
Jak zvýšit kvalitu péče                           
při srdeční zástavě? 

  zkušenosti s výukou resuscitace               
dle evropských doporučení 

                                 MUDr. Naďa Pavlíčková 
                                    Anesteziologicko – resuscitační 

                   oddělení 
 

                                   Nemocnice České Budějovice a.s. 



ERC a ČRR 
EVROPSKÁ RESUSCITAČNÍ RADA (ERC) 
 
 
 
ČESKÁ RESUSCITAČNÍ RADA (ČRR) 
Předseda 
MUDr. Anatolij Truhlář 
 



ERC GUIDELINES 2010 

• Česká resuscitační rada (ČRR) 
vydala českou verzi všech doporučení 
včetně algorytmů 
 

• Volně dostupné na stránkách ČRR 

www.resuscitace.cz 



Srdeční zástava v nemocnici 

• Četnost  1-5 zástav na 1000 přijatých pacientů 
• Přežití do propuštění jen 17,6 % 

 
• Většinou nevzniká zcela neočekávaně, ale předchází 

jí progresivní zhoršování zdravotního stavu pacienta 
•                                                                                                          
•                           Důležitost prevence 

 
 



Zlepšení prognózy pacientů 
1. Preventivní opatření 
2. Léčba akutně vzniklých stavů 
1. + 2. mohou zástavě zabránit 
 
 Když už k zástavě dojde: 
3. Kvalitně prováděná masáž srdeční s minimálním 

přerušováním 
4. Časná defibrilace u defibrilovatelných rytmů 
5. Léčba reverzibilních příčin zástavy tzv. 4H a 4T                             

( nejčastěji hypoxie a hypovolémie)  
 



Řetězec přežití- chain of survival 
včasné rozpoznání                                                                                                poresuscitační péče 
zástavy  a zavolání 
pomoci                                       včasně zahájená           včasná 
                                                       KPR                                defibrilace 



Prevence srdeční zástavy 

• Sledování a monitorace pacienta 
• Včasné rozpoznání zhoršování stavu pacienta 
• Adekvátní reakce personálu 
• Včasná léčba akutně vzniklých potíží pacienta 
• Snadná aktivace resuscitačního týmu 

 
 

• Při správné prevenci můžeme v mnoha případech 
srdeční zástavu zcela odvrátit 



Řetězec prevence 
 
 
 
 
 
 

                Vzdělání         Rozpoznání         Odpověď 
                          Monitorace         Zavolání  
                                                        pomoci   



SLEDOVÁNÍ a MONITORACE  pacienta                                         
- základní životní funkce 

• Vědomí 
• Dýchání 
• Oběh 

 
Skórovací systémy: 
• EWS system (early warning scoring system)                              

- systém včasného varování 
• MET (medical emergency team) calling system          

systém pro zavolání akutního týmu s lékařem 



Parametry pro sledování  
základních životních funkcí 

• Vědomí – GCS (Glasgow Coma Scale) , AVPU (Alert, responds to Vocal 
stimuli, responds to Painful stimuli, Unresponsive to all stimuli) 

• Dýchání- dechová frekvence, saturace kyslíkem 
• Oběh- puls, tlak 
• Tělesná teplota 

 
 

• Fyzikální sledování zásadně důležité 
• Monitorace: pulsní oxymetr(SaO2, P), EKG, P, TK, TT 



ABCDE – postup zhodnocení stavu pacienta 
a  zároveň pořadí priority úkonů 

• Airway – průchodnost dýchacích cest 
• Breathing- dýchání 
• Circulation – oběh 
• Disability – neurologický stav 
• Exposure – obnažení pacienta 



MUDr. Peter SAFAR (1924-2003) 
• Rakouský lékař českého původu,  působil 

zejména v USA 
• Autor moderní  kardiopulmonální 

resuscitace, umělého dýchání a ABC 
postupu 

• Zavedl výuku resuscitace pomocí figuríny 
Annie- česky Anduly 

• Založil v Pittsburgu Výzkumné centrum 
pro resuscitaci 
 
 
 

• „Smrt není nepřítel, ale občas potřebuje 
pomoci s načasováním.“ 



Airway- průchodnost dých. cest 
Neprůchodnost: 
A/ úplná- rychle vede k srdeční zástavě 
 
B/ částečná- hypoxie mozku, edém mozku či plic, 

vyčerpání, apnea a opět srdeční zástava 
 



Důvody neprůchodnosti dých.cest 
• Patologie CNS – trauma, CMP, metabol. příčiny, 

alkohol, drogy, LÉKY!(diazepam, midazolam, 
opiody), sy spánkové apnoe 

• Cizí těleso – jídlo, zuby, protéza 
• Zvratky, krev 
• Trauma obličeje či krku 
• Záněty a otoky  
• Laryngospasmus, bronchospasmus 
• Bronchiální sekrece 
• Ucpaná tracheostomie 

 



Obstrukce dýchacích 
cest kořenem jazyka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zprůchodnění 
dýchacích cest 
 

• Záklon hlavy a 
zvednutí brady 



Zprůchodnění dýchacích cest   
záklonem hlavy a zvednutím brady 



Zprůchodnění dýchacích cest 



Intubace a umělá plicní ventilace          
u pacienta s polytraumatem 



Breathing- dýchání 

• Poruchy dýchání akutní nebo chronické 
• Důvody poruchy dechu: 
1) Porucha řízení dýchání v CNS (mozek+mícha) 
2) Porucha dýchacích svalů 
3) Porucha hrudní stěny- trauma(pneumotorax, 

hemotorax), degenerace 
4) Onemocnění plic 
 



Umělé dýchání z úst do úst 



Umělé dýchání z úst do úst 



Umělé dýchání z úst do úst 



Prodechování 
ambuvakem 



redukční ventily s manometrem a průtokoměrem, 
vpravo navíc se zvlhčovačem, dole kyslíková tlaková 

láhev  



Nosní kyslíkové brýle 



Polomaska O2 



Ambuvak s rezervoárem                            
a obličejová maska 



Circulation- krevní oběh 

• Oběhové problémy způsobují  
A) Primární onemocnění srdce 
B) Sekundární příčiny poruch srdeční činnosti 
 
Častým důvodem srdeční zástavy je u 

hospitalizovaných pacientů HYPOVOLÉMIE 
 



Circulation- oběh 

Onemocnění srdce- příčiny srdeční zástavy: 
A/ primární: ischémie nebo infarkt myokardu, 

arytmie, AV bloky, kardiomyopatie, chlopňové vady, 
léky, srdeční selhání, tamponáda srdeční,ruptura 
srdeč. svalu  

B/ sekundární- hypoxie až asfyxie, tenzní 
pneumotorax, velká krevní ztráta, těžká anémie, 
hypotermie, sepse 



Princip srdeční masáže –  
komprese myokardu mezi sternem a 

páteří 



Srdeční masáž -                                               
poloha rukou uprostřed hrudníku na sternu,                                                    

paže v loktech natažené 



Komprese hrudníku frekvencí 100-120/min, 
hloubka stlačení 5-6 cm 



Komprese 30 : 2 vdechy 



REVERZIBILNÍ PŘÍČINY ZÁSTAVY 
OBĚHU, TZV. 4H A 4T  



Defibrilace 
• Pouze u defibrilovatelných rytmů, tj. 
KOMOROVÉ FIBRILACE  a 
bezpulsové KOMOROVÉ TACHYKARDIE 
 
 
 
 
U asystolie a bezpulsové elektrické 

aktivity(elektromechanické disociace) nemá význam  
                                        





defibrilátor 



Provedení defibrilace- elektrody umístěné    
v pravém podklíčku a v levé střední axilární 

čáře na hrotu srdečním 



AED-automatický externí defibrilátor 



Na co ještě dbát při resuscitaci 
• Bezpečí zdravotníků a pacientů (výboj defibrilace, 

infekce, poranění, vyčerpání) 
• Komunikaci -mluvit nahlas, zřetelně dávat pokyny, 

respekt, empatie, rozhodnost, rychlost, „selský 
rozum“, zachování klidu, předvídat   

• Vedení zasahujícího týmu, určení rolí v týmu a 
rozdělení úkolů, střídat se při masáži 

• Plánování úkonů tak, aby se jen minimálně 
přerušovala masáž srdeční 

• Nebát se požádat o pomoc či radu kolegu 
• Etiku a důstojnost pacienta 

 
 



Zvládnutí kritické situace v medicíně 
vyžaduje 

• Vzdělání a znalost odborných postupů a guidelines 
 

• Funkční technické vybavení a jeho kontrola 
 

• Technické dovednosti (technical skills) 
 

• Netechnické dovednosti (non-technical skills) = 
Lidské faktory (human factors)            



Crisis Resource Management - CRM 

 
• Koordinace, využití a aplikace všech dostupných 

zdrojů na ochranu pacienta či pomoc pacientovi tak,  
jak je nejlépe možné.  
 

• Zdroje:                                                                          
personál ------- přístroje a vybavení------- informace  
 

• CRM key points                                                                   
- dynamické rozhodování v kritické situaci 





Info nálepka České resuscitační rady 
pro laiky 



Hlavní cíl Evropské resuscitační rady 

    
 
   „ ZACHOVAT LIDSKÝ ŽIVOT                                                                   

DOSTUPNOSTÍ VYSOCE KVALITNÍ RESUSCITACE 
PRO VŠECHNY“ 
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