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PANDÉMIA A ROZVOJ ANTIMIKROBIÁLNEJ REZISTENCIE

Pandémia COVID-19

⚫ zdôraznila náchylnosť populácie na infekčné ochorenia 

⚫ považuje sa za nový problém verejného zdravia

⚫ jedným z potenciálnych následkov pandémie COVID-19 je šírenie antimikrobiálnej 
rezistencie

zvýšené používanie antimikrobiálnych látok
eliminácia potenciálnych bakteriálnych koinfekcií alebo superinfekcií
samotná hospitalizácia zvyšuje riziko získania infekcií súvisiacich so zdravotnou 
starostlivosťou a prenos multirezistentných mikroorganizmov

- vedie k zvýšenému používaniu antibiotík



KAZUISTIKA Č.1.
14.12.2021

⚫ 62-ročná pacientka bez predchorobia prijatá pre ťažkosti s dýchaním na KPaF UNM
⚫ Na OUP hyposaturácia pod 55%
⚫ Bez bolesti na hrudníku, kašle občas
⚫ OA: na nič sa nelieči
⚫ LA: sine, t.č. využivala Sumamed, Isoprinosin
⚫ AA: negat.
⚫ Abúzy:nefajčí
⚫ EA: Covid19 PCR pozit. 7.12.21, neočkovaná

⚫ Obojstranná vírusová pneumónia etiologicky SARS CoV-2

⚫ Rozsiahle bilatelárne infiltratívne zmeny

⚫ Akútna hypoxemická respiračná insuficiencia



KAZUISTIKA Č.1.
Zahájená terapia:

⚫ Oxygenoterapia s prietokom 9l/Min MsR kontinuálne, na jedenie kyslík. okuliare, na wc s 
kyslík. flašou

⚫ Remdesivir 200 mg do F 1/1 250 ml i.v.

⚫ Entizol 500 mg tbl á 8 hod p.o.

⚫ Dexamethason 6 mg i.v. R,

⚫ Nolpaza tbl 20 mg 1-0-0

⚫ Enterol cps 2-0-2 p.o.

⚫ Clexane 0,6 ml s.c. á 24 hod V

⚫ Vit.C. 1 g á 12 hod i.v.



KAZUISTIKA Č.1.

17.12.2021
⚫ Pacientka hyposaturuje na 17L/min. MsR na 89-91%, preto nastavená na HFNO

⚫ Spútum kultivačne Candida albicans +++ 

Ordinovaný flukonazol



KAZUISTIKA Č.1.
18.12.2021

Preklad u COVID odd. 5/2 na COVID JIS 5/3

Progresia hypoxemickej respiračnej insuficiencie

Indikovaná HFNO a monitorácia VF

21.12.2021
⚫ Spútum K+C

⚫ Ord. ATB: SAM



KAZUISTIKA Č.1.
napriek liečbe pretrváva závažná respiračná insuficiencia s potrebou podávania oxygenoterapie
z druhého zdroja
pacientka javí známky vyčerpania s významnými desaturáciami pri minimálnej námahe
v kontrolnom RTG hrudníka významná progresia infiltratívnych zmien obojstranne s predominanciou v 
stredných a dolných pľúcnych poliach , vpravo postihnuté takmer celé pľúcne krídlo

27.12.2021
⚫ Moč K+C 
⚫ ATB: SAM

+ VAN

⚫ BAL K+C 



KAZUISTIKA Č.1.
28.12.2021
⚫ Vzhľadom na klinický stav preklad na KAIM
⚫ Zavedenie CVK
⚫ pre potrebu vysokej FiO2 a vyčerpanosť pacientka zaintubovaná a pripojená na UPV
⚫ otočená do pronačnej polohy s čiastočným efektom.

⚫ Kultivačne - výter z rekta na prítomnosť karbapenemázu produkujúcich baktérií

⚫ Odobraté hemokultúry pre febrílie 38,3°C
⚫ Úprava ATB liečby (VAN, MEM, CAS)



KAZUISTIKA Č.1.

30.12.2021
⚫ PMK K+C
⚫ ATB: MEM, MTR, CAS + LNZ



KAZUISTIKA Č.1.
30.12.2021
⚫ Hemokultúra z CVK



KAZUISTIKA Č.1.
3.1.2022
⚫ BAL K+C 



KAZUISTIKA Č.1.
Na RTG pľúc aj napriek vyťaženej liečbe progresia zápalového procesu

Stav pacientky je kritický, napriek maximalizovanej terapii dochádza k progresii septického 
šoku, s postupnou progresiou MODS, pľúcne funkcie kritické, bez zlepšenia, progreduje 
obehová instabilita, postupná elevácia urey, hepatopatia, elev.Bi, labor. vzostup zápal.aktivity, 
aktuálna terapia maximalizovaná, bez pozit.efektu, prognóza je neistá.

4.1.2022 

⚫ u pacientky dochádza náhle k ťažkej bradykardii napriek maximalizovanej liečbe 
a podpore obehu na EKG postupne dochádza k asystolii

⚫ exitus letalis



KAZUISTIKA Č.2.
25.12.2021

⚫ 43-ročný pacient prijatý na KPaF pre ťažkosti s dýchaním, zvýraznenie dušnosti, dráždivý kašeľ, 
nameral si nižšie hodnoty S O2 a zľakol sa 

⚫ OA:  važnejšie  chorý nebýval, alergiu na lieky a potraviny neudáva,  fajčí od  mladosti   do 5 
cigariet  denne, alkohol priležitostne

⚫ RA:  cielene bezvyznamná

⚫ EA: neočkovaný, pozit. od 18.12.21,  ťažkosti od 17.12.21

⚫ LA: Summamed + Augmentin + Dexason a ostatná podporná liečba ord. na OUP 20.12.2021

⚫ COVID  zatiaľ neprekonal



KAZUISTIKA Č.2.

Zahájená terapia:
⚫ LMWH, oxygenoterapiu, syst. kortikoidy a ostatná komplexná liečba
⚫ Pokračovanie začatej ATB liečby 

⚫ Napriek liečbe stav pacienta deterioruje
⚫ nutnosť navyšovania prietoku kyslíka
⚫ vo večerných hodinách prehĺbenie respiračnej insuficiencie, napojený na HFNO - napriek 

tomu na maximálnych prietokoch a FiO2 0,9 len suboptimálna
SpO2 87-89%, 

⚫ konzultovaný lekár KAIM, pacient po dohovore preložený na KAIM pre obojstrannú 
koronavírusovú pneumóniu s progresiou RTG nálezu napriek klesajúcej tendencii 
zápalovej aktivity, hypoxemická respiračná insuficiencia

⚫ UPV



KAZUISTIKA Č.2.

27.12.2021
⚫ BAL K+C

MEM, VAN, MTR

⚫ Spútum K+C
+ CAS 



KAZUISTIKA Č.2.

30.12.2021
⚫ BAL K+C

⚫ DÚ K+C
+ COL



KAZUISTIKA Č.2.
15.1.2022

⚫ Febrílie 38,5
⚫ Odbery HK

⚫ PMK K+C 

⚫ Kanyla artéria 



KAZUISTIKA Č.2.

24.1.2022
⚫ Výter z recta 

K+C

⚫ Pacient ventiluje cez TSK, stále potreba suplementácie O2
⚫ Sínusová tachykardia
⚫ Intenzívna mobilizácia a rehabilitácia
⚫ Cielená ATB liečba



KAZUISTIKA Č.2.

27.1.2022
⚫ Dekubit sacrum K+C

⚫ Kolonizácia KPC KLPN



KAZUISTIKA Č.2.

31.1.2022
⚫ PMK K+C



KAZUISTIKA Č.2.

1.2.2022
⚫ Spútum K+C



KAZUISTIKA Č.2.
⚫ kontrolná snímka RTG s výraznou regresiou zmien bilat. s pretrvávaním už len 

reziduálnych pozápalových zmien
⚫ postupne redukované prietoky O2, extrahovaná TSK
⚫ na komplexnej liečbe pacient významne klinicky zlepšený

11.2.2022

⚫ kardiopulmonálne kompenzovaný, tlakovo stabilizovaný, afebrilný, mobilný, na 
plnom p.o. príjme, nevyžadujúci oxygenoterapiu

⚫ prepustený 



KAZUISTIKA Č.3.

6.12.2021
⚫ 59-ročný pacient bez závažnejšieho predchorobia, 
⚫ AA: negat.
⚫ RA: otec zomrel na COVID, tiež bol nakazen
⚫ EA: neočkovaný, pozit. PCR test už 27.11.2021
⚫ prijatý s ťažkosťami v zmysle kašla,  febrílií, námahovej dušnosti od 26.11.2021,

s koronavírusovým zápalom pľúc s hypoxemickou respir. insuf., s vysokou 
zápalovou aktivitou

⚫ po amb. ATB liečbe Sumamedom
⚫ zahájená bola empirická ATB liečba (amoxicilín/klavulanát, ciprofloxacín, 

metronidazol), kortikoterapia,
oxygenoterapia, LMWH a podporná liečba



KAZUISTIKA Č.3.

9.12.2021
⚫ nemá sa dobre je vyčerpaný a unavený stále teplotuje, dýcha sa ťažko netoleruje 

žiadnu  námahu, odobraté Hk, ATB ord.
MEM, COL, COT,
LNZ, MTR, CAS

⚫ Spútum K+C

⚫ Moč K+C 
+FLU 



KAZUISTIKA Č.3.

13.12.2021

⚫ Pacient desaturuje bez efektu po navyšovaní prietoku do MsR, saturácia max 90%, 
pacient schvátený, tachypnoe, febrilný 38°C

⚫ Preklad na KAIM
Hypoxemicko-hyperkapnická respiračná insuficiencia
nutnosť ECMO podpory prechodne

Nedostatočný efekt, komplikovaný krvácaniami
UPV



KAZUISTIKA Č.3.

21.12.2021
⚫ BAL  K+C

⚫ Kanyla artéria



KAZUISTIKA Č.3.

27.12.2021
⚫ DÚ K+C 
29.12.2021

BAL
+ ACBA

Po miernom zlepšení stavu znova preložený na KPaF spontánne ventilujúci s potrebou 
suplementácie O2 na nízkom prietoku

výrazný vzostup leukocytózy so zvýšenou zápalovou aktivitou a subfebrílie upravená ATB 
liečba s ohľadom na kultivačné vyšetrenia



KAZUISTIKA Č.3.

18.1.2022
⚫ Katéter PMK
⚫ Spútum
⚫ Moč



KAZUISTIKA Č.3.

pacienta prekladáme v stabilizovanom stave na štandardné COVID odd. 5/3.
pokračuje v intenzívnej dychovej a pohybovej rehabilitácii,
v parenterálnej renutrícii s postupným zvyšovaním p.o. príjmu
cca po mesiaci od prekladu z KAIM postupne pre dostatočný p.o. príjem 
pacienta ukončená parenterálna výživa
výrazný pokles leukocytózy i hladín CRP
⚫ ukončená ATB liečba
⚫ pacient vo výrazne zlepšenom klinickom stave prepustený do domácej a ambulantnej 

starostlivosti



ZÁVER

⚫ úmrtia súvisiace s COVID-19 sa vyskytli najmä u polymorbidných pacientov
⚫ nozokomiálna pneumónia zostáva vo všetkých vekových skupinách a aj u pacientov bez 

závažného základného ochorenia hlavným rizikovým faktorom, najmä ak sú intubovaní
⚫ akýkoľvek pravdepodobný podiel baktérií na rozvoji koinfekcií spôsobených 

novoobjaveným koronavírusom je však stále úplne neznámy
⚫ prezentované kazuistiky pacientov, môžu prispieť k rastúcej dôkazovej základni a upozorniť 

na riziko šírenia rezistentných bakteriálnych kmeňov, ktoré môžu zvýšiť úmrtnosť u 
kritických pacientov s COVID-19 a zároveň zdôraznia význam presnej kontroly 
nozokomiálnych infekcií

⚫ Viaceré štúdie potvrdili, že A. baumanii bol najčastejším pôvodcom sekundárnej infekcie 
dolných dýchacích ciest

ďalšie: Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia,
Staphylococcus aureus, Enterococcus spp. a Klebsiella pneumonia



ZÁVER

úmrtnosť u pacientov s COVID-19 je zvýšená a možno ju pripísať 
bakteriálnym koinfekciám (v porovnaní s inými JIS pacientami)
úmrtnosť u pacientov pozitívnych na COVID-19, ktorí nemajú žiadne 
základné ochorenie, môže byť spôsobená bakteriálnymi infekciami

obmedziť riziko infekcie a šírenia týchto rezistentných kmeňov
kontrola nozokomiálnych infekcií 
sekundárne infekcie spôsobené rezistentnými baktériami, ktoré môžu zvýšiť 
úmrtnosť u kritických pacientov na COVID-19



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


