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Paediatric Basic Life Support

Neodkladná resuscitace dětí

Guidelines 2015



ERC Guidelines 2015

1. Incidence zástavy oběhu je u dětí méně 
častá než u dospělých 

2. Většina zachránců nemá výcvik v KPR dětí 
(→ resuscitovat jako dospělého)
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Obstrukce dýchacích cest

Cizí těleso v dýchacích cestách vyvolá kašel, dušnost 
nebo zvracení.







Laryngitis acuta subglotica

• 3% dětí mladších 6 let každý rok
• Nejčastější důvod přijetí předškolních dětí do 

nemocnice pro onemocnění DC
• Sezóní virová infekce ( v. parainfluenzy 1 a 3, 

influenza A, adenoviry, RS viry )
• Častá recidiva
• Jen  asi 1% dětí přijatých do nemocnice vyžaduje 

intubaci
• Mortalita je raritní  



Laryngitis acuta subglotica  



Laryngitis acuta subglotica

• Nejužší místo DC u dětí je subgloticky
• Edém sliznice šíře 2mm zužuje DC o 70%
• Laminární proudění se mění v turbulentní
• Příznaky - inspirační stridor, suchý štěkavý 

kašel, setřelý hlas, zvýšené dechové úsilí, 
zatahování měkkých částí hrudníku, 
cyanóza, anxiozita, porucha vědomí 



Laryngitis acuta subglotica –
skórovací schémata

• Skóre dle Downese



ASL- terapie I.



ASL – terapie II.



Epiglottitis acuta

• Perakutní, život ohrožující infekce
• Děti 3 -10 let, imunosuprimovaní pacienti
• Nejčastěji Haemophilus influenzae typ B
• Obstrukce DC balónovitě zarudlou epiglottis
• Chrapot, bolest v krku, febrilie
• Nemožnost odkašlat a polknout sliny pro bolest
• Inspirační i expirační dušnost
• Třesavka, anxiozita, celková apatie
• Laboratorní pozitivita –elevace CRP, Leu, FW



Epiglottitis acuta – difer.diagnostika



Epiglottitis acuta - terapie

• Transport do nemocnice  - RZP
• Ponechat ve vynucené poloze, vsedě, nepokládat 

na záda, zvážit i.v.vstup
• Nepodávat tlumivé léky
• ORL vyšetření – nepřímá laryngoskopie
• JIP/ARO – ATB ( cefalosporiny II.,III. generace, 

aminopeniciliny s inhibitory )
• Intubace – 80%, inhalační, spontání ventilace, 

poloha vsedě, velmi obtížná, dramatická, UPV  



Epiglottitis acuta - historie

Zavedením očkováním proti H. influenza 
došlo prakticky k 
vymizení tohoto 
onemocnění 

1.7.2001 (ČR)
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…sejdeme se na AKUTNĚ.CZ…
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