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KAM PO KPR? VČERA, DNES A ZÍTRA



Celospolečenský problém

• Mimonemocniční zástava oběhu vzniká v Evropě každých 45 sekund
• Pouze 10,3 % pacientů se dožije propuštění z nemocnice#

#přežití 30 dnů nebo do propuštění z akutní lůžkové péče bez ohledu na dosažené CPC
Grasner JT et al. Resuscitation 2016

• Incidence potvrzených mimonemocničních zástav s KPR zahájenou
personálem ZZS dosahuje v ČR 98 případů na 100 000 obyvatel a rok

Škulec R et al. Anesteziologie a intenzivní medicína 2017



BIG FIVE | 5 klíčových systémových strategií

Böttiger BW et al. BIG FIVE strategies for
survival following out-of-hospital cardiac

arrest. Eur J Anaesthesiol 2020



Vliv systémových změn na výsledky přežití

Mimonemocnčiní NZO v Dánsku. Wissenberg M et al. JAMA 2017 
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Rozhodovací proces v minulosti

ALS

ROSC

no ROSC exitus během KPR na místě

transport na nejbližší ARO

nemocnice s PCI



Řetězec přežití

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



Centralizace poresuscitační péče

Spaite DW et al. Resuscitation 2008

New York Times. Dec 3, 2008
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Rozhodovací proces dodnes
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Komplexní centrum vs. nejbližší JIP/ARO

Tranberg T et al. European Heart Journal 2017 



Centra pro nemocné po srdeční zástavě



Poresuscitační péče

Cor et Vasa 2017 



Centra péče pro nemocné po srdeční zástavě

• Definice CAC
– diagnostika nezbytnými zobrazovacími metodami (UZ a CT)
– koronární angiografie a perkutánní koronární intervence
– dočasná kardiostimulace | perikardiocentéza | cílená regulace tělesné teploty
– komplexní resuscitační a poresuscitační péče (dostatečná lůžková kapacita)
– zajištění mimotělní KPR (ECPR) může být výhodou

• Kdo vyžaduje transport do centra?
– všichni nemocní po KPR pokud není zřejmá nekardiální etiologie zástavy

(asfyxie, trauma) a nezjištěno onemocnění, které odůvodňuje neposkytování
další resuscitační péče (např. terminální fáze chronického onemocnění)

Cor et Vasa 2017 



ESC | EAPCI | EHRA | ERC | EUSEM | ESICM

European Heart Journal 2020



ESC | EAPCI | EHRA | ERC | EUSEM | ESICM

European Heart Journal 2020



ESC | EAPCI | EHRA | ERC | EUSEM | ESICM



ERC Guidelines 2021 | cprguidelines.eu

• Based on evidence from a systematic review, 
ILCOR suggests that wherever possible, adult 
patients with non-traumatic OHCA cardiac arrest
should be cared for in cardiac arrest centres

Weak recommendation, very low certainty of evidence

• We cannot make a recommendation for or against 
regional triage of OHCA patients to a cardiac arrest 
centre by primary EMS transport (bypass 
protocols) or secondary interfacility transfer

• Consensus that patients with OHCA of presumed 
cardiac aetiology should be transported directly 
to a hospital with 24/7 coronary angiography



ERC Guidelines 2021 | cprguidelines.eu
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Rozhodovací proces zítra

ALS

ROSC
STEMI

no ROSC

ROSC
vnitřní
příčina

komplexní centrum (fast-track)

transport komplexní centrum
• ECPR a PCI
• mechanická KPR 

a PCI
• dárce orgánů

komplexní centrum

exitus během KPR

ROSC
ostatní

nejbližší nemocnice s JIP/ARO

CAC (cardiac arrest centre) ~ centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče (kardiocentrum)
OHCA hub ~ centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče (komplexní kardiocentrum)



Každý pacient s fibrilací komor musí přežít!
Všichni s kardiální zástavou musí dostat šanci!

anatolij.truhlar truhlaran@zzskhk.cz @TruhlarA
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