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 Guidelines je….. 

 

• Pokyn, směrnice, vodítko… 

• Principy medicíny založené 

 na důkazech 

• Evropská rada pro resuscitaci 

• Konsenzus mezinárodní skupiny odborníků 

 

 



Co je nového v KPR? 

 

 GL 2015 nepřináší zásadní změny do 

stávajících postupů neodkladné resuscitace… 

 

 Dochází ke zpřesnění některých formulací 

 



Guidelines 2015 

• Basic life support 

• Advanced life support 

• KPR za neodkladných situací 

• Poresuscitační péče 

• Akutní koronární syndrom 

 



Rozšířená resuscitace 

• Kladen důraz na 

kompresi hrudníku 

(120/min) 

 

• Mechanizovaná 

srdeční masáž 

 

 

• Použití mimotělní 

srdeční podpory E-

CPR 

 

 

• Mírná hypotermie 

 

 



Extrakorporální CPR 

• Pokračování v KPR pomocí mechanické srdeční 

podpory ECMO, která nahradí kardiální a respirační 

funkce 

• V-A ECMO 

 



Extrakorporální CPR 

• představena v 60. letech  

• poskytování především v terciárních centrech – komplexní 

kardiocentra/ECMO centra 

• dobré výsledky u IHCA 

•  často není dostupná 24h/7 dní, dochází k selekci pacientů 

(mladší, zástava před svědky, kvalitní KPR, fibrilace komor) 

• nejsou k dispozici randomizované studie 

• nedoporučuje se rutinně 

adapted from 

Dworchak, CCM 2013 



Guidelines ERC 2015 

Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation (eCPR) 

Extracorporeal CPR (eCPR) should be considered as a rescue therapy for those 

patients in whom initial ALS measures are unsuccessful and, or to facilitate specific 

interventions (e.g. coronary angiography and percutaneous coronary intervention 

(PCI) or pulmonary thrombectomy for massive pulmonary embolism). There is an 

urgent need for randomised studies of eCPR and large eCPR registries to 

identify the circumstances in which it works best, establish guidelines for its use 

and identify the benefits, costs and risks of eCPR. 

ERC, Resuscitation 2015 



Strategie u ECPR 

ECMO centrum 

ECMO 

„Stay and play“ přístup 

„Load and go“ přístup 
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ECMO k pacientovi  
Pacient k ECMO  

Lamhaut L et al., 

Resuscitation 2013 



OHCA výsledky 
(cardiac-, neuro-recovery, 30 day survival) 

Patients randomized (N) 51 (58) Cardiac recovery 
Neuro 

recovery 
30 day 

survival 

Standard arm (N): 17 5 4 4 

Hyperinvasive arm (N):  27 9 8 10 

Crossover  S to H arm (N):  7 4 3 4 

Overall in study:  18 14 18 

Standard arm (%): 29 % 24 % (25%) 24 % 

Hyperinvasive arm (%):  33 % 29 % (31%) 37 % 

Crossover S to H arm (%):  57 % 43 % (44%) 57  % 

Hyperinvasive +cross arms (%) 38 % 32 % (34%) 41 % 

CPC 3/4 

1x (6%) standard arm 

2x (6%) hyperinvasive + crossover arm 



Mírná hypotermie 

Od roku 2005 doporučena Mezinárodním výborem pro 

resuscitaci jako součást poresuscitační péče 

 

Doporučení – mírná hypotermie 32-33 po dobu 12-24 hodin, u 

komatózních pacientů po obnovení oběhu po KPR s cílem 

zlepšit neurologické funkce pacienta 
 

 



Mírná hypotermie 

 

Nový pohled na hypotermii, resp. řízenou kontrolu teploty 

přinesla multicentrická randomizovaná studie  TTM 

 

 

Posoudit přínosy  či  poškození  pacientů s mírnou hypotermií       

33  °C vs. 36 °C 24 hodin  

V obou skupinách kontrolovaná teplota během prvních 36 

hodin 

 



 

Studie TTM 2010-2013 

 
• 850 pacientů 

• 36 nemocnic  

• 10 zemí  

• Evropa a Austrálie 

• VFN 30 randomizovaných 

    pacientů   



Teplotní profil 

Mean ± 2SD 

P<0.0001 



Žádný rozdíl v přežití 

Přežití 



Doporučení pro kontrolu cílové teploty 

(TTM) 2015 
 
•  kontrola tělesné teploty u nemocných po srdeční zástavě  

 

• Jasně doporučena u všech dospělých po OHCA se vstupním 
rytmem FiK/KT, kteří zůstávají komatózní po obnovení oběhu 

• vhodná i u IHCA a pacientů s ostatními vstupními rytmy 
(asystolie, PEA) 

 

• Cílem je udržovat tělesnou teplotu 32-36°C po dobu 24 hodin 
  (dle výsledků TTM studie spíše 33°C anebo 36°C) 

• Zabránit hypertermii po dobu 72hodin  

 

 

 



 
 

 

 

Děkuji za pozornost 


