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ÚÚvod:vod:

�� RoRoččnníí incidence KPCR pro Nincidence KPCR pro NZOZO

z kardiz kardiáálnlníích pch přřííččin vzniklou mimo in vzniklou mimo 
nemocnici je 50 nemocnici je 50 –– 60/10000060/100000

�� PPřřeežžititíí je zje záávislvisléé na charakteru zna charakteru záákladnkladníího ho 
onemocnonemocněěnníí a doba doběě zzáástavy obstavy oběěhuhu

�� PrognPrognóóza je nejistza je nejistáá,, mmůžůže být zlepe být zlepššena ena 
vvččasnou KPCR, zasnou KPCR, záákladnkladníí i rozi rozšíšířřenou a enou a 
nnááslednou slednou poresuscitaporesuscitaččnníí ppééččíí..



NNááhlhl áá zzáástava obstava ob ěěhu:hu:

�� NejNejččastastěějjšíší ppřřííččinou NZO je fibrilace komorinou NZO je fibrilace komor

�� V EvropV Evropěě mmáá denndenněě NNZOZO 2500 lid2500 lidíí,          ,          
90% z toho je zp90% z toho je způůsobena sobena FiKFiK

�� KlKlííččovýovýmm intervalintervalemem pro pro ččasnou asnou defibrilaci                  defibrilaci                  
je 3je 3--8 minut od srde8 minut od srdeččnníí zzáástavy stavy –– aažž 60% 60% 
úúspspěěššnostinosti



NNááhlhl áá zzáástava obstava ob ěěhu:hu:

�� Pouhých 5Pouhých 5--9% hospitalizovaných pacient9% hospitalizovaných pacientůů
propupropuššttěěno do domno do domááccíího oho oššetetřřovováánníí

�� ČČasnasnéé zahzaháájenjeníí kardiopulmonkardiopulmonáálnlníí
resuscitace zvyresuscitace zvyššuje uje ššanci na panci na přřeežžititíí
2 2 –– 3 n3 náásobnsobněě!!!!!!

�� PPřřesto nenesto neníí nněěkdy pomoc poskytnuta kdy pomoc poskytnuta 
svsvěědky vdky vůůbec, bec, ččasto pro neznalost asto pro neznalost 
sprspráávných postupvných postupůů a obavy za obavy z vlastnvlastníího ho 
selhselháánníí..



Výzva: záchranná služba Hl.města Prahy
Obrázky: http://zachranka.cz, http://cs.wikipedia.org/wiki/Sanitka



Výzkum:Výzkum:

��ProblematikaProblematika : : znalost zznalost záásad laicksad laickéé pppp

��CCííll : : zjistit zjistit úúroveroveňň znalostznalostíí zzáásad laicksad laickéé pppp
u pacientu pacientůů po po KPCRKPCR

��PrPrůůzkumný vzorekzkumný vzorek : : pacienti po KPCR pacienti po KPCR 
a jejich pa jejich přřííbuznbuzníí



Výzkum:Výzkum:

�� Od 11/2002 do 10/2009 hospitalizovOd 11/2002 do 10/2009 hospitalizovááno no 
130 pacient130 pacientůů po KPCRpo KPCR

�� zemzemřřelo 80 pacientelo 80 pacientůů,, žžije 50 pacientije 50 pacientůů

�� 40 40 rodinrodináám m rozeslrozesláány dotaznny dotaznííky o laickky o laickéé
KPCRKPCR

�� uspouspořřááddáán n seminsemináářř pro pacienty pro pacienty –– 2/2010 2/2010 
zzúúččastnilo se astnilo se 116 pacient6 pacient ůů + p+ přřííbuznbuzn íí (29)(29)



VyhodnocenVyhodnocen íí dotazndotazn ííkkůů::

Správnost odpov ědí
stoupla u 11\17 otázek = 64 %
u č.8 – odpov ědi zůstaly stejn é
u č.18,19 – správnost odpov ědí klesla

DotaznDotazn íík k 
–– 24 ot24 ot áázek,zek,
-- momo žžnosti a, b, cnosti a, b, c
-- vyplnvypln ěěn pn p řřed a po semined a po semin áářřii



Otázky 7 -12:

� Otázky 1-5 a 24 nebyly znalostní, proto zde nehodnoc eny

� 7. Jaké je správn é číslo záchrann é slu žby? (95/100)

� 8. Je naší povinností poskytnout prvn í pomoc? 
(93/92)

� 9. Zvolte správný postup  p ři  poskytování prvn í
pomoci? (65/90)

� 10. Jaké jsou p říznaky poruchy v ědom í? (95/100)

� 11. Jaké jsou p říznaky zástavy dých ání? (83/90)

� 12. Jaké jsou p říznaky zástavy krevn ího ob ěhu? 
(80/80)



Otázky 13 -23:
� 13. Jaký výkon provádíme k uvoln ění dýchacích cest? 

(63/79)
� 14. Na kterých m ístech vyhmatáváme puls? (85/57)
� 15. Jak správn ě provádíme srde ční masáž u dosp ělého? 

(85/90)
� 16. Jaká je správné frekvence p ři srde ční masáži u 

dosp ělého? (13/40)
� 17. Jaký je správný pom ěr um ělého dýchání a srde ční

masáže    u dosp ělého? (33/50)
� 18. Stabilizovaná poloha je? (70/60)
� 19. Do stabilizované polohy ukládáme pacienty ? (38/ 21)
� 20. Kdy p řerušíme provád ění nep římé srde ční masáže ? 

(95/100)
� 21. Jaký je pr ůměrná tepová frekvence u zdravého 

dosp ělého člověka? (48/50)
� 22. Víte co je automatický externí defibrilátor? (40 /50)
� 23. Může laik použít automatický externí defibrilátor? 

(25/39)



SeminSemin áářř laicklaick éé KPCR:KPCR:



Semin ář laick é KPCR:

�� Klinický obraz nKlinický obraz n ááhlhl éé zzáástavy obstavy ob ěěhuhu

�� Postup Postup a praktický na praktický n áácvik cvik ppřři laicki laick éé pppp

�� NejNejččastastěějjšíší omyly pomyly p řři poskytovi poskytov áánníí laicklaick éé pppp



NejNejččastastěějjšíší omyly                             omyly                             
ppřři poskytovi poskytov áánníí laicklaick éé pppp ::

�� to nic nebudeto nic nebude
�� dýchdýcháá, nedých, nedýcháá, j, jáá to nepoznto nepoznáámm
�� zzáámměěna terminna termináálnlníích lapavých dechch lapavých dechůů za dýchza dýcháánníí a uloa uložženeníí postipostižženenéého do ho do 

stabilizovanstabilizovanéé polohy bez dalpolohy bez dalšíší kontroly stavu vkontroly stavu věědomdomíí dýchdýcháánníí
�� ulouložženeníí postipostižženenéého do ho do protiprotiššokovokovéé polohy polohy –– nikdy se nepodanikdy se nepodařřilo prokilo prokáázat zat 

jejjejíí pozitivnpozitivníí vliv na pvliv na přřesun krve, vzestup krevnesun krve, vzestup krevníího tlaku, ani ulehho tlaku, ani ulehččeneníí prprááce ce 
srdce.srdce.

�� vyhmatvyhmatáávváánníí pulzu pro laiky nenpulzu pro laiky neníí doporudoporuččovovááno jino jižž ppřřes 10 let, protoes 10 let, protožže ae ažž
50% z50% záávvěěrrůů je chybnýchje chybných

�� masmasáážž nepnepřřerueruššujeme do pujeme do přřííjezdu zjezdu zááchrannchrannéé sluslužžby a pby a přřevzetevzetíí pacienta pacienta 
posposáádkou, dkou, čči pokud se postii pokud se postižžený brený bráánníí

�� nnáásilnsilnéé otevotevíírráánníí úúst pst přři ki křřeeččííchch
�� vytahovvytahováánníí jazyka rukou jazyka rukou –– nedoporunedoporuččuje se, stauje se, staččíí zzááklon hlavy (nehody, klon hlavy (nehody, 

ppáády zdy z vývýššky)ky)
�� nehýbejte snehýbejte s nníím, pom, pošškodkodííte mu pte mu pááteteřř
�� nepodklnepodkláádat hlavu, nechat postidat hlavu, nechat postižženenéého vho v rovinroviněě
�� resuscitovat se musresuscitovat se musíí vv pompoměěru podle pru podle přřííruruččky ky 
�� nesprnespráávnvnáá komunikace skomunikace s dispedispeččinkem zinkem zááchrannchrannéé sluslužžbyby



ZZáávvěěr:r:

�� ÚÚspspěěššnost KPCR dlouhodobnost KPCR dlouhodoběě dosahuje dosahuje 
pouhých 11%. pouhých 11%. 

�� ZavZaváádděěnníí AED AED –– policie, hasipolicie, hasiččii

�� NeustNeustáálláá edukace edukace šširokirokéé veveřřejnosti ejnosti 
vv techniktechnikáách provch prováádděěnníí kardiopulmonkardiopulmonáálnlníí
resuscitace je proto nezbytnresuscitace je proto nezbytnáá. . 
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�� DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost


