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Deklarace potenciálního střetu zájmů



cprguidelines.eu | www.resuscitace.cz



Řetězec přežití: Zabránit srdeční zástavě!

Nolan JP et al. The Chain of Survival. Resuscitation 
2006



Včasné rozpoznání rizikového pacienta

• Většina zástav je predikovatelných
• Zhoršování stavu předchází v 50 až 80 %
• Častými příznaky hypoxie a hypotenze

• Nemocniční protokoly pro eskalaci péče 
založené na EWS (early warning scoring)

• Včasný překlad na JIP

• Postup ABCDE je přínosnou metodou 
pro rozpoznání a iniciální léčbu

• O2, IV vstup, monitorace



Jsme připraveni na vznik srdeční 
zástavy?

Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/486709-po-operaci-mandli-je-osmilety-chlapec-pres-rok-v-
komatu.html



Číslo pro přivolání resuscitačního týmu 
2222

• Každoročně 300 000 srdečních zástav v evropských nemocnicích
• Nikdo nepřežil příchod resuscitačního týmu po více než 6 minutách
• Ve vzorku 200 nemocnic používáno více než 150 různých čísel
• Pouze 50 % zdravotníků znalo správné telefonní číslo (Dánsko), 

zatímco jednotné číslo 2222 znalo 96 % zdravotníků (Velká Británie)
• Standardizace péče snižuje výskyt chyb

Løfgren B et al Resuscitation 2010; Sandroni C et al. Resuscitation 2004; Whitaker et al. Resuscitation 2016
  

• 2016 | společná iniciativa ERC, EBA (European Board of Anaesthesiology) 
& ESA (European Society of Anaesthesiology)

• 2019 | konsenzuální mezioborové stanovisko ČRR  věstník MZ ČR ➔ věstník MZ ČR (?) 



Co dělat při vzniku srdeční zástavy?

Saint Zenobius Resuscitating a Dead Child, Benozzo (Italian, Florence ca. 1420–1497 
Pistoia)







Nepřímá srdeční masáž



Umělé dýchání



Zajištění dýchacích cest při KPR

Benger JR et al. JAMA 2018

Wang HE et al. JAMA 2018 Jabre P et al. JAMA 2018



Defibrilace

Chan et al. JAMA 2010



Během KPR



Úloha adrenalinu během KPR 



Úloha adrenalinu během KPR 



Studie Paramedic 2 | 2018

Perkins GD et al. NEJM 2018



Perkins GD et al. NEJM 2018

• Příznivý vliv adrenalinu na kvalitní přežití dosud neprokázán
– Po léčbě adrenalinem častější závažné poškození mozku 



Je čas na vyřazení adrenalinu?



Goal directed CPR

• CPP > 20 mmHg
– Centrální žilní a arteriální katetr

• TKsys > 60 mmHg anebo TKdia > 25 mmHg
– Arteriální katetr

• EtCO2 > 20 mmHg 
– Kapnografie 



Reverzibilní příčiny srdeční zástavy

• Známky hypovolémie? (drény, krvácení, GIT)
• Zkontroluj laboratorní výsledky a využij analyzátor krevních plynů 

(K+)
• Známky pneumotoraxu a poloha tracheální rourky?
• Předepsané léky? (předávkování, záměna)
• Ultrazvuk (hypovolémie, plicní embolie, tamponáda, pneumotorax)



Human factors | 6. nejčastější příčina 
úmrtí



Individuální vs. týmová práce



Qantas, 4.11.2010

440 cestujících a 29 členů posádky



Netechnické dovednosti

Týmová spolupráce

Situační přehledRozhodovací proces

Rozdělení úkolů

Komunikace



Vedení týmu



Debriefing

• Debriefing zvyšuje kvalitu resuscitace
– Poděkování členům týmu
– Otázky k průběhu KPR?
– Postupovali jsme podle algoritmu?
– Využili jsme všechny dostupné prostředky?
– Měli jsme kompletní a funkční vybavení?
– Myslí si někdo, že měl vedoucí postupovat jinak?
– Cítil se někdo málo využitý?
– Zapomněli jsme něco udělat?

• Poučení pro příště!
Flin R et al. Safety at the sharp end – a guide to non technical skills. UK: Ashgate; 2007



Shrnutí

• Rozpoznání zhoršujícího se 
pacienta

• Prevence vzniku zástavy oběhu

• Standardizovaný algoritmus
• Znalost dostupného vybavení
• Včasná léčba reverzibilních příčin
• Využití ultrasonografie

• Nácvik týmové spolupráce
• Prevence lidských chyb



MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC

        @TruhlarA | truhlaran@zzskhk.cz
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