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KardiopulmonálníKardiopulmonální resucitaceresucitace
Soubor logicky na sebe navazujících  Soubor logicky na sebe navazujících  
diagnostických a terapeutických postupů diagnostických a terapeutických postupů 
sloužících k neodkladnému obnovení oběhu sloužících k neodkladnému obnovení oběhu 
okysličené krve u osoby postižené selháváním okysličené krve u osoby postižené selháváním 
jedné nebo více jedné nebo více základních životních funkcízákladních životních funkcí
s cílem uchránit před nezvratným poškozením s cílem uchránit před nezvratným poškozením 
zejména mozek.zejména mozek.

(mozek (mozek –– průtok krve 750 ml/min průtok krve 750 ml/min –– 15% minutového  15% minutového  
srdečního výdeje srdečního výdeje –– při hmotnosti  mozku cca 2%  t.h.)při hmotnosti  mozku cca 2%  t.h.)

Základní životní funkceZákladní životní funkce�� VědomíVědomí�� DýcháníDýchání�� OběhOběh
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KardiopulmonálníKardiopulmonální resucitaceresucitace�� Basic Basic LifeLife SupportSupport – BLS (základní neodkladná)

KPR bez pomůcek s výjimkou ochranných. KPR bez pomůcek s výjimkou ochranných. 
Je poskytována bezprostředně po vzniku náhlé život Je poskytována bezprostředně po vzniku náhlé život 
ohrožující příhody, provádí ji všichni občané ohrožující příhody, provádí ji všichni občané --
svědkové příhody, nejčastěji laikové, ale i zdravotníci.svědkové příhody, nejčastěji laikové, ale i zdravotníci.�� AdvancedAdvanced LifeLife SupportSupport – ALS (rozší řená neodkladná)
Navazuje na BLS, provádí ji zdravotnický pracovník, nejčastěji lNavazuje na BLS, provádí ji zdravotnický pracovník, nejčastěji lékař, ékař, 
využívá se využívá se elektroelektro-- i i farmakofarmako postupů (nejrůznějších pomůcek, přístrojů, postupů (nejrůznějších pomůcek, přístrojů, 
kyslíku a prioritních léků).kyslíku a prioritních léků).

Etiologie a výskytEtiologie a výskyt
21 175 náhlých srdečních zástav v Evropě21 175 náhlých srdečních zástav v Evropě�� Kardiální Kardiální –– 82,5 %82,5 %�� Plicní Plicní –– 4,3 %4,3 %�� CMP CMP –– 2,2 %2,2 %�� Externí příčiny 9 %Externí příčiny 9 %�� Úrazy Úrazy �� Asfyxie Asfyxie �� Předávkování lékyPředávkování léky�� Sebevraždy Sebevraždy �� TonutíTonutí
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Význam KPRVýznam KPR�� Okamžitá KPR prováděná laikyOkamžitá KPR prováděná laiky�� Zvyšuje naději na přežití 2Zvyšuje naději na přežití 2--3 3 krátkrát�� Každá minuta bez KPRKaždá minuta bez KPR�� Snižuje prognózu přežití o 10Snižuje prognózu přežití o 10––15 %15 %�� Okamžitá KPR včetně defibrilace (AED)Okamžitá KPR včetně defibrilace (AED)�� Zvyšuje přežití až na 49Zvyšuje přežití až na 49––75 %75 %

Důraz KPR Důraz KPR –– GuidelinesGuidelines 20052005�� Kvalita a jednoduchost KPR Kvalita a jednoduchost KPR 
(“(“BackBack--toto--basicsbasics“ “ –– nejjednodušší …)nejjednodušší …)�� BLS BLS –– rozhodující etapa pro další osud pacientarozhodující etapa pro další osud pacienta�� Rychlá frekvence kompresíRychlá frekvence kompresí�� Časová minimalizace přerušení v průběhu Časová minimalizace přerušení v průběhu 
nepřímé srdeční masáženepřímé srdeční masáže�� Časová minimalizace mezi vznikem příhody Časová minimalizace mezi vznikem příhody 
a zahájením KPRa zahájením KPR�� Časná defibrilaceČasná defibrilace
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Co je nového v BLS Co je nového v BLS –– GuidelinesGuidelines 2005?2005?�� ŘŘetěz přežitíetěz přežití�� ČasnýČasný přístuppřístup�� ČasnáČasná základnízákladní neodkladnáneodkladná resuscitaceresuscitace�� ČasnáČasná defibrilacedefibrilace�� ČasnáČasná rozšířenározšířená neodkladnáneodkladná resuscitaceresuscitace

Co je nového v BLS Co je nového v BLS –– GuidelinesGuidelines 2005?2005?
ŘŘetěz přežitíetěz přežití�� DospělíDospělí�� Dg a tísňové volání Dg a tísňové volání –– základní KPR základní KPR –– defibrilace defibrilace 

–– rozšířená KPRrozšířená KPR�� DětiDěti�� Eliminace příčiny Eliminace příčiny –– základní KPR základní KPR –– tísňové volání tísňové volání 
–– rozšířená KPRrozšířená KPR
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BLS BLS –– GuidelinesGuidelines 20052005�� Zajistit bezpečí pro záchranný tým (el.Zajistit bezpečí pro záchranný tým (el.prpr., oheň…)., oheň…)�� Zjistit bezvědomí Zjistit bezvědomí –– oslovit, zatřást, bolestoslovit, zatřást, bolest�� Přivolat ke spolupráci další zachráncePřivolat ke spolupráci další zachránce�� Uvolnit DC, zjistit příznaky dýcháníUvolnit DC, zjistit příznaky dýchání�� Postižený dýchá + bezvědomí Postižený dýchá + bezvědomí –– RautekovaRautekova
zotavovací polohazotavovací poloha�� Postižený nedýchá Postižený nedýchá –– 155, 112 (telefonicky 155, 112 (telefonicky 
asistovaná KPR) asistovaná KPR) –– KPR (nepřímá srdeční masáž, KPR (nepřímá srdeční masáž, 
umělé vdechy)umělé vdechy)

BLS BLS –– GuidelinesGuidelines 20052005�� 30:2, poloha rukou, 100/min, 430:2, poloha rukou, 100/min, 4--5 cm, 5 cm, 
stlačení : uvolnění =  50 % : 50 %stlačení : uvolnění =  50 % : 50 %�� Prvotně umělé dýchání Prvotně umělé dýchání –– asfyktická zástavaasfyktická zástava�� Vdech 1 sec, 500 ml (6Vdech 1 sec, 500 ml (6--7 ml/kg), 10/min7 ml/kg), 10/min�� Střídání po 2 minutách, přerušení Střídání po 2 minutách, přerušení << 5 sec5 sec�� Ukončení KPRUkončení KPR�� Fyzické vyčerpáníFyzické vyčerpání�� Příjezd ZZSPříjezd ZZS�� Obnovení normálního dýcháníObnovení normálního dýchání
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Shrnutí Shrnutí –– rozdíly G 2000rozdíly G 2000�� Schéma je univerzálnějšíSchéma je univerzálnější�� Neprovádí se trojitý manévrNeprovádí se trojitý manévr�� Neprovádí se kontrola a případné vyčištění ústNeprovádí se kontrola a případné vyčištění úst�� Dýchání je normální či nikoliv (ne přítomné či neDýchání je normální či nikoliv (ne přítomné či ne--))�� Nedávají se 2 vdechy na počátku KPRNedávají se 2 vdechy na počátku KPR�� Poměr 30 : 2 Poměr 30 : 2 –– bez pauzy na umělý vdechbez pauzy na umělý vdech�� 30:2 = pro laiky, pro celé věkové spektrum, 30:2 = pro laiky, pro celé věkové spektrum, 
pro 1 i 2 zachráncepro 1 i 2 zachránce�� 15:2 15:2 –– děti do puberty děti do puberty –– pouze 2 profesionální pouze 2 profesionální 
zachránci (novorozenec 3:1)zachránci (novorozenec 3:1)

Shrnutí Shrnutí –– rozdíly 2000rozdíly 2000�� KPR se zahajuje nepřímou srdeční masážíKPR se zahajuje nepřímou srdeční masáží�� Poloha rukou Poloha rukou –– střed hrudníkustřed hrudníku�� Nehmatá se pulz (ani ke kontrole účinnosti KPR)Nehmatá se pulz (ani ke kontrole účinnosti KPR)�� NeníNení--li jistota o dýchání li jistota o dýchání –– jakoby nedýchal jakoby nedýchal 

(terminální lapavé dechy 40%)(terminální lapavé dechy 40%)
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Co je nového v BLS Co je nového v BLS –– GuidelinesGuidelines 2005?2005?�� HyperventilaceHyperventilace�� Omezení mozkové Omezení mozkové perfúzeperfúze�� Omezení srdeční Omezení srdeční perfúzeperfúze�� Zvýšení nitrohrudního tlakuZvýšení nitrohrudního tlaku�� Prodloužení doby do obnovení spontánního Prodloužení doby do obnovení spontánního 
krevního oběhukrevního oběhu�� Není indikovánaNení indikována�� ChestChest--compressionscompressions--onlyonly CPR (100/min)CPR (100/min)

Kolaps, bezvědomí

Volej o pomoc & přistup

Volej 155, 112

30 kompresí

2 vdechy
30 kompresí
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Zprůchodnění DC

Nedýchá, dýchá nedostatečně
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SafarovaSafarova abecedaabeceda�� AA –– BB –– CC … s preferencí … s preferencí CC�� Priorita A + BPriorita A + B�� TraumaTrauma�� Předávkování lékyPředávkování léky�� TonutíTonutí�� Jiný typ asfyxieJiný typ asfyxie

KPR u dětíKPR u dětí�� Dítě do 1 roku (malé dítě) a novorozenecDítě do 1 roku (malé dítě) a novorozenec�� Dítě od 1 roku do pubertyDítě od 1 roku do puberty�� DospělýDospělý
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KPR u dětíKPR u dětí�� PBLS PBLS –– PaediatricPaediatric Basic Basic LifeLife SupportSupport�� Snaha o zjednodušení, přirovnat k postupům Snaha o zjednodušení, přirovnat k postupům 
dospělýchdospělých�� 5 vdechů na úvod5 vdechů na úvod�� Masáž Masáž –– rázně, rychle, s minim. přerušenímrázně, rychle, s minim. přerušením�� Masáž Masáž –– dolní 1/3 sterna, 1 nebo 2 rucedolní 1/3 sterna, 1 nebo 2 ruce�� Komprese : vdechy 1 i 2 zachránci Komprese : vdechy 1 i 2 zachránci –– 30 : 230 : 2�� Komprese : vdechy 2 prof.zachránci Komprese : vdechy 2 prof.zachránci –– 15 : 215 : 2�� NepalpujeNepalpuje se tepna se tepna –– nespolehlivé, zdržujícínespolehlivé, zdržující

KPR u dětíKPR u dětí�� Pozor Pozor –– hyperventilacehyperventilace –– komprese břichakomprese břicha�� HeimlichůvHeimlichův manévr není vhodnýmanévr není vhodný�� AED u dětí starších 1 rokuAED u dětí starších 1 roku�� Resuscitace novorozenceResuscitace novorozence�� ApnoeApnoe a/nebo akce pod 100/minutu a/nebo a/nebo akce pod 100/minutu a/nebo 
cyanóza cyanóza -- ventilace přetlakem 40ventilace přetlakem 40––60/min 60/min �� Akce pod 60/minutu Akce pod 60/minutu -- resuscitace resuscitace 
cca 90 kompresí : 30 vdechům za minutu, 3:1 cca 90 kompresí : 30 vdechům za minutu, 3:1 �� Vyvarovat se souběhu kompresí a inflaceVyvarovat se souběhu kompresí a inflace
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Kolaps, bezvědomí

Volej o pomoc & přistup

5 vdechů
Stále bezvědomí?

Známky cirkulace 0

15 kompresí
2 vdechy
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Zprůchodnění DC

Nedýchá, dýchá nedostatečně
Volej 155, 112

Automatická externí defibrilaceAutomatická externí defibrilace�� 80 % zástav 80 % zástav –– srdeční příčinysrdeční příčiny�� Časná defibrilace Časná defibrilace –– po vzniku náhlé srdeční po vzniku náhlé srdeční 
zástavyzástavy�� NeníNení--li AED k dispozici li AED k dispozici –– předsunout 1,5předsunout 1,5--3 min 3 min 
KPRKPR�� 1 výboj 1 výboj –– okamžitě KPR bez čekání na výsledek okamžitě KPR bez čekání na výsledek 
(2 min, 5 cyklů)(2 min, 5 cyklů)�� PAD PAD –– Public Access Public Access DefibrilationDefibrilation –– pomezí BLSpomezí BLS--
ALSALS
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GuidelinesGuidelines 2005 2005 –– časná defibrilacečasná defibrilace
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CumminsůvCumminsův graf  graf  
19891989

Automatická externí defibrilaceAutomatická externí defibrilace�� AED (automatizovaný x automatický)AED (automatizovaný x automatický)�� AED AED -- výskyt náhlé zástavy oběhu v daném      výskyt náhlé zástavy oběhu v daném      
místě je větší než 1x za 2 rokymístě je větší než 1x za 2 roky
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AED a AED a EkgEkg� Komorová fibrilace

� Komorová tachykardie
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AEDAED

AEDAED



17

AEDAED

AEDAED
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Bezvědomí

Zprůchodnění DC
Kontrola ZŽF

Analýza 
rytmu

1 výboj
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KPR 30 : 2
Do připravení AED

Okamžitě 
KPR 30 : 2

2 min

Defibrilace Bez defibrilace

Okamžitě 
KPR 30 : 2

2 min

Volej o pomoc

Pošli pro AED

• Do spontánního 
rytmu

• Do předání

Stabilizovaná polohaStabilizovaná poloha
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RautekovaRautekova zotavovací polohazotavovací poloha

RautekovaRautekova zotavovací polohazotavovací poloha
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Společný cílSpolečný cíl

Problémy v KPR si jsou podobné na celém světě. Problémy v KPR si jsou podobné na celém světě. 

Nikdo z nás nemá monopol na moudrost, Nikdo z nás nemá monopol na moudrost, 

znalosti a/nebo zkušenosti. znalosti a/nebo zkušenosti. 

Je nutné i dále účinně a úspěšně spolupracovat Je nutné i dále účinně a úspěšně spolupracovat 

pro dobro všech.pro dobro všech.

D. D. ChamberlainChamberlain

ZávěrZávěr�� Doporučené postupy Doporučené postupy –– ne dogma zvl. pro ne dogma zvl. pro 
odbornou veřejnostodbornou veřejnost�� G 2005 G 2005 -- optimální kompromis pro relativně optimální kompromis pro relativně 
univerzální postupyuniverzální postupy�� Konkrétní situace Konkrétní situace –– konkrétní pacient konkrétní pacient –– zvážit zvážit 
možnosti a zvolit optimummožnosti a zvolit optimum�� Přístup založený na nejmodernějších poznatcíchPřístup založený na nejmodernějších poznatcích�� G 2005 G 2005 –– zvýšení šance na přežití pacientů zvýšení šance na přežití pacientů 
vyžadujících KPRvyžadujících KPR


