost (confusion) 

• Frekvenca dihanja > 30/min (respiratory rate) 

• Sistolni krvni tlak <90 mmHg (blood pressure) 

• Starost nad 65 let 

 

• Stopnja 1: noben znak, umrljivost < 1%: zdravimo doma 

• Stopnja 2: 1 ali 2 znaka, umrljivost  8%: ocenimo, morda napotimo 

• Stopnja 3: 3 ali 4 znaki, umrljivost >20%: nujna napotitev in sprejem 

Lim WS, et al. Thorax 2003; 58: 377-82. 

*koncentracija sečnine 
17.5.2016 Podiplomski tečaj protimikrobnega 

zdravljenja za zdravnike na 

primarni ravni 2016 



Zunajbolnišnična pljučnica: 

ambulantna obravnava 

slovenska priporočila 2010 

 

• anamneza, telesni pregled 

• FD, FP, T, RR, ocena zavesti, satO2 

 

• RTGpc, če je le možno! 

• C-rp: pri negativnem ali malo (?) povišanem ne 
predpišemo antibiotikov 

• Krvna slika in koncentracijo sečnine in kreatinina v 
serumu pri huje bolnih in starejši > 65 let 

 
Mušič E, in sod. Zdrav Vestn 2010: 79: 243-64. 
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Zunajbolnišnična pljučnica 

ESCMID smernice 2011 

 

• Pljučnico lahko pri bolnikih, ki imajo znake 

okužbe spodnjih dihal, precej zanesljivo 

izključimo, če ima bolnik normalne vitalne znake 

(vročina > 4 dni, tahikardija, tahipneja), 

avskultatorni izvid nad pljuči ne kaže na žariščno 

zgostitev in je CRP < 20 mg/l.  

• Pri CRP > 100 mg/l je pljučnica verjetna.  

Woodhead M, et al. Clin Microbiol Infect 2011; 17: Suppl 6: E1-59. 
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NICE 2014 

• CRP 

 

• Sečnina za CURB65 

 

• Nobene mikrobiološke diagnostike 
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Akutno poslabšanje KOPB: kdaj antibiotik? 

• bolnikom z apKOPB tip I po Anthonisnu: 

dispnea+hujši kašelj+spremenjen sputum  

 

• bolnikom z apKOPB tip II po Anthonisnu (dva 

znaka), če je eden od simptomov gnojnost 

izmečka  

 

• bolnikom s hudim apKOPB, ki potrebujejo 

invazivno ali neivazivno umetno predihavanje 
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Akutno poslabšanje KOPB 

C-RP (mg/l) PCT (ng/ml) 

Tip 1 35 (10-71) 0.098 (0.07-0.18) 

Tip 2 18.6 (4.4-52.8) 0.095 (0.067-0.154) 

• ESCMID smernice: malo podatkov 

 

• Slovenske smernice: laboratorijske preiskave in RTGpc 
za izključitev drugih diagnoz 

Stolz D, et al. Chest 2007; 131: 9-19. 

Škrgat Kristan S, et al Zdrav Vestn 78: 10-32. 

Woodhead M, et al. Clin Microbiol Infect 2011; 17: Suppl 6: E1-59. 
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Trebušna votlina 

• “Laboratorijske preiskave” 

• CT 
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Akutna driska 

• (Levkociti v blatu) 

 

 

• CRP: nedorečeno 

• Druge laboratorijske preiskave: po potrebi, 

za DD kirurškega procesa v trebuhu 

Du Pont Hl. Curr Opin Gastroenterol 2012, 28:39–46 
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Akutna driska 

• Nevnetna (virusi, nekateri paraziti, bakterije) vs vnetna (invazivne bakterije) 

• CT ali koloskopija 

Dig Dis Sci   
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Okužba diabetične noge 

 

• Za opredelitev sistemskih znakov vnetja 

 

Lipsky BA, et al Clin Infect Dis 2012; 54: 132-73.  
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93 bolnikov, stadiji opredeljeni kot v IDSA smernicah 
Jeandrot A, et al. Diabetologia 2008; 51: 347-52. 
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Okužbe sečil 
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Okužbe sečil 

Zdrave, mlade ženske, ki niso noseče:  

• Cistitis: 
• klinična slika 

• če zdravnik bolnice ne pozna in/ali gre za prvo epizodo: pregled seča z mikroskopijo 

• Pielonefritis 
• urinokultura 

• UZ za izključitev vzrokov  

 

Nosečnice 
• Pregled seča vključno s kulturo  

 

Pomenopavzno obdobje 
• Enako kot pri zdravih, mladih ženskah, preiskave vzroka po potrebi 
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Okužbe sečil 

Moški 
• Pregled seča vključno s kulturo 

• Izključitev uroloških vzrokov (pregled prostate, UZ…) 

 

Sladkorni bolniki 
• Podobno kot drugi, po presoji 
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Okužbe sečil 

• Testni lističi ne pripomorejo k boljši diagnostiki 

 

• Iskanje bakterij v sedimentu seča ni zanesljivo 

 

• Če v sedimentu ni levkocitov, najverjetneje ne 

gre za okužbo sečil 

 

• “urikult”: izključi koncentracijo bakterij  104 /ml 
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Indikacije za urinokulturo na primarni ravni 

• Asimptomatski bolniki 
• Levkociturija, hematurija ali nitriti v seču pri bolnikih v posebni nevarnosti za okužbo (Tx ledvic, 

VUR) 

• Po zdravljenju: nosečnice, moški, pielonefritis, zapletena okužba sečil 

 

• Simptomatski bolniki 
• Vsi bolniki razen zdravih žensk s cistitisom 

• Pri ponovitvah 

• Pri neuspehu zdravljenja 

• Pri bolnikih v nevarnosti za zapleteno okužbo sečil 

• (Sepsa neznanega izvora) 

 

• V posebnih okoliščinah 
• Nosečnost 

• Pred posegi na sečilih 

• (Pri imunosupresiji) 

• Pri neopredeljenih bolečinah v trebuhu 

• (Pri nevrogenem mehurju) 
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Sklepi 

• Na primarni ravni je med diagnostičnimi 
postopki pri okužbah v ospredju klinična 
slika 

 

• Posebne preiskave v primeru določenih 
sindromov (streptokokna angina, okužbe 
sečil) 

 

• CRP verjetno najbolj uporabna preiskava 
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