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Historie doporučení pro KPR 

¨  1966 National Academy of Health Sciences’ National 
Research Council Conference on CPR (USA) 

¨  1967 National Conference on Emergency 
Resuscitation, Oslo (Norsko) 

¨  1974, 1980, 1986, 1992 AHA Standards and Guidelines 
on CPR and ECC 



Historie doporučení pro KPR 

¨  1992 5. národní konference o KPR, Dallas (USA) 
¤  mezinárodní diskuze, základ univerzálních doporučení 

¨  1992 1. kongres ERC, Brighton (Velká Británie) 
¤  první zasedání ILCOR = 5 nadnárodních společností 



www.ilcor.org 



ILCOR konference 

¨  2005, 2010, 2015 mezinárodní konsenzuální 
konference ILCOR, Dallas (USA) 

¨  Konsenzuální stanovisko     léčebné doporučení 

Doporučené postupy 
¨  Vědecké poznatky (stanovisko ILCOR, rešerše literatury) 
¨  Výuková hlediska a proveditelnost 
¨  Náklady vs. přínos (cost-effectiveness) 
¨  Socio-kulturní souvislosti (USA vs. Evropa) 



ILCOR 2015, Dallas 

¨  Expertní skupiny  
¤ Advanced life support 
¤ Basic life support 
¤ Paediatric life support 
¤ Neonatal life support 
¤ Acute coronary syndromes 
¤ Education, implementation and teams 
¤ First aid 

¨  Skupina pro metodologii 
¤ webová aplikace SEERS 



ERC Guidelines 2015 

¨  Executive summary (Koen Monsieurs, BE) 
¨  Adult basic life support (Gavin Perkins, UK) 
¨  Adult advanced life support (Jas Soar, UK) 
¨  Special circumstances (Anatolij Truhlář, CZ) 
¨  Post-resuscitation care (Jerry Nolan, UK) 
¨  Paediatric life support (Ian Maconochie, UK) 
¨  Newborn life support (Jonathan Wyllie, UK) 
¨  Acute coronary syndromes (Nikolaos Nikolaou, GR) 
¨  First aid (David Zideman, UK) 
¨  Principles of education (Tino Greif, CH) 
¨  Ethics and end-of-life decisions (Leo Bossaert, BE) 



ERC Guidelines Congress 



www.resuscitace.cz 



BLS 



ALS 

ERC Guidelines 2010                                      ERC Guidelines 2015 



ALS 

¨  Prevence srdeční zástavy 
¨  Nepřerušovaná srdeční masáž 

¤ max. 5 sekund na defibrilaci 
¤ samolepící defibrilační elektrody 

¨  Zajištění dýchacích cest  
¤ postupný přístup dle stavu pacienta a zkušeností 

zachránce (pro ETI min. 150 výkonů) 
¤ kapnografie, jícnový detektor, ultrasonografie 

¨  Defibrilační strategie 
¤ beze změny 



Defibrilace 

¨  Spatřené zástavy: 75 % VF v době volání 
¨  Všechny zahájené KPR v ČR: VF/pVT 22,4 % 

Hulleman M et al. Resuscitation 2014; EURECA ONE, Lancet 2015 (in press) 

výboj co 
nejdříve 

zkrácení  
no-flow time 

rozhodnutí o 
transportu? 



Význam vasopresorů 

¨  Redistribuce srdečního 
výdeje 
¤ Koronární perfúzní tlak 

(CorPP) predikuje úspěšnost 
defibrilace a pravděpodobnost 
ROSC 

¤ Optimální CorPP nad 15 mmHg 
Paradis NA. JAMA 1990 

¤ Cerebrální perfúzní tlak 
(CPP) určuje rozsah poškození 
mozku (post-cardiac arrest 
brain injury) 



Adrenalin v algoritmu KPR 

Safar P. J Iowa Med Society 1961                                      ERC Guidelines 2015 



Resuscitační přístroje 

 
AutoPulse 

LUCAS II 

Michigan Thumper
   

X-CPR 

Weill Mini Corpuls CPR 



Resuscitační přístroje 

¨  CIRC trial 
¤ 4231 nemocných: přístrojová KPR AutoPulse  

je stejně dobrá jako kvalitní manuální masáž 
Wik L et al. Resuscitation 2012 

¨  PARAMEDIC trial 
¤  randomizováno 4471 nemocných 
¤ LUCAS 1652 vs. manuální KPR 2819 
¤ 30-denní přežití 6,3 vs. 6,9 % (p=0,473) 
¤ nezjištěn žádný přínos pro ROSC, primární 

úspěšnost KPR, ani 3-měsíční přežití 
¤ VF/pVT: LUCAS 18,4 % vs. manuální 24,4 %  

Perkins G et al. ERC congress Bilbao 2014 



Resuscitační přístroje 

¨  Rutinní používání není doporučeno 
¤ doporučeno pokud nelze zajistit 

nepřerušovanou vysoce kvalitní srdeční 
masáž nebo by její provádění ohrožovalo 
bezpečnost zachránce 

¨  Rozhodnutí o transportu do nemocnice 
¤ zástava v přítomnosti posádky ZZS 
¤ přechodné ROSC v jakémkoliv okamžiku 
¤ úvodní rytmus VF/pVT 
¤ pravděpodobná reverzibilní příčina 

ERC Guidelines 2015 



Vyšetření během KPR 

¨  Ultrasonografie 
¨  Známky života nemusí být projevem ROSC 
¨  Laboratorní testy z krve slouží k identifikaci 

potenciálně léčitelných reverzibilních příčin 
¤ výsledky vyšetření krevních plynů zavádějící 

¨  Kapnometrie nejen po ETI (detekce ROSC) 
¨  Invazivní měření TK  

¤ Cílem srdeční masáže TKd nad 20(-25) mmHg 
¨  Mimotělní KPR = rescue postup 



Specifické situace 
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• NZO ve 
zdravotnickém 
zařízení 

• NZO v dopravních 
prostředcích 

• NZO během 
sportovních 
činností 

• Záchrana z vody a 
tonutí 

• Akutní stavy v 
divočině a 
venkovním 
prostředí 

• Hromadné neštěstí C
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• NZO při závažných 
komorbiditách 
• Astma 
• Pacienti s 

mechanickou 
podporou oběhu 

• NZO při 
neurologických 
onemocněních 

• Obezita 
• NZO v těhotenství 
• Pacienti ve vyšším 

věku 
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A.	Specifické	příčiny	
§ Hypoxie	(asfyxie)	

	Většina	nekardiálních	NZO	
	Přeži:	velmi	vzácné;	obvykle	závažné	
	neurologické	poškození	
	Včasná	a	účinná	venIlace	(s	kyslíkem)		
	je	zásadním	způsobem	léčby	
	Dobrá	prognóza,	pokud	k	NZO	nedošlo 		

§ Hypo-/hyperkalémie	a	jiné	elektrolytové	poruchy	
	Život	ohrožující	arytmie	–	převážně	poruchy	
	metabolizmu	draslíku	
	Prevence	NZO	(klinické	podezření	è	okamžitá	
	agresivní	léčba)	
	Není	doporučen	furosemid,	ani	bikarbonát	
		



A.	Specifické	příčiny	
§ (Náhodná)	hypotermie/hypertermie	

	Hypotermie	=	neřízený	pokles	teploty	jádra	<	35	°C	
	Pokles	buněčné	spotřeby	kyslíku	o	6	%	na	každý	1	°C	
	Léčba:	pokud	není	oběhová	nestabilita	(TKs	≥	90	mmHg,	bez	arytmií)	nebo	
	TT	≥	28	°C	è	zevní	ohřívání	(teplý	vzduch,	infuze)	✕	nestabilita	è	ECLS	
	Při	poruše	vědomí:	neoddalovat	zajištění	dýchacích	cest 		
	NZO:	známky	života?	(1	min),	adrenalin	po	6-10	min	(pokud	30-35	°C),	
	defibrilace	po	3	neúspěšných	výbojích	opakovat	až	při	≥	30	°C	
		

	Maligní	hypertermie:	Dantrolen	2,5	mg/kg	v	rychlé	infuzi,	10	mg/kg/24	hod	

§ Hypovolémie	
	Anafylaxe	–	děI:	potraviny,	dospělí:	léky,	hmyz	
	Včasné	rozpoznání	a	okamžitá	léčba		
	Adrenalin	0,5	mg	IM,	event.	zopakovat	po	5	min	



Truhlář et al. Resuscitation 2015  



A.	Specifické	příčiny	
§ Hypovolémie	

	TraumaGcká	zástava	oběhu	–	přeži:	1,6	%;	krvácení	=	nejčastější	příčina	
	smrI,	ALE	většina	přeživších	nemá	hypovolémii 		
	Okamžitá	léčba	reverzibilních	příčin	(hypoxie,	tenzní	PNP,	tamponáda)	
	Kyselina	tranaxemová	(Exacyl)	1	g/10	min	v	PNP	
	Masivní	transfuzní	protokol	
	Nový	algoritmus:	prioritou	život	zachraňující	výkony	(nikoliv	KPR);	
	srdeční	masáž	nesmí	oddálit	léčbu	reverzibilních	příčin 		
	Torakotomie	na	UP:	tupé	poranění	s	<	10	min	KPR,	penetrující	s	<	15	min	KPR	
		
	Ukončení	KPR	při	traumatu:	pokud	nejsou	žádné	známky	života	15	min,	
	poranění	neslučitelná	se	životem,	po	vyřešení	reverzibilních	příčin,	event.	
	pokud	není	akIvita	komor	na	UZ	





TraumaIcká	zástava	oběhu	

Truhlář et al. Resuscitation 2015  





A.	Specifické	příčiny	
§ Tenzní	pneumotorax	

	5	%	pacientů	se	závažným	úrazem	v	PNP	(13	%	traumaIckých	NZO)	
	Při	NZO	torakostomie	preferována	před	punkční	dekompresí	hrudníku	

	
§ (Srdeční)	tamponáda	

	Resuscitační	torakotomie		
	preferována	před	perikardiocentézou		
	(trauma,	kardiochirurgická	JIP)	
		
	Podmínky	provedení	torakotomie:	
	 	-	Prodleva	<	10	min	od	NZO	
	 	-	Praxe	
	 	-	Pomůcky	
	 	-	Prostředí	



A.	Specifické	příčiny	
§ Toxiny	(intoxikace)	

	RuInní	používání	výplachu	žaludku	není	doporučeno		
	Menší	důraz	na	hyperbarickou	oxygenoterapii	po	intoxikaci	CO	
	Toxikologické	centrum	è	informace	o	léčbě	

	
§ Trombóza	

	Koronární	trombóza	–	ruInní	transport	za	konInuální	KPR	není	
	doporučen,	ALE	některým	pacientům	může	být	prospěšný,	pokud	okamžitý	
	přístup	do	katetrizační	laboratoře	a	připravená	návaznost	PNP	a	
	nemocniční	péče	s	dostupnou	mechanickou	KPR	i	během	PCI	
	Plicní	embolie	–	2-9	%	NZO	v	PNP;	5-6	%	NZO	v	nemocnici	
	Význam	ultrasonografie	
	Pravděpodobná/známá	PE	è	trombolýza	✕	chirurgická	embolektomie	
	nebo	mechanická	trombektomie	při	známé	diagnóze	

		





Přednemocniční	trombolýza	

Sudan 
 
Boston 



B.	Specifická	prostředí	
§ NZO	během	sportovních	akGvit	

	Náhlý	kolaps	sportovce	è	kardiální	eIologie	è	časná	defibrilace	
	EIcké	aspekty	(přesun	do	chráněného	prostředí	po	3	výbojích)	

	
§ Zdravotnická	pracoviště	

	Perioperační	NZO	–	celková	anestezie	è	(ne)zajištění	dýchacích	cest	
	Kardiochirurgie	(0,7-8	%)	–	resternotomie	(tamponáda,	krvácení)	do	5	min	
	Katetrizační	laboratoř	–	3	výboje	před	zahájením	masáže;	mechanická	KPR;	
	pokračování	v	koronarografii	(léčba	příčiny);	UZ	při	PEA/ASY	(tamponáda)	

	 	Dialyzační	středisko	–	prevence;	odpojení	dialýzy	před	výbojem	
	Stomatologická	ordinace	–	KPR	na	stomatologickém	křesle	



Optimální poloha operačního stolu: výše kolen zachránce Pronační poloha 



B.	Specifická	prostředí	
§ NZO	v	dopravních	prostředcích 		

	Letecká	záchranná	služba	–	příprava	před	vzletem;	mechanická	KPR	
	Akutní	stavy	na	palubě	letadla	–	zdravotník	jako	náhodný	cestující	73–86	%;	
	použi:	AED	è	33-50%	přeži:;	doporučeno	povinné	AED	a	vybavení	pro	KPR	





B.	Specifická	prostředí	
§ Hromadné	neštěsV	

	Pokud	počet	posIžených	přesahuje	počet	prostředků	è	neprovádění	KPR	
	
§ Záchrana	z	vody	a	tonuV		

	Délka	potopení	=	prediktor	výsledku	(nepřiznivá	prognóza	>	10	min)	
	Oxygenace	a	venIlace	(5	úvodních	vdechů)	

	
§ Akutní	stavy	v	divočině	a	venkovním	prostředí	

	ObVžně	přístupný	terén	a	vzdálené	oblasG	–	význam	LZS;	AED	
	Výsková	nemoc	–	mechanická	KPR;	nelze-li	transportovat,	je	péče	marná	
	Lavinová	nehoda	–	omezení	indikací	pro	déletrvající	KPR,	resp.	změna	
	kritérií	pro	léčbu	ECLS:	doba	zasypání	>	60	min,	TT	<	30	°C,	K+	≤	8	mmol/L	
	Poranění	bleskem	a	úrazy	elektrickým	proudem	–	bezpečnost	

Poranění	bleskem	



Lavinová	nehoda	

Truhlář et al. 
Resuscitation 

2015  



C.	Specifické	skupiny	nemocných	
§ NZO	spojená	se	závažnými	komorbiditami		

	Astma	–	inhalační	beta-mimeIka;	inhalační	magnesium	není	doporučeno	
	Mechanická	podpora	oběhu	(VAD)	–	potvrzení	zástavy	ob:žné;	
	resternotomie?	
	Neurologická	onemocnění	–	SAH	è	EKG	změny;	rozhodnu:	(CT	✕	PCI)	
	Obezita	–	ob:žnější	masáž	(vystřídání	zachránců);	časná	intubace	

	
§ NZO	v	těhotenství	

	Manuální	odtlačení	dělohy	(komprese	VCI	od	20.	týdne)	
	Časná	rozšířená	neodkladná	resuscitace	
	Vybavení	plodu	(od	24.-25.	týdne	do	5	minut	od	vzniku	NZO)	

	
§ PacienG	ve	vyšším	věku		

	Ob:žnější	prevence;	samotný	věk	není	důvodem	nezahájení	KPR	
	





První pomoc – interní stavy 

¨  Zotavovací poloha (bezvědomí s normálním dýcháním) 
¨  Šokové stavy – poloha vleže 
¨  Kyslík v rámci první pomoci nepodávat (kromě tonutí) 
¨  Podezření na AIM – podat ASA 150-300 mg p.o. 
¨  Anafylaxe – ADR 0,3 mg i.m. (opakovat za 5-15 minut) 
¨  Astma – pomoc s aplikací bronchodilatancií 
¨  Hypoglykémie – 15-20 g glukózy p.o. 
¨  Dehydratace – 3-8% roztok sacharidů a iontů 
¨  Zasažení oka – výplach čistou vodou 
¨  CMP – protokol FAST 



První pomoc – úrazy 

¨  Zástava krvácení přímým tlakem v ráně nebo aplikací 
hemostatického obvazu (nepoužívat tlakové body) 

¨  Dislokované zlomeniny nenapravovat  
¨  Otevřené poranění hrudníku ponechat bez krytí, 

event. prodyšné krytí 
¨  Popáleniny chladit vodou (pozor na podchlazení) 
¨  Manuální stabilizace krční páteře (nikoliv krční límec) 
¨  Avulze zubu – okamžitá replantace (balancovaný solný 

roztok pro uložení) 



Co nová doporučení přinášejí? 

“Everyone in VF 
survives” 

 
European Resuscitation Academy 

¨  Minimum změn v klíčových 
postupech 

¨  Nová témata 
¤ první pomoc 
¤ poresuscitační péče 
¤ specifické situace 

¨  Individuálnější přístup 
¨  Nezodpovězené otázky 
¨  Více zachráněných životů 




