
POGOSTE BOLEZNI IN 
POSLABŠANJE 
BOLEZENSKIH STANJ

PRIPRAVILA TJAŠA PRUDIČ

INTERNO GRADIVO ZA PRIPRAVO NA PREVERJANJE ZNANJA OŠ EKIP PP



AKUTNI KORONARNI SINDROM
AKS je splošno ime za skupino bolezenskih stanj, med katere prištevamo tudi:

Angina pektoris ali bolečina za prsnico (tiščeča ali pekoča bolečina za prsnico, večinoma nastane 
pri povečanem telesnem naporu, ob počitku oz. po zdravilih – nitroglicerin, popusti).

Srčni infarkt ali srčno kap (hujša bolečina, ki nastane tudi med mirovanjem, traja več kot 15 
minut, po nitroglicerinu ne popusti, bolnik je lahko zelo prizadet, bled, bruha, lahko zastane 
dihanje – TPO).

VZROK

Angina pektoris – zoženje žil, ki oskrbujejo srčno mišico.

Srčni infarkt ali srčna kap - zamašene žile.



PP pri AKS
Obvestimo 112.

Razpremo oblačila (kravato, srajčni ovratnik).

Polsedeči položaj in mirovanje.

Dajanje zdravil:
◦ Aspirin 500 mg.

◦ Nitrolingual (1 vpih, ponovimo čez 5 minut).

Do prihoda reševalcev prizadeto osebo nadzorujemo.

Če pride do srčnega zastoja pričnemo oživljati.



MOŽGANSKA KAP
VZROK

Nastane zaradi zamašitve možganske žile (80 %), v delu možganov je prekinjena oskrba s krvjo in 
kisikom, zaradi česar odpovedo ustrezne funkcije.

ZNAKI
◦ Nenadni glavobol, slabost, siljenje na bruhanje.

◦ Ohromelost okončin (navadno po eni strani telesa), ohromelost obraza s povešenim ustnim kotom.

◦ Lahko motnje vida in govora, težave s požiranjem.

◦ V najhujših primerih nezavest, motnje dihanja in krvnega obtoka.

USPEŠNO ZDRAVLJENJE ZARADI ZAMAŠENE ŽILE JE ODVISNO OD HITREGA UKREPANJA!

G (govor) R (roki) O (obraz) M (minuta)

Ali lahko ponovi stavek, dvigne obe roki, se nasmeje enakomerno, hitrost. (3 ure)



PP pri MOŽGANSKI KAPI
Obvestimo 112.

Ležeči položaj z rahlo dvignjenim vzglavjem.

Ostranimo vse, kar bi ga lahko tiščalo.

Podložimo ohromljene dele telesa in ga opazujemo.

Če je nezavesten ali bruha – položaj za nezavestnega.



EPILEPTIČNI NAPAD
Epileptični napad nastopi nenadoma in z globoko nezavestjo.

Prizadeti se zruši in včasih krikne.

Oči zavije navzgor, škrta z zobmi, na ustih se pojavijo pene.

Telo in ude stresajo krči.

Med napadom mu lahko uide voda ali blato.

Napad lahko traja nekaj minut ali sekund.



PP pri EPILEPTIČNEM NAPADU
Osebo zavarujemo pred morebitno nadaljnjo poškodbo.

Glavo ji podpremo z mehko in ravno podlago.

Odpnemo ovratnik srajce, odvežemo kravato, ruto, odpnemo pas na hlačah.

Ko napad mine smo ob bolniku, dokler si ne opomore, pokličemo strokovno pomoč.

Če je oseba po napadu nezavestna:
◦ Sprostitev dihalne poti,

◦ Preverjanje dihanja,

◦ Bočni položaj za nezavestnega.



SLADKORNA BOLEZEN
Sladkorna bolezen je skupina bolezni, ki jim je skupno pomanjkanje hormona inzulina in 
zmanjšanje njegove učinkovitosti.

Sladkorna bolezen tipa I je genska (dedna) bolezen. Gre za hudo pomanjkanje inzulina, ki ga 
zdravimo z injekcijami tega hormona.

Sladkorna bolezen tipa II se pojavi v višji starosti. Gre za zmanjšanje izločanja inzulina. Večinoma 
se začne kot blaga motnja in se z leti postopoma poslabša. Pogosto se zdravljenje začne z dieto, 
konča pa z zdravili, lahko tudi z injekcijami.

POZNAMO DVE OGOŽUJOČI STANJI:

Hiperglikemija – hudo povišanje krvnega sladkorja.

Hipoglikemija – hudo znižanje krvnega sladkorja.



PP pri SLADKORNI BOLEZNI
HIPERGLIKEMIJA

Bolnik je prizadet, nemiren, včasih zmeden, lahko ima hujše motnje zavesti. Značilen zadah iz ust – po acetonu. Odvajanje velikih količin 
urina, žeja, izsušenost, utrujenost.

PP

Zgodnja prepoznava simptomov in hitra napotitev k zdravniku.

HIPOGLIKEMIJA

Težave s koncentracijo, utrujenost, upočasnjenost. Motnje zavesti in mišljenja. Lakota, potna, bleda, hladna koža, tresavica, občutek 
razbijanja srca in motnje vida.

PP

1 velika žlica sladkorja (ALI 2 dl sladkega soka ALI 4 dl mleka ALI kos kruha) ponavlja na 10 minut.

Bolnik naj se umiri. 

Če se simptomi ne umirijo, bolnika napotimo k zdravniku.
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Ostale slike s svetovnega spleta. 


