
Novinky v KPR ……

… jak je to teď vlastně s tím dýcháním … ?
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R.W. Koster et al. / Resuscitation 81 (2010)



Dle hebrejské tradice užívaly
porodní báby v egyptském zajetí
(kolem 1300 před n. l.)
vydechnutý vzduch k resuscitaci
novorozenců  . . . . . .

. . . . . když se dítě narodilo
mrtvé, vsunula rákos  do jeho
dýchacích cest a insuflací
vlastním dechem je přivedla k
životu . . .
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Definitivnímu prosazení myšlenky resuscitace
pomohlo založení Společnosti pro
záchranu tonoucích roku 1767 v Amsterdamu.

Doporučený algoritmus společnosti
byl jednoduchý a jasný: „Udržuj oběť v teple,
odstraň spolykanou či aspirovanou vodu, podávej dýchání z úst do úst a insufluj
tabákový kouř do konečníku“





Organizace zabývající se KPR

ILCOR – International Liaison Commitee on  Resuscitation

Evropská rada pro resuscitaci
ERC - European Resuscitation Council

Česká resuscitační rada

- oficiální partner ERC

www.resuscitace.cz



 V Evropě dochází k srdeční zástavěV Evropě dochází k srdeční zástavě
každých 45 sekundkaždých 45 sekund

 Kardiopulmonální resuscitace (KPR)Kardiopulmonální resuscitace (KPR)
prováděná svědky srdeční zástavy jeprováděná svědky srdeční zástavy je
do příjezdu zdravotnické záchrannédo příjezdu zdravotnické záchranné
službyslužby život zachraňujícím výkonemživot zachraňujícím výkonem

 Okamžitě zahájená resuscitace sOkamžitě zahájená resuscitace s
časnou defibrilacíčasnou defibrilací (( do 3 minutdo 3 minut)) můžemůže
zajistit přežití více nežzajistit přežití více než 6060 %%
postiženýchpostižených
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pouze 1 z 5  obětí zástavy je
poskytnuta adekvátní pomoc !!!
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. . . . limitující je obava z přímého kontaktu. . . . limitující je obava z přímého kontaktu
s  neznámým člověkem pří dýchání z plics  neznámým člověkem pří dýchání z plic
do plic . . . .do plic . . . .

… Je dýchání při KPR opravdu nezbytné ?



11 min 35 sec  ! ! !

Stephane Mifsud – Francie - 2009

11 min 35 sec  ! ! !
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Interrupting chest compressions for rescue breathing can
adversely affect hemodynamics during CPR for VF

Berg et al, 2001
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Time

Berg RA et al. Resuscitation. 2001;104:2465-2470.

Chest compressions



GaspingGasping !!!!!!

http://www.youtube
.com/watch?feature
=player_detailpage
&v=ICODRFoWZkw
#t=73shttp://www.
youtube.com/watch
?feature=player_det
ailpage&v=ICODRFo
WZkw#t=73s



COMPRESSION ONLY CPR ?COMPRESSION ONLY CPR ?



studie SOSstudie SOS -- KantoKanto





 ChestChest--compressioncompression--onlyonly versusversus
standardstandard cardiopulmonarycardiopulmonary resuscitationresuscitation::
a metaa meta--analysisanalysis

MichaelMichael HüpflHüpfl HaraldHarald FF SeligSelig PeterPeter NageleNagele,, WienWien

The Lancet, Volume 376, Issue 9752 6 November 2010
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„„In the primary metaIn the primary meta--analysis, pooled data fromanalysis, pooled data from
threethree randomisedrandomised trials showed that chesttrials showed that chest--
compressioncompression--only CPR was associated withonly CPR was associated with
improved chance of survival compared withimproved chance of survival compared with

standard CPRstandard CPR““

„ chest compression-only bystander CPR
was associated with a statistically
significant 22% improved chance of
survival …“











kdy kompletní KPR ?kdy kompletní KPR ?

 Když to umím . . .Když to umím . . .
 DětiDěti
 AsfyxieAsfyxie –– tonutí, intoxikacetonutí, intoxikace
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 Déletrvající KPR / 10 minDéletrvající KPR / 10 min
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kdy bez ventilace ?kdy bez ventilace ?
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