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Historie neodkladné péče (I.) 

Bible  -  prorok Elizeus křísí zdánlivě mrtvé dítě   

             dýcháním z úst do úst 

1774  -  Tossa - první lékařská zpráva o resuscitaci   

             dýcháním z úst do úst 

1878  -  Boehm - poprvé úspěšně užívá nepřímou   

              srdeční masáž 

1955  -  Claude  Beck  -  první úspěšná defibrilace   

             na otevřeném srdci 

1956  -  Zoll  P. M. - elektrická defibrilace zevními   

             elektrodami  

1958  -  Safar P. -  prokázal na dobrovolnících   

             účinnost dýchání z úst do úst 



Historie neodkladné péče (II.) 

1960  -  Kouwenhoven  W. B. - popsána srdeční masáž  

             na zavřeném hrudníku 

1966  -  zpráva Ad hoc committee on Cardiopulmonary  

             Resuscitation -  vychází z práce P. Safara,  

             který spojil dýchání z úst do úst a nepřímou  

             srdeční masáž 

1997  -  Hlavní mezinárodní komise pro resuscitaci   

             (ILCOR) vydává doporučení k provádění   

             základní a rozšířené neodkladné resuscitace 

1998  -  Evropská rada pro resuscitaci na základě  

             doporučení ILCOR vydává metodiku KPCR  



Etiologie a výskyt  

náhlých srdečních zástav v Evropě 

Kardiální onemocnění  82,5 % 

 

Nekardiální etiologie – interní   8,6 % 

 plicní onemocnění    4,3 % 

  cévní příhody     2,2 % 

 

Nekardiální etiologie – externí   9,0 % 

  traumata     3,1 % 

  asfyxie      2,2 % 

  předávkování     1,9 % 

  suicidia     0,9 % 



Význam kardiopulmonální resuscitace 

KPR je nutná  – v terénu u 49,5 – 60 osob/100 000 obyvatel 

 - v nemocnici (mimo emergency) – 3,3/1000 přijatých 

 

 Okamžitá KPR laiky – zvyšuje naději na přežití 2 – 3x 

 Okamžitá KPR včetně AED může zvýšit přežití až na 49 – 75 % 

 Každá minuta bez KPR snižuje naději na přežití o 10 – 15 % 



Současná realita KPR 

 NZO v Evropě 700 000 osob, v USA 400 000 osob ročně 

 

 ve 2/3  případů je zahájena KPR svědky příhody – laiky 

 

 celkové výsledky KPR s propuštěním pacientů do domácího 

 ošetřování se významně nezlepšily = 6 % 

 

 zlepšení na 49 – 74 % zaznamenány po KPR v kasinech, 

 na letištích, v letadlech 



Řetěz  přežití 
Neodkladná  resuscitace  (NR) 



Náhlá  zástava  krevního  oběhu   

v  přednemocniční  neodkladné  péči 
Výsledky  neodkladné  resuscitace  v  závislosti 

na  aplikaci  řetězu  k  přežití 



ŘETĚZEC PŘEŽITÍ - NEMOCNICE 

Kolaps/kritický pacient 

Přivolat pomoc a zhodnotit pacienta 

vitální 

známky NE ANO 

Volat resuscitační tým 

KPR 30:2 

+ O2 

Aplikovat elektrody 

monitor/defi 

ACLS 

do příchodu resuscit. týmu 

ABCDE 

Diagnóza, O2, 

monitorace, i.v. přístup 

Volat 

resuscitační tým 

Předání pacienta 

resuscit. týmu 



Základní neodkladná resuscitace (A,B,C) 

A.  Airway        : otevření a udržení průchodnosti 

                             dýchacích cest   

                             (nemocný ve vodorovné poloze  

                             na pevné podložce) 

B.  Breathing    : zhodnocení - diagnóza bezdeší, 

                             umělé dýchání 

C.  Circulation  : zhodnocení stavu - nepřítomnost tepu 

                              na velkých tepnách, (nepřímá) masáž   

                              srdce  



Rozšířená neodkladná resuscitace (D,E,F) 

D.  Drugs and fluids       :  léky a nitrožilní přívod 

                                             tekutin (zjednání přístupu   

                                             do krevního oběhu : 

                                             -  nitrožilně 

                                             -  endotracheálně 

                                             -  do kostní dřeně) 

E.  Electrocardiography   :  zjištění a sledování EKG 

F.  Fibrillation treatment :  elektrická defibrilace 



Dlouhodobá  resuscitace (G,H,I) 

G.  Gauging                 :   stanovení a léčení příčiny 

                                          náhlé zástavy oběhu,   

                                          rozhodnutí o pokračování NR 

H.  Human  mentation:  léčení zaměřené na uchování 

                                          všech funkcí CNS 

I.  Intensive  care         :  intenzivní léčení 

Tato fáze má pokračovat, dokud se nemocnému nevrátí 

vědomí a životní funkce jsou stabilizovány nebo pokud 

došlo k smrti mozku nebo pokud základní onemocnění 

nečiní resuscitační úsilí neúčelným. 



Prvotní vyšetření/ošetření   

 - Primary survay 

Airway and cervical spine control              

Breathing and ventilation                            

Circulation and haemorrhage control         

Disability (Displaced brain) or  neurological status 

Exposure depending on environment  



Airway and cervical spine control 

Zajištění průchodnosti dýchacích cest je prvořadé  

 

CAVE současné poranění krční páteře, zejména u  

 

 polytraumat 

 poranění nad úrovní klíční kosti 

 dopravních nehod 

 u pádu z výše (větší než je výška raněného)  

 skoků do vody 



Breathing and ventilation 

současně vyšetřujeme krk, kontrolujeme  

 

 zda není deviována trachea  

 rozšířené krční žíly   

 zda se hrudník symetricky rozpíná 

 

CAVE:  z poranění hrudníku 25% zmírá nevyhnutelně, ale  

 75% může být zachráněn  prvotním ošetřením 



Circulation and haemorrhage control 

vedle kontroly oběhu, nepřímé srdeční masáže,  

zastavit krvácení a doplnit  krevní objem. 

 

CAVE 

 relativní tachykardie u pacienta s mydriatickými zornicemi     

 nepoznaná spinální léze 

 nepoznaná tamponáda perikardu! 



Disability or neurological status 

AVPU vyšetření úrovně vědomí zraněného     

 

Alert                         při vědomí 

Voice responsive      reaguje na výzvu 

Pain responsive       reaguje na bolest 

Unresponsive           nereaguje 



ZÁKLADNÍ NR 

NEREAGUJE ? 

Přivolat pomoc 

Zajistit průchodnost 

dýchacích cest 

NEDÝCHÁ  NORMÁLNĚ 

155, 112 

30 kompresí hrudníku 

2 umělé vdechy 

30 kompresí 



 

Rozdíly v zahájení KPR  
 

 

 

 

Situace: 1 zachránce na místě příhody 

Dospělý - zavolat okamžitě před zahájením KPR 

Dítě - KPR 1 minutu - zavolat rychle 

 

- U dospělých - nejčastější příčinou je komorová fibrilace.  

- Úspěšnost defibrilace  klesá o 7-10 % /min.  

- Po 12 min. KPR pravděpodobnost přežití = 2 - 5% 

 

Vždy se snažit zajistit pomoc další osoby! 

 



Rozdíly v zahájení KPR  

Výjimky ze standardního postupu: 

Tonutí, trauma, předávkování drogami, léky - zahájit  

 KPR - pak volat pomoc - u všech věkových kategorií 

Děti s predispozicí k dysrytmiím  - nejprve volat pomoc, 

 poté KPR 







                       Poloha a polohování 
 

 

-  vždy resuscitujeme v poloze naznak na pevné  podložce 

-  s pacientem pohybujeme co nejméně, přesouváme ho pouze  

 z nebezpečného prostředí 

-  těhotné v 2. polovině těhotenství uložit naznak,     

    pravou kyčel podložit, hrudník na podložce 

-  pacienty spontánně dýchající uložit do klasické 

   stabilizované polohy/Rautekovy zotavovací polohy 

-  po 30 minutách změnit polohu na opačný bok 

-  vyvarovat se krajní extenze šíje 











Uložení postiženého do stabilizované polohy 













     Ověření přítomnosti pulsu (puls check) 
 

A. v laických postupech nahrazen pojmem   

     zhodnocení oběhu  

        Důvodem - velká chybovost (35%) a dlouhé hledání 
 pulsu (až 24 sec.) 

 

      Nepřítomnost oběhu charakterizuje: 

       - bezvědomí 

       - absence dýchání/abnormální dýchání 

       - absence kašle a polykání 

B. Zdravotníci - dodržují standardní postup puls check: 

                      - a. carotis 

                      - a. femoralis 

                      - a. brachialis (malé děti) 







Nepřímá srdeční masáž 

















 

Komprese hrudníku 
 

 Jeden zachránce: 

       Frekvence 100/min  

  Hloubka komprese = 4 – 5 cm (1/3 hrudníku)  

  Komprese: vdech = 30 : 2  

 

 Dva zachránci:  u dítěte = 15 : 2                                     

       

     V případech,  kdy zachránce nechce či nemůže provádět  dýchání 

 z plic do plic ústy, doporučuje se provádět pouze komprese 

 hrudníku jako standardní postup bez umělé ventilace plic.  



Zvláštnosti zásobování myokardu kyslíkem  
Celkový objem krve = 4,5 – 5,5 l  

Qm = 4%, VO2 = 11% 

VO2m = Qm x CaO2  

 

Qm = 210 – 240 ml/min,  CaO2 = 200 ml O2/l => 42 – 48 ml O2/min, 

Spotřeba O2 myokardem = 30 ml /min (65 – 70% nabídky) 

 

Z krve již nelze extrahovat  větší množství O2 => jediným 

mechanismem pro zvýšení dodávky O2 je zvýšení Qm 

 

To předpokládá schopnost vazodilatace (fyziologicky až 5x)  => 

1000 – 1200ml/min (koronární rezerva) 

 

 



Zvláštnosti zásobování myokardu kyslíkem 

Průtok krve koronárními arteriemi není plynulý 

Systola – prudký dopředný proud vypuzený do aorty  => snižuje 

                tlak při ústí koronárních tepen  (Venturiho efekt)  

 -   otevřené Ao chlopně stíní odstupy do levé a pravé 

                 koronární arterie 

Diastola – uzávěr  Ao chlopně zvýší perfuzi tlakem     

      „konzervovaným“ v oblouku 

               - tachykardie zkracuje fázi diastoly => zkracuje období   

       intezivnější koronární perfuze 

Q a. cor. sin = vrchol v diastole 100 ml/min, klesá na 20 ml/min 

Q a. cor. dx = vrchol v systole 15 ml/min 

                    = v diastole další spike 7 ml/min 

 



Kern KB. Resuscitation 1998; 39: 179-88 

Aortální diast.  

tlak 

Diast. tlak   

v pravé síni 

Koronární perfúzní tlak při KPR - 15:2 



              Účinnost srdeční masáže  
 

Účinnost masáže kontrolujeme - na carotis / femoralis 

Při účinné srdeční masáži je SAP = 60 - 80 mmHg 

                                              DAP = nízký až 0 

                                              MAP = 40 mmHg 

                                              CO = 25 - 30% normy 

 

"Top less" KPR - v případě příhody "z plného zdraví"  

jsou výsledky přežití a kvalita života srovnatelné  

s kompletní KPR. 

CAVE - KPR nesmí trvat déle než 6 – 12 min. 

 

KPR prováděná kašlem - svépomocná KPR jen  

u monitorovaných nemocných a před ztrátou vědomí. 









Resuscitace dýchání 







Zahájení a provádění umělého dýchání 

 - zahajujeme  - 2 – 5 vdechy (u primárně asfyktického stavu) 

 - inspirium trvá 1 sec. 

 - inspirium : exspirium = 1 : 1 

 - f = 8 - 10/min 

CAVE insuflace žaludku a regurgitace - vdech 
přiměřeně velký a plynulý. 

Jsou-li 3 zachránci je vhodná dělba činnosti: 

1. ihned volat 155 

2. provádí umělé dýchání z plic do plic   

3. Selickův hmat (u bezvědomých)  



ROZLIŠENÍ 

mezi lehkou a těžkou obstrukcí dýchacích cest 

Známky Lehká obstrukce Těžká obstrukce 

Dusíte se? Ano 
Není schopen hovořit 

- může pokynout 

Ostatní známky 
Může hovořit, kašlat, 

dýchat 

Nemůže dýchat, 
sípavý dech, nedýchá, 

pokus  
o kašel, bezvědomí 



LÉČBA FBAO U DOSPĚLÝCH 

Posoudit závažnost 

Těžká obstrukce 

dýchacích cest 

(kašel neúčinný) 

Mírná obstrukce 

dýchacích cest 

(kašel účinný) 

Bezvědomí 

KPR 

Vědomí 

5x úder mezi lopatky 

5x Heimlichův manévr 

Vyvolat kašel 



 

    Aspirace cizího tělesa 
 

 

Při vědomí i bezvědomí 

-  5 úderů mezi lopatky 

-  Heimlichův manévr 

 

U obézních:  

-  rázné stlačení dolní 1/3 hrudníku 

-  úder do zad (5x) 

-  vyčištění úst - manuálně 

                        - v laryngoskopické kontrole 



Hemlichův manévr prováděný u postiženého  

při vědomí, který sedí nebo stojí 



Hemlichův manévr prováděný u ležícího  

postiženého v bezvědomí 





            Specifické situace a KPR 
 

Přerušení KPR je možné pouze k provedení 

-  tracheální intubace 

-  alternativního způsobu zajištění dýchacích cest 

-  defibrilace  

Přesuny resuscitovaného v průběhu KPR - nevhodné. 

Na schodišti - resuscitaci provádět vždy v mezipatře. 

Snesení o další část schodů na odpočívadlo   

- přestávka KPR max. 10 sec.  



Nové poznatky a novinky od r. 2005 (1.) 

v terénu 

 Zjišťování tepu (a. carotis, femoralis, brachialis) u laiků 

 je nespolehlivé a zdržující 

 

 Zahájit KPR ihned – u náhlého vzniku bezvědomí  

 – neoslovitelný, nedýchá, nehýbe se – (gasping respiration  

 přítomný až ve 40 % se nehodnotí jako dýchání) 

 

 Příjezd RLP ke KPR za dobu > 4 – 5 min je kvalita přežití 

 lepší je-li KPR prováděna ještě 1,5 – 3 min před defibrilací 



Nové poznatky a novinky od r. 2005 (2.) 

v nemocnici: „Řetězec přežití“ 

 Je možná a nutná okamžitá diagnóza (do 10 sekund) 

 

 Okamžité povolání resuscitačního týmu telefonem/mobilem 

 

 Okamžitá KPR před příchodem týmu 

 

 Resuscitační tým zahajuje činnost do 3 minut 

Výjimka:  pacienti s ordinací DNRA a pacienti, kde KPR bude 

 jednoznačně neúspěšná 



Nové poznatky a novinky od r. 2005 (3.) 

Umělé dýchání 

 zahajujeme jedná-li se o asfyktickou zástavu 

  (tonutí, aspirace, vliv drog) 

 

 dechové objemy jsou sníženy 

 (laici u dospělých se jen běžně nadechnou, zdravotníci 

 VT = 6-7 ml/kg) 



Nové poznatky a novinky od r. 2005 (4.) 

Nepřímá srdeční masáž 

 zahajujeme jedná-li se o primárně kardiální zástavu 

  

 místo komprese – střed hrudní kosti 

 

 frekvence kompresí 100/min, hloubka 4-5 cm 

 

 poměr frekvence kompresí/počet dechů 30 : 2 

 (vyjma novorozenců – 3 : 1)  



Základní úkoly KPR  
 

 
1.  Odvrácení klinické smrti 
2.  Obnovit zdraví/předchozí zdravotní stav  
3.  Eliminovat somatickou a psychickou bolest 
4.  Minimalizovat následnou inaptibilitu 
 
Rozhodnutí o odmítnutí KPR pro možnou akutní příhodu  

v budoucnosti není v našem státě právně validní. 
 
Obecně platí: rozhodnutí zda zahájit a kdy ukončit KPR je individuální 
 
Pro cizince na půdě naší republiky platí naše zákonné normy. 
 
Lékař v těchto situacích: 

- respektuje "Listinu práv a svobod" v souladu  s naší legislativou  

- přihlíží k odlišnostem kulturním a náboženskému přesvědčení 
  


