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Cieľ KPR

• Obnovenie funkčného stavu  
pred zastavením obehu
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Safar P, Brown TC, Holtey WJ, Wilder RJ

JAMA 1961;176:574-6

prof. Peter Safar
(1924 - 2003)
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Odporúčania pre KPR

• Standards for CPR and ECC     JAMA 1974
• Standards and guidelines...      JAMA 1980
• Standards and guidelines...      JAMA 1986
• Guidelines... JAMA 1992
• International guidelines        Resuscitation 2000
• ERC Guidelines for Resuscitation 2005

RRC Guidelines for Resuscitation 2010
ERC Guidelines for Resuscitation 2015



• Organizátor: ILCOR (svetové zastúpenie)
• Položených 169 otázok o KPR
• 232 posudzovateľov kvality publikácií z 39 krajín; 

vo dvojiciach
• Systém 

PICO: pacient - intervencia - porovnanie –
výsledok 

GRADE: kvalita dôkazov +  záťaž pre pacienta + 
vykonateľnosť (experti) + náklady

Ako vznikli odporúčania 2015



GRADE – prenos výskumu do praxe

Parametre

Metodologická kvalita (RCT, ....)

Dôležitosť stavu, ktorému opatrenie predchádza

Veľkosť liečebného efektu

Riziká spojené s liečbou

Záťaž pre pacienta

Rôzne hodnoty pacienta

Náklady



GRADE odporúčania Guyatt 2006

Odporúčanie            Kvalita
evidence

Prínos, riziko záťaž

Silné odporúčanie Vysoká Prínos >> riziko, záťaž
Stredná Prínos >> riziko, záťaž
Nízka Prínos >> riziko, záťaž

Slabé odporúčanie Vysoká Prínos  ≈ riziko, záťaž
Stredná Prínos  ≈ riziko, záťaž
Nízka Neistota o prínose  vz. riziko, záťaž





• Odporúčame, aby operátori poskytli volajúcim osobám 
pri podozrení na NZO u dospelej osoby - TA KPR

P: dospelá osoba s NZO 
I : TA KPR
C: Bez TA KPR
O. Prežívanie 30 dní

• Kvalita evidencie: 
Slabá

• Sila odporúčania:
Silná

GRADE
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PICO – ALS 714

• Pacient
- dospelý pacient s NZO

• Intervencia
- použitie supraglotickej pomôcky

• Comparison (porovnanie)
- ET intubácia

• Outcome
- 30-dňové (ročné) prežívanie; CPC skóre; aspirácia

J. Nolan

Ch. Deakin

ILCOR: Optimálnu metódu nie je možné stanoviť. 
Najlepší postup, alebo kombinácia, bude závisieť od faktorov pacienta, 
fázy resuscitácie (počas, po) a zručnosti záchranára





• Osobné stretnutie autorov (február 2015) - konsenzus 
prítomných expertov

• Výsledok: dokument CoSTR – Vedecké závery a liečebné 
odporúčania

• Kontinenty/Európa: Odporúčania ERC pre KPR 2015. 
Publikované 15.10.2015

• Preklady a implementácia národných resuscitačných rád 
(ČRR, SRR)

Ako vznikli odporúčania 2015





Kapitoly odporúčaní

1. Základná neodkladná resuscitácia dospelých  
a automatická externá defibrilácia (AED)

2. Rozšírená neodkladná resuscitácia dospelých
3. Zastavenie obehu v špeciálnych situáciách
4. Poresuscitačná starostlivosť
5. Neodkladná resuscitácia deti
6. Resuscitácia a podpora adaptácie novorodenca pri pôrode
7. Včasný manažment akútnych koronárnych syndrómov
8. Prvá pomoc
9. Princípy vzdelávania v resuscitácii
10. Etika resuscitácie a rozhodovanie na konci života.

http://urgentnimedicina.cz/



http://www.cprguidelines.eu/



• Sú to účinné postupy, ktoré vychádzajú zo:

1. súčasných poznatkov
2. výsledkov výskumu (vyše 1000 citácíi)
3. existujúcej skúsenosti

a zároveň sú
4. ľahko naučiteľné, zapamätovateľné

Charakteristiky odporúčaní 2015



Implementácia – Utstein formula



9 Implementácia

• Operačné stredisko SR
- rýchle rozpoznanie NZO
- TA KPR
- aktivácia ambulancie
- sociálne siete, dobrovoľníci KPR?

• ZZS
- kvalita resuscitácie – meranie, audit

• Nemocnice
- poresuscitačné centrá (PKI, chladenie, ECLS, ...)
- audit IHCA



10 Princípy vzdelávania

• Nepostrádateľné
• Dospelý človek
• Nové prístupy pre 21. storočie a jeho obyvateľov
• Simulácie
• Internet, sociálne siete, blogy .....



Najlepších 100 prostriedkov pre vzdelávanie 
2014 (J. Hart) 





Falck Rescue 10.11.2015 Poprad

Debnáriková: Kde sa vzal, tu sa vzal



#FOAMed
Free Open Access Meducation – Medicínske vzdelanie 

pre každého, všade, kedykoľvek...

• Sociálne siete + edukačné WWW materiály
• Ak chcete vedieť, ako praktizovať medicínu:

- pred 3 rokmi: čítajte učebnice
- pred rokom: čítajte časopisy
- v súčasnosti: choďte na dobrú konferenciu (Ostrava)
- v budúcnosti: používajte FOAM

Joe Lex 2012

Bezplatný prístup k medicínskemu vzdelávaniu –
pre každého, kedykoľvek, kdekoľvek



www.erc.edu



10 krokov podľa Akadémie ERC

1. Rýchly výjazd ambulancie (< 60 sek)
2. Operátorom asistovaná KPR
3. Vysoko kvalitná KPR
4. Použitie AED záchrannými systémami 
5. Prístup verejnosti k defibrilátorom
6. Zvukový záznam resuscitácie; hodnotenie
7. Financovanie z ďalších zdrojov
8. Liečebná hypotermia
9. Firemná kultúra excelentnosti (kvalita, bezpečnosť)
10. Register zastavení obehu

Stavanger 14.3.2014



Spolupráca operačné stredisko - ZZS

• Projekt Stavanger
• Krajské operačné stredisko Žilina + Falck Záchranná

• včasné rozpoznanie NZO
• telefonicky asistovaná KPR
• včasné vyslanie posádky (< 1 min)



Americké odporúčania 2015 - kvalita





Analýza reálnej KPR



10.2014



European Resuscitation Academy
Prague 2015

M. Ilavský, FZ

Radek Mathauser, ČRR







Čo ďalej 

• Operátori, záchranári, nemocnice .... 
• Spoločenstvá, organizácie

- Ministerstvo školstva
- komory
- obce ....

• Precvičovať KPR; povinne v školách od 12 rokov
• Školiť každého, inštruktori 
• Register zastavení obehu
• Resuscitácia v nemocnici, prevencia zastavenia
• Povinná recertifikácia lekárov
• Etika, implementácia EOLD



Misia pre všetkých

Kultúra bezpečnosti a kvality
Misia excelentnosti



Viedeň 2013 – úspešne resuscitovaní



Ďakujem za pozornosť
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