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KLINIČNA POT ZDRAVLJENJE PLJUČNICE PRI OTROKU 
 
 

1. NAMEN KLINIČNE POTI 
 
Enotna obravnava v skladu z veljavnimi strokovnimi smernicami (diagnostika, klinično spremljanje in 
terapevtski ukrepi pri hospitaliziranem bolniku). 
 
Izvajanje smotrnih diagnostičnih in terapevtskih ukrepov. 
 
Pomoč pri odločitvi o ambulantnem ali hospitalnem zdravljenju oz. premestitvi v terciarno ustanovo. 
 
 
2. PLJUČNICA, vnetje pljučnega parenhima je pogost vzrok obolevnosti otrok. 
 
2.1.  Povzročitelji pljučnic pri otroku: 
 
- Virusi in bakterije, pri imunsko oslabelih otrocih tudi glive. 
- Večina pljučnic so virusne (60 %): RSV, adenovirus, metapnevmovirus, humani bokavirus, virus 

parainfluence in influence. 
- V 30 % gre za mešano virusno-bakterijsko okužbo in 50 % za bakterijo (3). 
 
Povzročitelji se razlikujejo glede na starost otrok: 
- Virusi prevladujejo pri majhnih otrocih, z naraščajočo starostjo se veča delež bakterijskih 

povzročiteljev, med katerimi je na prvem mestu Streptococcus pneumoniae nato Streptococcus 
pyogenes, Haemophilus influenzae. 

- Pri večjih otrocih (> 5 let) je najpogostejši povzročitelj Mycoplasma pneumoniae. 
 
2.2.  Klinična slika: 
 
- Za pljučnico so značilni vročina, kašelj, ki se lahko pojavi kasneje, pospešeno dihanje, stokanje, 

slabo počutje, neješčnost, razdražljivost, bolečina v prsnem košu vezana na dihanje, ki lahko seva 
v ramo ali trebuh. 

- Zunaj pljučni simptomi so glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, bolečine v trebuhu, splošna 
prizadetost. 

 
2.2. a: Diff. Dg : traheitis,  bakterijski sinuzitis,  bronhiolitis, astma, poslabšanja kronične bolezni, 
aspiracije  tujka. 
 
2.2. b:  Hospitalno zdravljenje pljučnice: majhni otroci, imunokompromitirani bolniki, dihalna stiska in 
potreba po kisiku, dehidracija, slab odgovor na peroralne antibiotike, slabše splošno stanje, veliki 
infiltrati, atelektaza, obsežna pljučnica, izliv, nesodelovanje /nezanesljivi starši/bolnik 
 
2.3. Laboratorijske preiskave: 
 
- Levkociti z diferencialno krvno sliko, C-reaktivnega proteina (CRP), po potrebi prokalcitonin (Pct) in 

ostali lab. izvidi v primeru spremljajočih znakov. Laboratorijske kazalnike vedno treba vrednotiti v 
časovnem okviru. 
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2.4. Radiološke preiskave: 
 
- Diagnozo pljučnice postavimo klinično in jo potrdimo z rentgenskim slikanjem. 
- Ambulantno obravnavane bolnike zadostuje klinična postavitev diagnoze. V praksi se za  

rentgensko slikanje pljuč za dokaz morebitne pljučnice odločimo pri otroku, ki ima nepojasnjeno 
vročinsko stanje z levkocitozo v periferni krvni sliki. 

- Pri otroku s pljučnico, pri katerem po 48–72 urah antibiotičnega zdravljenja ni prišlo do izboljšanja 
ali se stanje še poslabša, je potrebna slikovna preiskava zaradi iskanja zapletov. 

- Pri ponavljajočih se okužbah spodnjih dihal je treba pljučnico potrditi rentgenografsko. 
- Z ultrazvokom ugotavljamo plevralni izliv oz. empiem. 
- glede na rentgensko sliko pljuč lahko do neke mere sklepamo na vrsto pljučnice. Za bakterijsko 

pljučnico so značilna večja enostranska zasenčenja, za virusne pljučnice pa številna drobnejša in 
obojestranska zasenčenja. 

 
Kontrolno rentgensko slikanje pri virusni pljučnici z ugodnim potekom ni potrebno. Pri tem pa kašelj po 
pljučnici traja praviloma nekaj tednov, pri določenih virusnih povzročiteljih pa tudi dlje. 
 
2.5. Mikrobiološke preiskave: 
 
- Povzročitelja pljučnice dokažemo s hemokulturo, ki pa je pozitivna le v nekaj odstotkih primerov. 

Dokaz pnevmokoknega antigena v urinu pri otrocih ni uporaben, saj ne ločuje med okužbo in 
nosilstvom pnevmokoka v nosno-žrelnem prostoru, ki je pri otrocih zelo pogosto. Metoda dokaza 
pnevmokoknega genoma v krvi je bolj občutljiva, a se uporablja le v raziskovalne namene. 

- Če ima otrok plevralni izliv, v punktatu poskušamo dokazati povzročitelja s klasično kultivacijo, če 
pa je ta negativna, uporabimo molekularno metodo za dokaz genoma povzročitelja. 

- Pri otrocih z virusno pljučnico odvzamemo bris nosno-žrelnega prostora za dokaz virusov z metodo 
PCR, saj na ta način zmanjšamo potrebo po antibiotičnem zdravljenju. Tudi pri otrocih z atipično 
pljučnico prisotnost bakterije M. pneumoniae v brisu žrela najhitreje dokažemo z uporabo PCR, kar 
nam je v pomoč pri izbiri antibiotika. 

 
2.6. Zdravljenje (po navodilih infektologov – Quiba aplikacija): 
 
- Bakterijsko pljučnico zdravimo z antibiotiki. Pri tipični pljučnici mora biti zdravljenje usmerjeno proti 

pnevmokokom. Zdravilo izbire pri otroku, ki ga sprejmemo v bolnišnico, je penicilin G v 
odmerku 150–250 000 enot/kg/dan, razdeljeno v 4 odmerke. Če otrok ni prejel vsaj dveh 
odmerkov cepiva proti bakteriji Haemophilus influenzae tipa b, damo amoksicilin s 
klavulansko kislino v odmerku 120 mg/kg/dan, razdeljeno v 4 odmerke. Z istim antibiotikom 
zdravimo pljučnico po gripi, saj je v tem primeru drugačen spekter možnih povzročiteljev (predvsem 
Staphylococcus aureus).  

- Če otrok ni videti prizadet in gre za blažjo obliko pljučnice, je možno peroralno zdravljenje. V 
takšnem primeru predpišemo amoksicilin v odmerku 45 mg/kg/dan, razdeljeno v 3 odmerke, 
ali penicilin V v odmerku 100–200 000 enot/kg/dan, razdeljeno v 3–4 odmerke. Pri penicilinu V 
se v praksi vedno odločimo za večji dnevni odmerek. Zdravljenje traja 7 dni, če ni zapletov. 

- Pri otroku s sumom na atipično pljučnico (šolski otrok z dolgotrajno vročino, suhim kašljem in 
radiološko potrjeno pljučnico) predpišemo makrolidni antibiotik, če v brisu žrela dokažemo 
prisotnost bakterije M. pneumoniae (azitromicin, klaritromicin, midekamicin), 3-5 dni. 

- Pri predšolskem otroku z nizkimi kazalniki vnetja gre običajno za virusno pljučnico, ki antibiotičnega 
zdravljenja ne potrebuje.  



 

STANDARDNI OPERATIVNI 
POSTOPEK 

Oznaka: SOP OTR 4  Obvladovana kopija 

KLINIČNA POT ZDRAVLJENJE 
PLJUČNICE PRI OTROKU 

Velja od: 
15.11.2021 

Izdaja: 
1 Stran: 3/5 

 
- Poleg protimikrobnega je pri hospitaliziranih otrocih s pljučnico včasih potrebno še podporno 

zdravljenje (parenteralno nadomeščanje tekočin, dodajanje kisika v vdihanem zraku. Izogibamo se 
zdravilom proti kašlju. Pljučnico v sklopu gripe, zdravimo s protivirusnim  zdravila (Tamiflu). 

- Otrok s pljučnico potrebuje sprejem v enoto za intenzivno zdravljenje, če gre za grozečo dihalno 
odpoved, če kljub vdihavanju 50-odstotnega deleža O2 v vdihanem zraku ne vzdržuje saturacije 92 
% ali več, ali če gre za cirkulatorno odpovedovanje (tahikardija, ki se po tekočinah ne popravi, 
potreba po inotropnih zdravilih). 

 
2.7. Zapleti 
 
Rizične skupine otrok za zaplete so: 
- Otroci s prirojenimi srčnimi hibami, kroničnimi obolenji pljuč, z astmo, živčno-mišičnimi obolenji; 
- druge kronične bolezni, nedonošenčki, imunokompromitirani; 
- najpogostejši zaplet pljučnice je plevralni izliv – gre lahko za parapnevmonični izliv ali za gnojno 

vnetje v plevralnem prostoru (empiem). Če je debelina izliva 1 cm ali več (kar najboljše 
prikažemo z ultrazvočno preiskavo), je potrebna punkcija, in če gre za empiem, torakalna 
drenaža. Če s tovrstnimi ukrepi okužbe ne uspemo obvladati, je potreben z videom podprt 
torakoskopski poseg (angl. video-assisted thoracoscopic surgery, VATS) ali klasična dekortikacija. 
Empiem zdravimo vsaj teden dni intravensko, da je bolnik brez vročine, nato otroka odpustimo v 
domačo nego in nadaljujemo antibiotično zdravljenje peroralno. Skupno antibiotično zdravljenje 
empiema traja 2–4 tedne. Nekrotizirajoča pljučnica je redek zaplet, ki se pogosteje pojavi pri 
otrocih z osnovnimi boleznimi in pri okužbah z določenimi bakterijami (določeni sevi bakterije S. 
pneumoniae in sevi bakterije S. aureu). 

- dolgotrajno zdravljenje zahtevajo pljučnimi abscesi.   
- sepsa z metastatskimi zapleti je redka, je pa nanjo treba posumiti predvsem pri stafilokokni 

bakteriemiji, kjer je nujen tudi odvzem kontrolnih hemokultur ter UZ preiskava srca za izključitev 
morebitnega infekcijskega endokarditisa. 

- -tudi pri okužbah z bakterijo S. pneumoniae in H. influenzae tipa b je možen dodaten razsoj bakterij 
v sklepe (artritis), kosti (osteomielitis), osrčnik (perikarditis) ali osrednje živčevje 
(meningitis). V tem primeru je treba dolžino zdravljenja prilagoditi anatomski lokaciji, ki potrebuje 
najdaljše zdravljenje. 

- redkejši zapleti se pojavljajo ob invazivni pnevmokokni okužbi v smislu hemolitično-uremičnega 
sindroma  ali pa po okužbah z bakterijo M. pneumoniae (izpuščaj, Stevens-Johnsonov 
sindrom, poliartritis, hemolitična anemija, encefalitis ...). 
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PLJUČNICA 

Dodatne preiskave: HK, bris 
NF, sputum, ev. posvet s 

pulmologom, infektologom 

Pridružene bolezni 

Ambulantna obravnava 

Ukrepi v skladu s klinično 
sliko 

Dif. Dg. 2.2 a 

Diagnostična obravnava: 

RTG p.c. 

CRP, KKS, PCT, elektroliti, 
sečnina, kreatinin, ev. ABS 

Ev. bris NF na atipične 
povzročitelje (ob znakih za 

atipično pljučnico) 
2.3,2.4,2.5 

Sprejem v bolnico 2.2.b 

Prizadet otrok, SpO2 ≤92 
%, dehidracija, dojenček  
22.2.b 

Klinična slika pljučnice?  
2.1, 2.2 

DA NE 

DA 

DA 

ZDRAVSTVENA NEGA: 

FTH dihalnih poti, VF 
Antibiotik (»QUIBA«) 

CRP, KKS, ev. RTG p.c. 2.3, 
2.4,2.5 

Klinično nestabilen otrok, 
izrazito slabi izvidi 

izliv 

Odpust domov – antibiotik 
p.o. 7 dni 

ZDRAVLJENJE 

dodatek O2 
i.v. antibiotik (»quiba«) 

i.v. tekočine 
analgoantipiretik 2.6 

 

Premestitev: EIT, 
pulmološki oddelek PeK, 
Infektološka klinika 2.7 

Izboljšanje v 24-72 h 

UZ toraksa 

DA 

Izliv > 1 cm 

Menjava ali dopolnitev AB 
th + kontrolni RTG p.c. + 

kontrolni LAB 

Konzultacija infektologa 2.7 

DA 

DA 

DA 

DA 

NE

NE

NE 


