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КЛИНИЧНИ АСПЕКТИ НА  
ПНЕВМОНИИТЕ ПРИ ПОЧИНАЛИ  
ПАЦИЕНТИ 

Резюме
Увод: Пневмониите придобити в обществото (ППО) са значима причина за смърт в световен 

мащаб, с честота на починалите между 4 и 48%.
Цел: Да се анализират клиничните особености при починали пациенти с пневмония придоби-

та в обществото (ППО).
Материали и методи: Ретроспективно са проучени 83 починали пациенти с ППО, които са 

лекувани в Клиниката по пневмология и фтизиатрия на МБАЛ „Света Марина” – Варна за период 
от две години. 

Резултати: Преобладават мъжете (57.8%). Средната възраст е 72 години. Средната смъртност-
та е 9.5%, като достига 19% във възрастта над 70 години. Най-младите починали пациенти са 
с вродени малформации. Рискът за болнична смърт оценихме чрез  CURB 65. Летален изход е 
наблюдаван и сред по-ниско рисковите групи (CURB 65 от 0 до 2), в които 86.6% от пациентите 
са с коморбидитет и 80% с хипоксемия при постъпването. Сред починалите преобладават тези 
с тежка пневмония (по IDSA/ATS) – 55 (66.3%). Сред ниско и средно рисковите групи също има 
пациенти с тежка пневмония, както и обратното – високо рискови пациенти не покриват крите-
риите за тежка пневмония. Съществува умерена положителна корелация между тези показате-
ли – r=0.572. 

Най-честите придружаващи заболявания сред починалите са сърдечно-съдовите, а най-чес-
тото усложнение – дихателната недостатъчност. На инвазивна белодробна вентилация (ИБВ) са 
били 21 (25.3%) от починалите. 

Обсъждане и заключение: Смъртността в нашата клиника е съпоставима със средната в Ев-
ропа. По-висока е при възрастни пациенти, наличие на съпътстващи заболявания, тежка пнев-
мония. CURB 65 се утвърждава като достоверен предиктор на болнична смърт. Починалите в 
ниско рисковите групи пациенти са предимно с придружаващи заболявания и хипоксемия при 
постъпването. 

Ключови думи: пневмония, тежест на пневмонията, придружаващи заболявания, усложне-
ния
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Abstract
Introduction: Community-acquired pneumonia (CAP) is a signi�cant cause of death worldwide 

with mortality rate between 4 and 48%. 
Aim:  To analyze the clinical features of patients who died of community acquired pneumonia (CAP).
Materials and methods: This is a retrospective study of 83 deceased patients with CAP who were 

treated in the Clinic of Pulmonology and phthisiatry of MHAT "St. Marina" - Varna for a period of two 
years. 

Results: Male predominate (57.8%). Mean age is 72 years. Mean mortality rate is 9.5% and reaches 
19% in those over 70 years. The youngest dead patients have congenital malformations. Risk for 
hospital death is evaluated by CURB 65. Death was observed among lower risk groups (CURB 65 from 
0 to 2), too. In these cases 86.6% of patients have co-morbidities and 80% have hypoxemia at the 
time of admission. Among the dead patients predominate those with severe pneumonia (according 
IDSA/ATS) - 55 (66.3%). It is evident that among the low and moderate risk groups there are patients 
with severe pneumonia, and vice versa - high risk patients do not meet criteria for severe pneumonia. 
There is a moderate positive correlation between these indicators - r=0.572.

The most common comorbidities among deceased are cardiovascular diseases and the most 
common complication is respiratory failure. On invasive pulmonary ventilation (IPM) were 21 (25.3%) 
of the deceased patients.

Discussion and conclusion: The mortality rate in our clinic is comparable to the average in Europe. 
It is higher in adult patients, presence of comorbidities, severe pneumonia. CURB 65 is established as 
a reliable predictor of in-hospital death. Death patients of low-risk populations have predominantly 
comorbidities and hypoxemia upon admission.

Key words:  pneumonia, pneumonia severity, comorbidities, complications 
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Увод
Пневмониите придобити в обществото 

(ППО), са значима причина за смърт в световен 
мащаб. Засягат 0.3-0.5% от зрялото население 
(2, 11, 12), а смъртността от заболяването ва-
рира значително в различните проучвания. 
Цитират се стойности между 4 и 48% за амбу-
латорни и хоспитализирани пациенти (9, 10). 
Болничната смъртност и приемът в интензив-
но отделение нарастват с увеличаване тежест-
та на пневмонията (7, 8). 

Цел: Да се анализират клиничните особено-
сти при починали пациенти с пневмония при-
добита в обществото (ППО).

Материали и методи: Ретроспективно са 
проучени починалите пациенти с ППО, кои-
то са лекувани в Клиниката по пневмология и 
фтизиатрия на МБАЛ „Света Марина” – Варна 
за период от две години (2011 – 2012). Това са 
83 от 870 пролежали болни (9.5%) – смъртност 
сходна с последни данни за Европа (3). Резулта-
тите са обработени с SPSS 17.0. 

Резултати и обсъждане: Сред анализира-
ните 83-ма починали пациенти с ППО преоб-
ладават мъжете (57.8%). Средна възраст е 72 
години (за мъжете 70, а за жените 75 години)
(фиг. 1). С нарастване на възрастта относител-
ният дял на починалите спрямо преживелите 
се увеличава, като достига 19% при болните 
над 70 години (фиг. 2). 

Първоначално 25 от пациентите са приети в 
белодробно отделение, като 11 в последствие 
са приведени в интензивно респираторно от-
деление (ИРО). Останалите 58 са постъпили 
директно в ИРО. Средно болничният престой 
е 5 дни (табл. 1).

Introduction:
Community-acquired pneumonia (CAP) is a sig-

ni�cant cause of death worldwide. Mortality rate 
varies considerably in di�erent studies (2, 11, 12). 
Values between 4 and 48% for outpatient and 
hospitalized patients are cited (9, 10). In-hospital 
mortality and admission in an intensive care unit 
(ICU) increase with severity of pneumonia (7, 8). 

Aim: To analyze the clinical features of patients 
who died of community acquired pneumonia 
(CAP).

Materials and methods: This is a retrospective 
study of deceased patients with CAP who were 
treated in the Clinic of Pulmonology and phthi-
siatry of MHAT "St. Marina" - Varna for a period of 
two years (2011-2012). These are 83 of 870 hospi-
talized patients (9.5%) - mortality rate similar to 
recently published data for the European region 
(3). Results were processed by SPSS 17.0.

Results: Among the analyzed patients male 
predominate (57.8%). Mean age is 72 years (for 
men 70 years and for women 75 years) (Fig. 1). The 
part of deceased patients increases with the age 
and reaches 19% in those over 70 years (Fig. 2).

Initially, 25 patients were admitted in the hospi-
tal ward and 11 were subsequently brought into 
ICU. The remaining 58 were submitted directly to 
the ICU. Average hospital stay was 5 days (Table 1).

Таблица 1. Характеристика на проучваните паци-
енти.

*хронични белодробни заболявания: ХОББ, бронхиектазна болест; 
хронични сърдечно-съдови болести: исхемична болест на сърцето, 
застойна сърдечна недостатъчност; захарен диабет; бъбречна 
недостатъчност; хронични чернодробни заболявания; неоплазма; 
автоимунно заболяване. 

Table 1. Characteristics of studied patients.

*chronic lung diseases: COPD, bronchial asthma, bronchiectasis, chronic 
cardiovascular diseases: ischemic heart disease, heart failure; diabetes 
mellitus; renal or hepatic failure; malignant disease; autoimmune disease.

Брой пациенти 

Мъже 48 (57.8%)

Жени 35 (42.2%)

Придружаващи заболявания* 79 (95.2%)

Мултилобарна пневмония 34 (41%)

Плеврален излив 26 (31.3%)

Дихателна недостатъчност 74 (89%)

Година

2011 35 (42.2%)

2012 48 (57.8%)

Възраст (години ± SD) 71.8 ± 13 (от 25 до 92)

Дни престой (± SD) 5 ± 5.33 (от 1 до 29)

Number of patients

Men 48 (57.8%)

Women 35 (42.2%)

Comorbidities* 79 (95.2%)

Multilobar pneumonia 34 (41%)

Pleural e�usion 26 (31.3%)

Respiratory failure 74 (89%)

Year

2011 35 (42.2%)

2012 48 (57.8%)

Age (years ± SD) 71.8 ± 13 (от 25 до 92)

Hospital stay (days± SD) 5 ± 5.33 (от 1 до 29)
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Най-младите починали пациенти са с вроде-
ни малформации  – 25 годишен мъж с хипого-
надизъм, нанизъм и вродена енцефалопатия и 
31 годишен мъж със синдром на Даун. Първият 
постъпва в тежко общо състояние, с критерии 
за тежка пневмония (според  Infectious Diseases 
Society of America/American Thoracic Society 
– IDSA/ATS ) и CURB 65=3. Умира с прояви на 
мултиорганна недостатъчност и септичен шок. 
Вторият пациент е без критерии за тежка пнев-
мония (по IDSA/ATS) и е оценен по CURB 65 с 1 
точка. В рамките на един ден състоянието му 
се усложнява с кардиогенен и некардиогенен 
белодробен оток, ритъмно-проводни наруше-
ния. И двамата са поставени на инвазивна бе-
лодробна вентилация.

Рискът за болнична смърт оценихме чрез  
CURB 65 (4, 5), който показа висока предиктив-
на стойност (AUC=0.902; 95% CI 0.859-0.945). 
Броят и относителният дял на пациентите в 
трите рискови групи са представени на табл. 2. 
Летален изход е наблюдаван и сред по-ниско 
рисковите групи (CURB 65 от 0 до 2), в които 
86.6% от пациентите са с коморбидитет, и 80% 
с хипоксемия при постъпването. 

The youngest dead patients have congenital 
malformations. The �rst one is 25 years old man 
with hypogonadism, dwar�sm and congenital en-
cephalopathy and the second is 31 years old man 
with Down syndrome. First patient is hospitalize 
in poor general condition  and criteria for severe 
pneumonia (according Infectious Diseases Soci-
ety of America/American Thoracic Society - IDSA / 
ATS) and CURB 65 = 3 . He died with signs of multi-
organ failure and septic shock. The second patient 
has no criteria for severe pneumonia (by IDSA/
ATS) and his CURB 65 score is 1 point. Within one 
day his condition is complicated with cardiogenic 
and non-cardiogenic pulmonary edema, rhythm 
disorders. Both were placed on invasive pulmo-
nary ventilation.

Risk for hospital death is evaluated by CURB 65 
which shows a high predictive value (AUC = 0.902; 
95% CI 0.859 to 0.945). The number and the pro-
portion of patients in the three risk groups are 
presented in Table 2. Death was observed among 
lower risk groups (CURB 65 from 0 to 2), too. In 
these cases 86.6% of patients have co-morbidities 
and 80% have hypoxemia at the time on admis-
sion.
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Фиг. 1. Възрастово 
разпределение на паци-
ентите.

Fig. 1. Age distribution of 
patients.

Фиг. 2. Съотношение 
между преживели и 
починали в различните 
възрастови групи. 

Fig. 2. Correlation 
between survivors and 
non-survivors in di�erent 
age groups.
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Случай 2: Мъж на 55 години постъпил в Кли-
ника по гастроентерология в средно увредено 
общо състояние, с двумесечни оплаквания от 
лека кашлица, гнойна експекторация, субфе-
брилитет и загуба на тегло. Поради влошаване 
на кръвно-газовите показатели и общото със-
тояние е приведен в ИРО за неинвазивна бе-
лодробна вентилация. Рентгенография и КТ на 
бял дроб разкриват двустранни инфилтратив-
ни засенчвания, на места тип „матово стъкло”. 
CRP нараства от 45.5 до 115.2 mg/L в рамките 

Case 2: 55 years old man admitted at the De-
partment of Gastroenterology in average poor 
general condition with complaints of mild cough, 
yellow sputum, low grade fever and weight loss 
within the last two months. Due to the dete-
rioration of blood gas parameters and general 
condition he has been brought into ICU for non-
invasive pulmonary ventilation. Chest radiogra-
phy and CT revealed bilateral in�ltrative shadows 
and "ground glass" opacities. CRP increased from 
45.5 to 115.2 mg/L in a period of four days. Sec-

Интерес представляват починалите паци-
енти оценени като най-ниско рискови според 
CURB 65 – тези със сбор 0. Един от тях е без из-
вестни придружаващи заболявания:

Случай 1: Мъж на 57 години постъпил в леко 
увредено общо състояние с тридневни оплак-
вания от кашлица, отделяне на жълти храчки и 
фебрилитет. Рентгенографията  на бял дроб по-
казва двустранни инфилтративни засенчвания 
(фиг. 3). CRP при постъпване е 229.4 mg/L, има 
и данни за хипоксемия. Поради прояви на ос-
тър респираторен дистрес синдром (ОРДС) на 
третия ден е приведен в ИРО за инвазивна бе-
лодробна вентилация.  Положителен е бързият 
тест за грип тип А от назален секрет. При вло-
шаване на състоянието се установяват и ЕКГ 
данни за ротация на сърдечната ос на дясно и 
непълен десен бедрен блок – обсъдена е въз-
можността за белодробен тромбоемболизъм 
(пациентът е с варици на подбедриците; започ-
нато е перфузионно лечение с нефракциони-
ран хепарин) и вирусен миокардит (доказана е 
грипна инфекция). Умира в рамките на 4 часа. 

Of interest are deceased patients assessed as a 
low risk according to CURB 65 - those with total 
score 0. One of them has no known comorbidities:

Case 1: 57 years old male hospitalized at slight-
ly impaired general condition with complaints 
of cough, yellow sputum and fever lasting three 
days. Chest X-ray showed bilateral in�ltrative 
opacities (Fig. 3). CRP on admission is 229.4 mg/L, 
there is evidence of hypoxemia. On the third day, 
because of manifestations of acute respiratory dis-
tress syndrome (ARDS), he is brought into ICU for 
invasive pulmonary ventilation. There is positive 
rapid in�uenza type A nasal test. When deteriora-
tion is detected the ECG shows right heart axis ro-
tation and incomplete right bundle branch block. 
Pulmonary embolism (the patient has varices of 
the lower legs; heparin therapy is initiated) and vi-
ral myocarditis (in�uenza infection is established) 
are discussed. He dies within 4 hours.
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Таблица 2. Разпределение на пневмониите според 
риска от летален изход. 

Table 2. Distribution of pneumonia according to 
mortality risk.

Риск за смърт CURB 65 Починали пациенти

Нисък
0 3 (3.6%)

1 6 (7.2%)

Умерен 2 6 (7.2%)

Висок

3 33 (39.8%)

4 29 (34.9%)

5 6 (7.2%)

Mortality risk CURB 65 Dead patients

Нисък
0 3 (3.6%)

1 6 (7.2%)

Moderate 2 6 (7.2%)

High 

3 33 (39.8%)

4 29 (34.9%)

5 6 (7.2%)

Фиг. 3. Случай 1 – рентгенография на 
бял дроб при хоспитализацията. Дву-
странни инфилтративни засенчвания.

Fig. 3. Case 1 - chest X-ray on admission 
– bilateral in�ltrative opacities.
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Фиг. 4. Случай 3 – А) Компютърна 
томография при хоспитализацията.  
Алвеоларни инфилтрати, медиасти-
нална лимфаденомегалия и малък 
перикарден излив. B) Контролна КТ на 
10-ти ден.

Fig. 4. Case 3 - A) Computed 
tomography (CT) on admission – 
bilateral alveolar in�ltrates, mediastinal 
lymphadenopathy and a small 
pericardial e�usion. B) Control CT on 
the 10th day.

на четири дни. В диференциално диагности-
чен план е обсъден вторичен имунен дефицит 
(имунологично изследване – ниска експресия 
на Т-лимфоцити и особено CD4-лимфоцити – 
8%, нормални В-лимфоцити), и развила се на 
този терен пневмоцистна пневмония. Умира 
с прояви на мозъчен оток на 22-рия ден. В по-
следствие е получен положителен резултат за 
HIV-инфекция.

Случай 3: Жена на 49 години с известни ХБ, 
ИБС, хипотироидизъм след субтотална резек-
ция на щитовидната жлеза по повод Базедова 
болест, желязодефицитна анемия. По повод 
кашлица, слузна експекторация, задух и асте-
ноадинамия в друго лечебно заведение е за-
почнато туберкулостатично лечение.  Постъп-
ва за диагностично уточняване. CRP е 150 mg/L. 
Установява се хипоксемия, която е коригирана 
с кислородотерапия 3 L/min чрез назален ка-
тетър. Компютърната томография показва дву-
странни алвеоларни инфилтрати, медиасти-
нална лимфаденомегалия и малък перикарден 
излив. От храчката се изолират Pseudomonas 
aeruginosa и Acinetobacter baumannii. Пре-
търпява две интубации: от втория до петия 
ден поради остра дихателна недостатъчност 
(екстубирана и изведена в белодробно отде-
ление в стабилно състояние, с редукция на бе-
лодробните инфилтрати (фиг. 4) и понижение 
серумното ниво на CRP), и на 16-ти ден (след 
дефекация  е със силен задух и загуба на съз-
нание; десен бедрен блок на ЕКГ), когато умира 
в рамките на няколко часа. 

ondary immunode�ciency (immunoassay shows 
low expression of T-lymphocytes, especially CD4-
subtype - 8%, normal B lymphocytes) and devel-
oped on this site Pneumocystis carinii pneumonia  
in di�erential diagnostic plan were discussed. He 
died with symptoms of cerebral edema on 22nd 
day. Subsequently, a positive result for HIV-infec-
tion was received.

Case 3: Female, 49 years old, with known arte-
rial hypertension, coronary artery disease, hypo-
thyroidism after subtotal resection of the thyroid 
gland in connection with Graves' disease, iron de-
�ciency anemia. On the occasion of cough, mucus 
sputum, shortness of breath and fatigue in an-
other hospital was started anti-tuberculosis treat-
ment. She was admitted in the ward for diagnos-
tics. CRP was 150 mg/L. It was found hypoxemia, 
which is adjusted with oxygen therapy 3 L/min 
through a nasal catheter. CT shows bilateral alveo-
lar in�ltrates, mediastinal lymphadenopathy and 
a small pericardial e�usion. There is Pseudomonas 
aeruginosa and Acinetobacter baumannii isolated 
of sputum. She undergoes two intubation: from 
the second to the �fth day due to acute respira-
tory failure (extubated and displayed in pulmo-
nary ward in stable condition with reduction of 
pulmonary in�ltrates (Fig. 4) and decrease serum 
CRP) and at the 16th day (after defecation she has 
strong shortness of breath and loss of conscious-
ness, right bundle branch block in the ECG) when 
she died within a few hours.

A

B
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И при тримата пациенти, поради отказ на 
близките, не е проведена аутопсия. За анали-
зирания период от две години само четирима 
от починалите 83 болни с пневмония са аутоп-
сирани. При два от случаите палогоанатомич-
но са установени клинично неразпознати със-
тояния – бронхиектазии  в единия, и синдром 
на Goodpasture в другия случай. 

Сред починалите преобладават тези с тежка 
пневмония – 55 (66.3%) от пациентите при хос-
питализация отговарят на критериите на IDSA/
ATS за тежка пневмония (6, 7). От тях 37 души 
покриват големите критерии: при 4 е било не-
обходимо приложение на механична венти-
лация, 21 – инотропна подкрепа, а при 12 – и 
двете. Останалите 18 болни отговарят на поне 
три от малките критерии.  

Сред останалите 28 починали пациенти, кои-
то не покриват критериите за тежка пневмония, 
25 (89.7%) имат придружаващи заболявания.

Зависимостта между тежестта на пневмониите 
(по IDSA/ATS) и рисковите групи (според CURB 
65) e отразена на табл. 3. Видно е, че и сред ниско 
и средно рисковите групи има пациенти с тежка 
пневмония, както и обратното – високо рискови 
пациенти не покриват критериите за тежка пнев-
мония. Съществува умерена положителна коре-
лация между тези показатели – r=0.572. 

These three patients haven’t been autopsied 
due to refusing of their family. For the analyzed 
period of two years only four of 83 deceased pa-
tients with pneumonia were autopsied. In two 
cases were found clinically undetected conditions 
- bronchiectasis in one case and Goodpasture's 
syndrome in another. 

Among the dead patients predominate those 
with severe pneumonia - 55 (66.3%) of them meet 
IDSA/ATS criteria for severe pneumonia (6, 7). 37 
people cover major criteria: 4 were required me-
chanical ventilation, 21 - inotropic support and 12 
– the both. The remaining 18 patients respond to 
at least three of the small criteria.

25 (89.7%) among the remaining 28 deceased 
patients who did not meet the criteria for severe 
pneumonia had concomitant diseases. 

The relationship between the severity of pneu-
monia (by IDSA/ATS) and risk groups (according 
to CURB 65) is shown on Table 3. It is evident that 
among the low and moderate risk groups there 
are patients with severe pneumonia, and vice 
versa – high risk patients do not meet criteria for 
severe pneumonia. There is a moderate positive 
correlation between these indicators – r=0.572.

КЛИНИЧНИ АСПЕКТИ НА  
ПНЕВМОНИИТЕ ПРИ ПОЧИНАЛИ 

ПАЦИЕНТИ 

Торакална Медицина
Том VI, март 2014, бр.1

оригинални 
статии

В предходен анализ на всички пациенти с 
ППО, пролежали в нашата клиника през 2011 
и 2012 година установихме, че сред пациен-
тите с коморбидитет смъртността е по-висока 
дори и при еднакъв риск оценен с CURB 65 (1). 
Най-честите придружаващи заболявания сред 
починалите са сърдечно-съдовите: хиперто-
нична болест (80.7%), мозъчно-съдова болест 
(МСБ) (66.3%), исхемична болест на сърцето 
(ИБС) (42.2%). При 38 болни (45.8%) се устано-
вява анемия. Хроничните белодробни и чер-
нодробни болести, както и автоимунните се 
оказват най-рядко срещани (табл. 4).

С прояви на дихателна недостатъчност при 
постъпването са 88% от починалите пациенти: 
I-ва степен – 56 (67.5%), II-ра степен – 3 (3.6%), III-
та степен –15 (18.1%). На инвазивна белодробна 
вентилация (ИБВ) са били 21 (25.3%) от почина-
лите. За същия период на ИБВ са били  8 (1%) от 
преживелите пациенти с пневмония. Останалите 
наблюдавани усложнения са представени на таб-
лица 5.

In a previous analysis of all patients with CAP 
admitted in our clinic for the two years period 
(2001-2012) we found higher mortality among 
patients with co-morbidities than these without 
even at equal risk assessed by CURB 65 (1). The 
most common comorbidities among deceased 
are cardiovascular: arterial hypertension (80.7%), 
cerebrovascular disease (CVD) (66.3%), coronary 
artery disease (CAD) (42.2%). 38 patients (45.8%) 
have anemia. Chronic lung and liver diseases and 
autoimmune diseases are the most rarely encoun-
tered (Table 4).

88% of patients who died were with signs of 
respiratory failure on admission: I-st grade - 56 
(67.5%), II-nd grade - 3 (3.6%), III-rd grade -15 
(18.1%). On invasive pulmonary ventilation (IPM) 
were 21 (25.3%) of the deceased patients. At the 
same period only 8 (1%) of the survivors with 
pneumonia were intubated. The other complica-
tions that we observed are presented in Table 5.

Таблица 3. Разпределение на пациентите според риска от смърт 
и тежестта на пневмонията при постъпване.

Table 3. Distribution of patients according to the risk of death and 
the severity of pneumonia on admission.

CURB 65 Тежка пневмония
 (брой/ % пациенти)

Не-тежка пневмония
 (брой/ % пациенти)

0 – 3 (10.7%)

1 2 (3.6%) 4 (14.3%)

2 2 (3.6%) 4 (14.3%)

3 19 (34.5%) 14 (50%)

4 26 (47.3%) 3 (10.7%)

5 6 (10.9%) –

55 (100%) 28 (100%)

CURB 65 Severe pneumonia
 (N/ %)

Non-severe pneumonia
 (N/ %)

0 – 3 (10.7%)

1 2 (3.6%) 4 (14.3%)

2 2 (3.6%) 4 (14.3%)

3 19 (34.5%) 14 (50%)

4 26 (47.3%) 3 (10.7%)

5 6 (10.9%) –

55 (100%) 28 (100%)
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Таблица 4. Честота на придружаващите заболява-
ния.

Таблица 5. Усложнения на пневмониите.

Table 4. Rate of comorbidities.

Table 5. Complications of pneumonia.

Придружаващи заболявания Брой пациенти

Хипертонична болест 67 (80.7%)

ИБС 35 (42.2%)

ХСН 25 (30.1%)

МСБ 55 (66.3%)

ХБН 30 (36.1%)

Захарен диабет 23 (27.7%)

Анемия 38 (45.8%)

Хронично чернодробно заболяване 6 (7.2%)

Неоплазма 10 (12%)

ХОББ 6 (7.2%)

Бронхиектазии 7 (8.4%)

Автоимунно заболяване 4 (4.8%)

Усложнения Брой  
пациенти

Циркулаторна недостатъчност 20 (24.1%)

Синдром на мултиорганна недостатъчност 16 (19.3%)

Остра бъбречна недостатъчност 14 (16.9%)

Остро кървене от ГИТ 11 (13.3%)

ОРДС 6 (7.2%)

БТЕ 2 (2.4%)

Complications  Number  
of patiens

Circulatory shock 20 (24.1%)

Multiple organ dysfunction syndrome (MODS) 16 (19.3%)

Acute renal failure 14 (16.9%)

Acute gastrointestinal bleeding 11 (13.3%)

ARDS 6 (7.2%)

Pulmonary embolism 2 (2.4%)

Comorbidities Number of patients

Arterial hypertension 67 (80.7%)

CAD 35 (42.2%)

Chronic heart failure 25 (30.1%)

CVD 55 (66.3%)

Chronic renal failure 30 (36.1%)

Diabetes mellitus 23 (27.7%)

Anemia 38 (45.8%)

Chronic liver disease 6 (7.2%)

Malignancy 10 (12%)

COPD 6 (7.2%)

Bronchiectasis 7 (8.4%)

Autoimmune disease 4 (4.8%)

Заключение: 
Смъртността в нашата клиника е съпоста-

вима със средната в Европа. По-висока е при 
възрастни пациенти, наличие на съпътстващи 
заболявания, тежка пневмония. Най-честата 
придружаваща патология са сърдечно-съдо-
вите заболявания, а най-честото усложнение 
– дихателната недостатъчност. CURB 65 се ут-
върждава като достоверен предиктор на бол-
нична смърт. Починалите в ниско рисковите 
групи пациенти са предимно с придружаващи 
заболявания и хипоксемия при постъпването.

Discussion and conclusion:
The mortality rate in our clinic is comparable 

to the average in Europe. It is higher in adult pa-
tients, presence of comorbidities, severe pneu-
monia. The most common accompanying pa-
thology is cardiovascular diseases and the most 
common complication - respiratory failure. CURB 
65 is established as a reliable predictor of in-hos-
pital death. Death patients of low-risk popula-
tions have predominantly comorbidities and hy-
poxemia upon admission.


