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Kakšen delež vaših bolnikov
predstavljajo starostniki nad 65 let
1.
2.
3.
4.
5.

Delam v DSO
Ne delam s starostniki
Ne delam klinično
Več kot 70%
Okrog 50%

V primerjavi z mlajšimi bolniki…
1. Starostnikom za enake
simptome predpišem
antibiotik pogosteje;
2. Starostnikom za enake
simptome predpišem
antibiotik manj pogosto;
3. Ne delam razlike, oziram
se na patologijo
4. Ne delam klinično ali s
starostniki

V primerjavi z mlajšimi bolniki…
1. Starostnikom pogosteje
predlagam razna
cepljenja;
2. Starostnikom predlagam
cepljenje le za gripo;
3. Ne delam razlike, oziram
se na potrebno po
cepljenju;
4. Cepljenj ne predlagam;
5. Ne delam klinično ali s
starostniki

Pneumonia
Okužbe sečil
Okužbe kože in mehkih tkiv

OKUŽBA JE ČETRTI NAJPOGOSTEJŠI VZROK
SMRTI PRI STAREJŠIH LJUDEH V RAZVITEM
SVETU

http://www.imi.si/strokovna-zdruzenja/strokovnasrecanja/datoteke/9Banicevidnevizbornik2017.pdf

Kronološka starost
•
•
•
•

Skupina starejših > 65 let
Mlajši starejši 65-74 let;
Starejši starejši 75-84;
Najstarejši starejši ≥ 85 let

Sočan M in sod. Med Razgl 2017

Nekatere posebnosti okužb pri starostnikih
• Posebna predilekcija (sečila, spodnja dihala, koža in
mehka tkiva, intra-abdominalne okužbe,
endokarditis, bakterijski meningitis, tuberkuloza in
herpes zoster); 3x višja smrtnost;
• Spremenjene klinične manifestacije( zabrisana
temperatura ali odsotna pri ~ 25% starostnikov);
atipični klinični znaki;
• Raznoliki mikrobni vzroki bolezni;
• Problemi s protimikrobnim zdravljenjem.

Spremembe v fiziologiji
•
•
•
•
•
•
•
•

Spremenjena gibljivost črevesja,
Hormonske spremembe – stanjšanje sluznic
Spremembe uroepitelija
Zmanjšano delovanje celic migetalk dihalnega
sistema,
Oslabljeni zaščitni refleksi dihal
Zmanjšana kislost želodca
Zmanjšana fiziološka rezerva kardiovaskularnega
sistema
Zmanjšana sposobnost celjenja ran

POSEBNOSTI PRI STAROSTNIKIH
• S starostjo imunski sistem slabi
– zmanjšana obramba organizma in težji potek
gastrointestinalnega obolenja pri starostniku.
– z zmanjšano humoralno in adaptivno imunostjo
intestinalnega trakta starejši težje odstranijo
patogene.

POSEBNOSTI PRI STAROSTNIKIH
• Mikrobiota človeških prebavil je edinstvena pri vsakem
posamezniku in se s starostjo spreminja.
– Črevesna mikrobiota se lahko zaradi zunanjih dejavnikov,
kot so starost, bivanje v bolnišnicah in domovih za
kronično nego, prehrana, spremeni, s tem pa tudi njena
funkcionalnost.
– Razrast določenih bakterij povzročajo tudi bolezni, ki so pri
starostnikih pogoste (sladkorna bolezen, ledvična
odpoved,...), in povečana uporaba antibiotikov zaradi
pogostejših okužb.
• Pri starostnikih so večje razlike med posamezniki v sestavi
mikrobiote, mikrobiota pa je tudi manj raznovrstna. Študije
kažejo, da je pri starostnikih manj zaščitnih skupin bakterij.

POSEBNOSTI PRI STAROSTNIKIH
• V visoki starosti je prisotna hipoklorhidrija. Starostniki imajo tudi
pogosteje operacije na prebavilih, jemljejo zaviralce protonske črpalke, kar
še dodatno oslabi kislinsko pregrado.
• Pri starostnikih je pogosteje moteno praznjenje tankega črevesja
predvsem na račun zdravil, ki jih jemljejo. Uporaba antimotilitetnih zdravil
in narkotikov za lajšanje bolečin sta povezani z zapleti infekcijske driske.

Staranje imunskega sistema
• Zmanjšano nastajanje novih imunskih celic vseh vrst (fagociti –
protibakterijsko, NK – protivirusno in protitumorsko)
• Imunske celice se manj in počasneje odzivajo;
• Imunske celice manj natančno razlikujejo med tujki in lastnimi
tkivi;
• Spremembe predvsem pri limfocitih B (koncentracije
limfocitov B odražajo “starost “ imunskega sistema;
• Močno se zmanjša koncentracija naivnih T limfocitov (manjša
sposobnost odgovora na nove vrste okužb, podaljšan čas
odstranjevanja mikroorganizmov

Staranje imunskega sistema
• Spremembe v strukturi imunskih celic
(spremembe v razmerjih različnih receptorjev)
• Zaradi padanja koncentracij limfocitov B tudi
upad protiteles (IgM, IgD);
• Protitelesa manj učinkovita, lahko patološka;
• Značilno je spremenjen odziv na cepljenje
(manjši titer in afiniteta protiteles

Posebnosti okužb pri starostnikih

Osnovne bolezni
občutljijvost
Imunski deficit
interakcije,
stranski učinki

Kronična nega
Bolnice
Vsadki
Operacije

Gostitelj
zdravila

Rezistentni
mikroorganizmi

SLAB IZHOD

Okolje
Patogeni

Vrednosti normalne in febrilne telesne
temperature za starostnike
• ??? Normalna – težko preučevati;
• Srednja navišja in najnižja T° se ne razlikujeta med starejšimi
in mlajšimi;
• Nižja amplituda fluktuacij circadianega ritmaT°;
• Bazična T° je zmanjšana pri krhih starostnikih ;
• Timpanična temperatura ekvivalentna ali boljša kot oralna; v
korelaciji z rektalno T°;
• Vročina pri starostniku – persistentna oralna ali timpanična
temperatura ≥ 37,2°C ali persistentna rektalna T° ≥ 37,5°C ali
povečanje T°≥ 1,3°C nad bazično T°ne glede na mesto ali
način merjenja.

Zdravila - spremembe metabolizma
• Manjša količina vode, večja količina maščob
(spremenjen volumen porazdelitve),
• Motnje resorpcije – zmanjšana hitrost, ne pa
količina;
• Upadanje ledvične ( manjša glomerularna filtracija) in
jetrne funkcije (le posamezni encimi);
• Manjša količina albuminov – več prostih zdravil v
plazmi;
• Polipragmazija – velika možnost interakcij

Stranski učinki protimikrobnih zdravil pri
starostnikih (SNUZ)
• SNUZ se pri starostnikih
pojavljajo bolj pogosto.;
• Ni ustreznega prilagajanja
odmerka zaradi zmanjšane
ledivčne funkcije;
• 1044 b. > 80 let – 34%
pogostnost napake pri
odmerjanju (50% - cef III, 65%
- gentamicin (Hu et al 2001)

Fiziološke in farmakokinetične spremembe pri
starostnikih
• Parametri ledvične funkcije
(GFR, ledvični pretok krvi in
očistek kreatinina se
zmanjšajo za eno tretjino do
eno polovico pri starosti 90
let;
• Nivoji serumskega
kreatinina so manj zanesljivi
napovedniki ledvične
funkcije (zmanjšana mišična
masa).

Stranski učinki protimikrobnih zdravil pri
starostnikih (SNUZ)
Protimikrobno zdravilo

Stranski učinek

β-laktami

driska, drug fever, intersticijski
nefritis, rash, trombocitopenija,
anemija, neutropenija

karbapenemi

krči

klindamicin

diareja in Clostridium difficile
kolitis

makrolidi

gastrointestinalna intoleranca,
podaljšanje QT dobe,
ototoksičnost

Eritromicin in klaritromicin

holestatski hepatitis in interakcije z
zdravili

trimetoprim-sulfametoksazol

Krvne diskrezije, drug fever,
hiperkalemija,rash

Stranski učinki protimikrobnih zdravil pri
starostnikih (SNUZ)
• fluorokinoloni – hiper/hipoglikemija pri zelo starih–
mejni diabetes in ledvična okvara
natančno
spremljanje nivoja glukoze pri bolnikih z motnjami
metabolizma glukoze ali pri bolnikih z okrnjeno
ledvično funkcije;
• torsade de pointes - redko (predispozicijski dejavniki
hipokalemija, hipomagnezemija, predhodna srčna
bolezen,sočasno dajanje zdravil, ki podaljšujejo QT
interval, ledvična insuficienca)

Stranski učinki protimikrobnih zdravil pri
starostnikih (SNUZ)
aminoglikozidi
• normal serumski kreatinin – daljši odmerni interval,
• spremljanje serumskih koncentracij;
• vestibularna toksičnost (dejavniki tveganja– starost,
ledvična okvara, visoke dnevni ali kumulativni
odmerki in sočasno dajanje ototoksičnih zdravil);
• Povečana verjetno za okvaro sluha od 3% (starost14
let na 26% (starost 90 let);
• Če dolgotrajna raba aminoglikozidov- audiometrija
na začetku in nato vsaka dva tedna med terapijo.

Vpliv polipragmazije
• polipragmazija – več kot 5
zdravil (39 % starostnikov v
domačem okolju);
• neposredno povezana s
številom spremljajočih
bolezni in povečanem
številu obiskov pri
zdravniku;
• 10% obiskov na oddelkih
nujne medicinske pomoči
posledica stranskih učinkov
zdravil pri starostnikih;
• antibiotiki 17% vseh
stranskih učinkov

J Clin Epidemiol 2002;
Arch Intern Med 2001

Okužbe v DSO
• endemično (RTI, UTI, koža in mehka tkiva,
GIT);
• epidemično (virus gripe, RSV, enteropatogene
bakterije, C. difficile, enterični virusi, garje);
• 60% vseh respiratornih okužb – pljučnica
• Prevalenca bakteriurije 25-50%

DSO – dejavnik tveganja
• Niso bolnice, pa vendar v njih številni bolniki, ki so popolnoma
odvisni od pomoči;
• Od 5 vsakodnevnih aktivnosti – 74% vseh oskrbovancev
potrebuje pomoč pri ≥ 3 dnevnih aktivnostih
• Veliko bolezenskih stanj se iz akutnih bolnišnic seli v DSO;
• Kadrovska zasedba pogosto ni zadostna za take bolnike;
• Vprašanje kvalitete zdravstvenega dela – kdo to nadzira in
ureja? MZ ali kdo drug?
• Kako obvezujoče so smernice, izdane s strani zdravstvenih
inštitucij?
!!! DSO PREDSTAVLJA BIVALNO OKOLJE ZA STAROSTNIKE !!!!

Kazalci bremena nege - Slo
DSO

Št. postelj

Nepokretni*

Rane*

Zmedeni*

Inkontinentni*

UK*

419

192

43

9,3

57

84

5,2

420

606

31

3,3

35

79

1,8

421

73

66

12,3

53

82

0

422

177

50

9,6

59

78,5

3,3

423

193

43

5,1

49

67,9

1,5

424

196

48

4,0

61

73

1,5

Skupaj

1437

41

5,7

47

77,5

2,3

*Podatki v %

Okužbe v DSO
• V ZDA ocenjujejo, da je stopnja okužb od 3-7/1000
dni bivanja ali od 1,6 do 3,8 milijonov okužb letno;
• Enodnevna prevalenčna študija v Italiji– 49 ustanov,
1926 starostnikov, prevalenca okužbe 8,4/100
varovancev;
• Prevalenčne študije na Norveškem od 7,2 do 8,4%
• Primerjava z bolnicami – evropske prevalenčne
študije od 3,7% (Litva) do 9,5% (Škotska, Finska),
poprečje 7,1%

‘Reported’ & ‘confirmed cases’ (EU_HALT)
Infections

Reported
cases

Confirmed
cases
(McGeer)

Prevalence
confirmed
cases
(/100 E-resid.)

Respiratory tract infections

303
(41.6%)

203 (39.2%)

1.38

Urinary tract infections

221
(30.3%)

159 (30.7%)

1.08

109 (15%)

80 (15.4%)

0.54

Skin infections
Gastrointestinal infections

33 (4.5%)

26 (5%)

0.17

Eye, ear, mouth infections

38 (5.2%)

36 (6.9%)

0.24

Systemic infections (BSI)

5 (0.7%)

5 (1%)

0.03

Unexplained febrile
episodes

9 (1.2%)

9 (1.7%)

0.06

Other*

11 (1.5%)

-

TOTAL

729 (100%)

518 (100%)

3.53%

Poraba antibiotikov v DSO

• Italija: točkovna prevalenčna raziskava; 49 domov;
1.926 oskrbovancev; antibiotike prejemalo v
povprečju 12,1 %; pri četrtini ni bil jasen razlog za
terapijo;
• ZDA l. 1999: pogostnost predpisovanja je v DSO
podobna tisti v akutni bolnici;
• Norveška: 3 letno opazovanje 4500 oskrbovancev;
antibiotiki pri 6,7 do 7,6 %;
• ZDA – 7 do 10 % oskrbovancev prejema antibiotike
Moro ML et al. Infection 2007; 35: 250-5
Andersen B et al. J Hosp Infect 2000; 46: 288-296
Smith PW et al. Infect Contrl Hosp Epidemiol 2008; 29:785

Prevalenca uporabe antibiotikov ESAC

• srednja vrednost 6,3 %; Slo 3,2 %
• mediana vrednost 5,9 (min = 0 % - max. 30 % )
• 7,4 % DSO prevalenca 0 % (n = 20)

Vrste antibiotikov v evropskih DSO

Isolated micro-organisms (HALT)
For 241 residents, micro-organisms are described
Total number of isolated m.o.:
284 (>1 m.o. = 14%)
Top 10 of most frequently isolated micro-organisms
•
•
•
•
80
% •

Escherichia coli
Staphylococcus spp.
Proteus spp.
14/30
Pseudomonas spp.

106
35

25

(37.3%)
(12.3%)
30

… MRSA
(10.6%)

13/35
… mirabilis

( 8.8%)

Klebsiella spp.
18
( 6.3%)
11/18
• Enterococcus spp.
16
( 5.6%)
… faecalis
• Streptococcus spp.
9
( 3.2%)
• Morganella spp.
7
( 2.5%)
• Clostridium spp.
6
( 2.1%)
• Enterobacter spp.
3
( 1.1%)
3/3
Treated infections and isolated micro-organisms

… pneumoniae
10/16

… difficile
… cloaceae

6/6
3
4

Pogostnost večkratno odpornih bakterij v DSO
• Ali so DSO rezervoar za okužbe z multiploodpornimi bakterijami???
• Novo mesto – 102 oskrbovanca; 12 (11,7%)
pozitivnih – pomembni dejavniki predhodno
antibiotično zdravljenje in pogoste hospitalizacije;
težko interpretirati, ker ni podatkov o frekvenci v
populaciji,
• Italija 606 oskrbovancev, le malo okužb
mikrobiološko potrjenih; 24% potrjenih posledica
okužb z večkratno odpornimi bakterijami
Moro ML, et al. Ann Ig. 2013 Mar-Apr;25(2):109-18. doi: 10.7416/ai.2013.1912.
Vovko P et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2005

Odporne bakterije v DSO
• Presečna prevalenčna študija in analiza dejavnikov tveganja
(Bolzano – DSO);
• 74.8% oskrbovancev DSO koloniziranih z ≥1 odpornim
mikroorganizmom, 64% z ESBL pozitivnimi bakterijami, 38.7%
z MRSA, 6.3% z metalo-β-laktamaza (MBL) pozitivnimi
bakterijami in 2.7% z VRE
• Osebje DSO - 27.5%, 14.5% (ESBL), 14.5% (MRSA), 1.5% (MBL)
in 0% (VRE);
• Dejavniki tveganja za kolonizacijo starost ≥86 let, antibiotiki v
prejšnjih tre mesecih, katetri in drugi vsadki, KOPB,
nepokretnost;
•
Clin Microbiol Infect 2010; 16: 934–944

Problematika odpornih bakterij in rabe
antibiotikov v DSO
• 19,8% oskrbovancev koloniziranih z VOB (ESBL
15,8%, MRSA 4,5%)
• 2,4% oskrbovancev je prejemalo antibiotik

Splošna načela preprečevanja okužb v DSO
• Rutinski nadzor in redno preverjanje dostopnih
mikrobioloških izvidov, ki jih pridobivamo v rednem
kliničnem delu; določitev minimalnega praga za
ukrepanje;
• Kohortiranje in osamitev v primeru izbruha
(epidemije)
• Izobraževanje glede smotrne in pravilne
uporabe antibiotikov – minimalna merila za
pričetek antibiotične terapije; kratkotrajno
dajanje,ozek spekter
• Imunizacija osebja in oskrbovancev

Kohortiranje in izolacija v DSO
• osamitev odvisna od osnovnih bolezni oskrbovanca praviloma le
standardni ukrepi z uporabo zaščitnih sredstev,
• rane z izločki, inkontinenca, kognitivne motnje…. še uporaba
kontaktne izolacije ali kohortiranje;
• povzroča hude psihološke težave in lahko pripelje do dodatne
okvafre funkcionalnega satanja;
• ukrepi izolacije lahko bolj škodijo kot koristijo;
• problematični z etičnega stališča; stigmatizacija bolnika;
• v primeru kolonizacije z MRSA – bolnika ne smemo izključiti iz
vsakdanjih aktivnosti, če je le možno vzdrževati higieno

Braut GS, Holt J. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection
– the infectious stigma of our time? J Hosp Infect 2011; 77:148-52

Zaključek - DSO
•Okužbe so lahko pomemben zaplet bivanja v
DSO;
•Povečajo morbiditeto, mortaliteto in dvigajo
stroške;
•Del okužb je možno preprečiti;
•DSO mora določiti minimalne standarde ter
zagotoviti ustrezno in varno ravnanje s
pripomočki, upoštevaje predpise in pravilnike.
•Potrebno je aktivno sodelovanje vseh sodelujočih
v procesu nege in zdravljenja.

Priporočena cepljenja pri starostniku v
Slo

Zakotnik B in sod. Med Razgl 2017

Etična vprašanja
• 4 basični principi: avtonomija, dobrohotnost,
ne škodovati, pravica.
• Antibiotiki so zdravila, ki jih bolniki, svojci in
zdravniki najmanjkrat zavrnejo;
• Pomembna etično razmišljanja: smiselnost,
javno zdravje, etični razlogi, ki se tičejo
samega bolnika, omejena sredstva za
zdravstveno varstvo.

Leitlinie zur ambulant erworbenen Pneumonie
Lungenentzündung: Acht Tipps,
um Todesfälle zu verhindern (8 namigov za zmanjšanje
umrljivosti)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Terapevtski cilji morajo biti v skladu s ko-morbidnostjo bolnika in
njegovim „performance status“ (1a, 1b, 2);
Obravnava pljučnice kot urgentnega stanja (ATS merila);
Pljučnica s tveganjem za hud potek (ATS minor merila – vsaj bolj
intenziven monitoring);
Antimikrobno zdravljenje (5-7 dni);
Dejavniki tveganja za MDRO;
Steroidi (ne);
Preventiva (influenca, PCV-13)
Obravnava po preboleli pljučnici

Ewig S et al. Pneumologie 2016;70:151–200, DOI: 10.1055/s-0042-101873

Leitlinie zur ambulant erworbenen
Pneumonie…………………..
•

•

•

In der Gruppe 1a (gute bis ausreichende Funktionalität, definiert als Bettlägerigkeit < 50% des
Tages) erfolgt die Schweregradbestimmung nach CRB-65. Dabei ergeben sich die Subgruppen
mit geringem und mit erhöhtem Letalitätsrisiko und entsprechend Kriterien für eine
Hospitalisation bzw. intensivierte Therapie. Der Score soll ergänzt werden durch Messung der
Oxygenierung und Erfassung potentiell instabiler Komorbiditäten. Hospitalisierte Patienten
werden zusätzlich auf Risiken für MRE evaluiert.
In der Gruppe 1b (NHAP und/oder schlechte Funktionalität, definiert als Bettlägerigkeit ≥ 50%
des Tages) erfolgt ebenfalls eine Schweregradbestimmung nach CRB-65. Allerdings ist der
Score in dieser Gruppe aufgrund einer grundsätzlich hohen Letalität nicht mehr prädiktiv für
ein niedriges Risiko [15]. Der Score soll ebenfalls ergänzt werden durch Messung der
Oxygenierung und Erfassung potentiell instabiler Komorbiditäten. Für eine ambulante
Behandlung müssen eine Reihe personeller und struktureller Voraussetzungen gegeben sein.
Die hospitalisierte Gruppe erhält zusätzlich eine Evaluation auf MRE.
In der Gruppe 2 besteht eine schwere Komorbidität mit infauster Prognose, somit Palliation
als Therapieziel. Hier ergibt sich eine Indikation für eine Hospitalisation nur in pflegerischer
Hinsicht; kann die Pflege auch außerhalb des Krankenhauses sichergestellt werden, sollte
eine Behandlung auch außerhalb des Krankenhauses erwogen werden. In diese Gruppe
gehören auch Patienten, die sekundär im Verlauf einen Therapieziel-Wechsel auf eine
Palliation erhalten.

http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/020020l_S3_ambulant_erworbene_Pneumonie_Behandlung_Praevention_2016-02-2.pdf

Antibiotiki ob koncu življenja
• Geriatric units, hospices and nursing homes in three different
regions of Italy. Multivariate logistic regressions were carried out to
ascertain the correlates of the agreement with the administration
of artificial hydration (AH), antibiotic therapy (AT), artificial nutrition
(AN)-;
• When the patient's life expectancy was 1–6 months, 83% of
respondents agreed with AH, 79% with AT and 71% with AN. When
the life expectancy was less than 1 month, a large proportion of
respondents still agreed with AH and AT (73% and 61%), whereas
less than one in two respondents (48%) agreed with AN.
• AN creates more ethical dilemmas in the clinical management of
end of life than other treatments, such as AH or AT. Opinions on
whether or not these practices are appropriate at the end of life
were related with feelings, thoughts and ethical issues that played a
different part for physicians and nurses.
Pengo V, et al. Geriatr Gerontol Int 2017; 17: 487–493.

Napotitve terminalno bolnih
1. Bolnika vedno napotim v
bolnišnico, ker s tem
preprečim možne
legalne zaplete
2. Bolnika napotim v
bolnišnico na pritisk
svojcev
3. Bolnika napotim v
bolnišnico, ker o njem
nimam zadosti
informacij
4. Ne delam klinično ali s
takimi bolniki

O etičnih vprašanjih ob koncu življenja
nismo dovolj poučeni
1. Zelo se strinjam
2. Strinjam se
3. V glavnem se ne
strinjam
4. Sploh se ne strinjam

Kaj bi potrebovali pri obravnavi
terminalno bolnih?
1. Jasna pravila in
navodila
2. Znanje
3. Uradno strukturo, ki bi
se s tem ukvarjala
4. Na tem področju ne
vidim problema

Zaključek
• Starostniki posebna, bolj občutljiva populacija,
• Posebnosti pri klinični sliki, farmakokinetiki,
povzročiteljih ipd.,
• Pogosti uporabniki antibiotikov,
• Potencialno večja ogroženosti zaradi
neustreznega predpisovanja antibiotikov.

