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SRDEČNÍ MASÁŽ JE PŘI TRAUMATICKÉ 
ZÁSTAVĚ KONTRAINDIKOVANÁ. NEBO NE?





Doporučení ERC pro traumatickou zástavu
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Co uděláte po příjezdu na místo?

1. Nic, protože pacient je mrtev
2. Zahájím léčbu, vydám pokyn k zahájení srdeční masáže
3. Zahájím léčbu, ale srdeční masáž provádět nebudeme

Srdeční masáž (30:2) současně s pokusem o zástavu krvácení
ETI a UPV (EtCO2 11–8 mm Hg při KPR)
Bilaterální torakostomie
Tekutiny & adrenalin IO
Exitus
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Klíčové sdělení pro základní KPR

Klíčové sdělení pro rozšířenou KPR







Srdeční masáž při úrazovém krvácení

No benefit in hypovolemic animals: chest compressions in addition to 
fluid did not reverse signs of shock better than fluid alone

Jeffcoach DR et al. J Trauma Acute Care Surg 2016

Improvements in blood pressure with chest compressions in 
normovolaemic cardiac arrest were not reproduced in hypovolaemic
arrest, and there was a further depression of diastolic pressure

Luna GK et al. J Trauma 1989

CPR-related injuries may cause additional, and significant harm
No animal or human evidence to support the use of external chest
compressions in patients with traumatic cardiac arrest

Smith JE et al. Journal of the Royal Society of Medicine 2015





Co uděláte po příjezdu na místo?

1. Nic, protože pacient je mrtev
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Peri-arrest bez srdeční masáže
Okamžitá komprese krvácející rány
Během transportu ambuing s O2 15 L/min (dojezd do TC < 10 min)
Během transportu 2x IO vstup
Během transportu 2x 450 ml plné krve







Co uděláte po příjezdu na místo?

1. Nic, protože pacient je mrtev
2. Zahájím léčbu, vydám pokyn k zahájení srdeční masáže
3. Zahájím léčbu, ale srdeční masáž provádět nebudeme

Peri-arrest bez srdeční masáže
Při gaspingu podpůrná ventilace s O2
Před transportem anestezie – tracheální intubace – UPV s FiO2 1,0
Krytí rány hemostatickým obvazem
Během letu do TC (> 15 min) aplikována plazma a EBR







Telefonicky (video-)asistovaná resuscitace

Gräsner JT et al. Survival after OHCA 
in Europe - Results of the EuReCa TWO study. 

Resuscitation 2020



Shrnutí

anatolij.truhlar truhlaran@zzskhk.cz @TruhlarA

No data supporting the use of chest compressions in hemorrhagic shock
ERC 2021 | chest compressions take a lower priority than addressing the
reversible causes
ERC 2021 | chest compressions must not delay immediate treatment of
reversible causes
Srdeční masáž významně omezuje reziduální srdeční výdej ALE 
dostatečné důkazy (nebo odvaha) pro zakázání kompresí dosud nejsou 
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