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Souhrn
Podnětem pro zpracování této diplomové práce, předkládající přehled
problematiky v oblasti poskytování laické neodkladné resuscitace, byla předpokládaná
velmi nízká úroveň těchto životzachraňujících výkonů širokou laickou veřejností . Tato
byla sledována snahou o zmapování různých úrovní této problematiky s navržením a
zdůrazněním možných preventivních opatření pro snížení incidence úmrtí pacientů na
přednemocniční náhlou zástavu oběhu v ČR.
Mezi hlavní cíle této práce je možné zařadit vyzvednutí významu laické
neodkladné resuscitace, jakožto jednoho ze základních článků tzv. řetězce přežití,
s využitím přehledu současné situace za pomoci zpracování statistických údajů
evidovaných Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy v roce 2005.
Nedílnou součástí práce je zhodnocení výzkumu znalostí ohledně poskytování
neodkladné resuscitace příbuznými pacientů, u nichž byla přítomna náhlá zástava oběhu
s následnou KPCR.
Náplní dalších kapitol je upozornění na důležité změny a nové poznatky
v oblasti poskytování laické neodkladné resuscitace na základě doporučení odborných
mezinárodních organizací. Pro doplnění celé problematiky jsou v práci uvedeny rovněž
kapitoly se zaměřením na automatizovanou externí defibrilaci (AED), včetně programu
Veřejného přístupu k defibrilaci, a telefonicky asistovanou resuscitaci (TANR).
V závěrečné kapitole je uveden přehled současné situace v oblasti vzdělávání
veřejnosti v neodkladné resuscitaci v ČR, spolu s informací o probíhajícím projektu
Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) pro školení laických
zachránců v neodkladné resuscitaci včetně využití automatizovaných externích
defibrilátorů.
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Summary
Instigation for processing this thesis, comprehensive survey of problems in the
area of providing basic life support (BLS), was supposed very low level these lifesaving procedures by lay public. This very low level of life-saving procedurs was
watched endeavour about mapped out different level those problems with proposition
and enforcement possible precautionary measures for reducing of incidency of death
patients on sudden out-of-hospital cardiac arrest in Czech republic.
Among major aim this thesis is possible insert withdrawal of meaning basic life
support, as one's from basic articles so-called chain of survival, with usage survey
current data situation with the help of processing statistic dates registered by Emergency
medical service of Prague in 2005.
Integral part of the thesis is estimation of research knowledge as to providing
basic life support by kindred of patients, near which was attendant out-of-hospital
cardiac arrest with resulting cardiopulmonary resuscitation.
Contens of other chaps is caution about important changes and new piece of
knowledge in the area of providing basic life support on base recommendation special
international organization. To completion whole problems are in the thesis mentioned as
well chaps with a view to automatized external defibrillation (AED), including program
Public access to defibrillation, and dispatcher-assisted cardiopulmonary resuscitation
(DCPR).
In a final chapter come out survey current data situation in educational field
public in basic life support in Czech republic, in conjunction with information about
instant project IPVZ for training lay savers in basic life support including usage
automatized external defibrillators (BLS-D).
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Seznam zkratek
ACLS – Advanced cardiac life support
AED – Automatizovaná externí defibrilace (Automatizovaný externí defibrilátor)
AHA – American Heart Association
BLS – Basic life support
CNS – Centrální nervová soustava
CPC – Cerebral Performance Category
ČČK – Český červený kříž
ČLS JEP – Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
DLS – Dispatch life support
ERC – European Resuscitation Council
ILCOR – International Liaison Commitee on Resuscitation
IPVZ – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
KPCR – Kardiopulmocerebrální resuscitace
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NZO – Náhlá zástava oběhu
PAD – Public access defibrillation
PEA – Pulseless electrical aktivity
ROSC – Return of spontaneous circulation
TANR – Telefonicky asistovaná resuscitace
UMMK – Urgentní medicína a medicína katastrof
ÚSZS – Územní středisko záchranné služby
ZZS – Zdravotnická záchranná služba
ZZS HMP – Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
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1 Úvod
Každý z nás se někdy v životě zcela jistě setká s člověkem, který bude
v ohrožení života a bez poskytnutí neodkladné první pomoci bude mít velmi malou
šanci na přežití. Stejně tak jisti si můžeme být tím, že tuto pomoc budeme potřebovat
mi sami či někdo z našich blízkých a budeme odkázáni jen a jen na umění a zejména
ochotě pomoci lidmi, kteří se budou v této chvíli nacházet v naší blízkosti. Oba tyto
důvody by měli vést k zamyšlení nad tím, zda jsme schopni se s těmito skutečnostmi
vyrovnat a sami před sebou si obhájit, zda jsme na tuto nepochybně velmi nepříjemnou
situaci náležitě připraveni. Pomoc člověku v ohrožení života není tedy jen otázkou
právní, ale především etickou a lidskou.

2 Cíl práce
Hlavními cíly této diplomové práce je poukázat na význam laické neodkladné
resuscitace jakožto základního článku tzv. řetězce přežití, zmapovat současnou situaci
s využitím dostupných statistických údajů, upozornit na důležité změny a novinky
v této oblasti. Nejdůležitějším cílem je ovšem návrh preventivních opatření a postupů
pro rozvoj a zdokonalování úrovně poskytování první pomoci se zaměřením na
neodkladnou resuscitaci prováděnou laiky a zdravotníky před příjezdem zdravotnické
záchranné služby včetně návrhu způsobu a hodnocení statistických údajů pro sledování
dalšího vývoje v této problematice.

3 Význam poskytování laické první pomoci
Základním údajem, od kterého se veškerá problematika poskytování první
pomoci a především zahájení neodkladné resuscitace v případě NZO odvíjí, je interval
přežívání neuronů v CNS při náhlé zástavě oběhu. Podle odborné literatury se tento
interval pohybuje v rozmezí 3-5 minut [12,13]. Zahájí-li se neodkladná resuscitace až
po uplynutí tohoto intervalu je šance na záchranu pacienta s náhlou zástavou oběhu
velmi malá. Pokud se přeci jen u pacienta i po této době podaří základní životní funkce
obnovit, je zde opět velmi malé procento sekundární úspěšnosti. Tato je klasifikována
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jako uzdravení a návrat pacienta do běžného života bez významného neurologického
deficitu (CPC 1-2) – viz. příloha č. 7. Toto je velkým problémem anesteziologickoresuscitačních pracovišť, kde jsou dlouhodobě hospitalizováni pacienti po primárně
úspěšné kardiopulmocerebrální resuscitaci, avšak s více či méně významným
neurologickým deficitem. Tento neurologický deficit je ovšem natolik významný, že
neumožňuje plnohodnotný návrat pacienta zpět do života s vykonáváním činností
běžných před vznikem náhlé zástavy oběhu. Veškeré důsledky plynoucí z této smutné
skutečnosti se odrážejí významně v oblasti etické, právní a v nezanedbatelné míře také
ekonomické. Zde je nutné zohlednit nejen vlastní finanční náklady na léčbu a
hospitalizaci takovéhoto pacienta, ale také náklady na rehabilitaci a sociální
zabezpečení po jeho případném propuštění z nemocničního zařízení. V případě
pacienta v produktivním věku rovněž možnou ztrátu pracovní síly a z ní plynoucích
finančních prostředků. Velkým rozporem v této problematice je výše uvedená
závažnost těchto stavů a zároveň velmi nízká úroveň poskytování laické neodkladné
resuscitace před příjezdem zdravotnické záchranné služby, která je nedílnou součástí
tzv. řetězce přežití (obr. č. 1) a velmi významnou měrou rozhoduje o osudu
nemocného s náhlou zástavou oběhu. Nejvíce zarážejícím faktem je skutečnost, že
finanční prostředky potřebné na zdokonalení úrovně poskytování laické neodkladné
resuscitace jsou oproti finančně velmi náročné péči v nemocničních zařízeních téměř
zanedbatelné.
Obr. č. 1 Řetězec přežití

Převzato z: Pokorný J., a kol.: Lékařská první pomoc. Praha, Galén, 2003.
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4 Přehled současných poznatků v poskytování laické neodkladné
resuscitace
Problematika poskytování laické první pomoci a zvláště neodkladné resuscitace
prodělala za poslední roky velmi významné změny. Na základě mnoha provedených
studií jsou Evropskou radou pro resuscitaci (ERC) pravidelně vydávána aktualizovaná
doporučení pro provádění neodkladné resuscitace, jejichž cílem je nejen úprava a
zefektivnění stávajících postupů, ale také co možná největší zjednodušení pro
„koncové uživatele“, tedy pro opravdu velmi širokou veřejnost. Tato podmínka je pro
výsledný efekt téměř klíčová. Bohužel mnoho lidí se v duchu hesla „především
neuškodit“ o poskytnutí adekvátní první pomoci raději ani nepokusí a vyčkají příjezdu
zdravotnické záchranné služby. Život zachraňující výkony u člověka v bezprostředním
ohrožení života se tak ve velké většině případů zúží pouze na velmi důležité přivolání
odborné pomoci, které je však samo o sobě zcela nedostačující.
Jako modelový případ jsou v této části diplomové práci zpracovány statistické
údaje evidované ZZS HMP za rok 2005, z nichž vyplývá nutnost provedení
životzachraňujících výkonů ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby na
místo vzniku náhlého ohrožení života či zdraví. Ačkoliv jsou průměrné reakční časy
ZZS v ČR s rezervou dodržovány v rámci limitu (15 minut) stanoveného Vyhláškou o
zdravotnické záchranné službě pro dostupnost přednemocniční neodkladné péče, je
význam laické neodkladné resuscitace naprosto zřejmý a nezastupitelný [4,6,13].
Otázka úrovně znalostí z poskytování laické neodkladné resuscitace v ČR je
velmi komplikovaná a z důvodu absence věrohodných dat není možné na ni za
stávající situace adekvátně odpovědět. Nebudou-li všemi zdravotnickými záchrannými
službami v ČR tyto údaje zaznamenávány a vyhodnocovány, nebude možné na tuto
otázku odpovědět ani v budoucnu. Aby tato data byla skutečně validní, nestačí pouhý
záznam o tom, zda první pomoc (resp. neodkladná KPCR) byla či nebyla poskytnuta,
ale musí být doplněna také v jakém rozsahu a kvalitě. Dalším způsobem jak je možné
toto povědomí široké laické veřejnosti o neodkladné resuscitaci hodnotit, je formou
zadání, vyplnění a zpracování dotazníků s vhodně a srozumitelně formulovanými
otázkami. Výsledky jednoho takovéhoto průzkumu jsou zpracovány dále v této
kapitole.
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4.1 Přednemocniční neodkladná KPCR v Praze v roce 2005
V této kapitole jsou zpracovány statistické údaje se zaměřením na zmapování
současné situace v pražském regionu v oblasti poskytování neodkladné péče u pacientů
s náhlou zástavou oběhu. Jsou zde předložena data, zpracovaná z dostupných
evidovaných statistických údajů Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy za
rok 2005. V celém hodnoceném souboru bylo 457 pacientů s NZO, u nichž byla
prováděna KPCR [6]. Získaná data jsou hodnocena pomocí procentuálního výpočtu se
zaměřením na hodnocení sekundární úspěšnosti KPCR ve vztahu k různým
sledovaným faktorům. Tato sekundární úspěšnost KPCR je hodnocena podle
neurologického deficitu po propuštění pacienta ze zdravotnického zařízení (CPC Cerebral Performance Category) a je klasifikována 1. nebo 2. kategorií této stupnice
(podrobněji viz. příloha č. 7).
V roce 2005 bylo ZZS HMP ošetřeno 457 pacientů s přednemocniční NZO u
nichž byla následně prováděna KPCR. U 138 pacientů byla přítomna komorová
fibrilace (KF) jako vstupní EKG rytmus, u zbylých 319 pacientů byly v různém
poměrném zastoupení přítomny: bradykardie, bezpulzová elektrická aktivita (PEA,
dříve EMD – elektromechanická disociace) a isoelektrická linie – podrobněji viz. tab.
č. 1 a graf č. 1 [6].

Tab. č. 1 Závislost úspěšnosti KPCR na vstupním EKG rytmu a jejich zastoupení

Vstupní EKG
rytmus

Počet pacientů - podíl z celku v
%

Sekundární úspěšnost

KF
BK
PEA
IEL

138 (30,2%)
44 (9,6%)
52 (11,4%)
223 (48,6%)

47 (34,1%)
9 (20,5%)
9 (17,3%)
13 (5,9%)

KF = fibrilace komor
BK = bradykardie
PEA = bezpulzová elektrická aktivita
IEL = isoelektrická linie
Zdroj: http://www.zzshmp.cz/data/odborna_temata/KPCR_v_Praze_2005.pdf

10

Graf č. 1 Podíl vstupních EKG rytmů při NZO
Podíl vstupních EKG rytmů při NZO
(ZZS HMP 2005)

30% (138)
49% (223)

Fibrilace komor
Bradykardie
Bezpulzová elektrická aktivita

11% (52)

10% (44)

Isoelektrická linie

Zdroj: http://www.zzshmp.cz/data/odborna_temata/KPCR_v_Praze_2005.pdf

Průměrný reakční čas (čas od zavolání na tísňovou linku ZZS do příjezdu
posádky ZZS na místo příhody) byl 8:52 u všech resuscitovaných, resp. 8:39 u
pacientů s komorovou fibrilací. Primární úspěšnosti, klasifikované jako předání
pacienta do nemocničního zařízení ve stabilizovaném stavu, u všech resuscitovaných
bylo dosaženo u 183 pacientů (40,04%), resp. 77 pacientů (55,70%) s KF. Sekundární
úspěšnosti (CPC 1-2) bylo dosaženo ze všech resuscitovaných u 78 pacientů (17,70%),
resp. 47 pacientů (34,06%) s KF. Pokud však byl přítomen jiný vstupní rytmus než
fibrilace komor byla sekundární úspěšnost pouze u 31 pacientů (9,72%) – viz. graf č.2.
Graf č. 2 Závislost úspěšnosti KPCR na vstupním EKG rytmu a jejich zastoupení
Závislost sekundární úspěšnosti KPCR na vstupním EKG rytmu a jejich
zastoupení
(ZZS HMP 2005)
250
200

Podíl sekundární úspěšnosti KPCR
na určitém vstupním EKG rytmu

150
Celkový počet pacientů s určitým
vstupním EKG rytmem

100
50
0

Fibrilace komor

Bradykardie

Bezpulzová
elektrická
aktivita

Isoelektrická linie

Zdroj: http://www.zzshmp.cz/data/odborna_temata/KPCR_v_Praze_2005.pdf
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Podíl NZO podle místa příhody a sekundární úspěšnosti je uveden v tab. č. 2. [6]
Tab. č. 2 Závislost úspěšnosti KPCR na místě příhodě a jejich zastoupení

Místo vzniku NZO

Počet NZO

Sekundární úspěšnost

Doma (byt, …)
Veřejné místo
Zdrav. Zařízení

270 (59%)
180 (39,4)
7 (1,6%)

32 (11,9%)
44 (24,4%)
1 (14,3%)

Zdroj: http://www.zzshmp.cz/data/odborna_temata/KPCR_v_Praze_2005.pdf

Z uvedených statistických údajů vyplývá vysoká sekundární úspěšnost
přednemocničních KPCR v rámci ZZS HMP ve srovnání s vyspělými záchrannými
službami ve světě [4,6]. Tyto výsledky je nutné přičítat velmi dobré organizaci
záchranné služby v Praze a to zejména velmi krátkými reakčními časy (průměrně
8:52min u pacientů s NZO), vysokou úrovní poskytované rozšířené neodkladné KPCR
(ACLS) a v neposlední řadě propracovanou metodikou TANR – viz. kapitola 7. Pro
význam poskytování laické první pomoci je zde velmi důležité zjištění, že sekundární
úspěšnost KPCR je významně vyšší u pacientů s KF jako vstupním EKG rytmem
(34,1%) oproti pacientům s jinými rytmy (9,72%). V praxi to znamená nutnost
včasného zahájení laické KPCR pro zachování KF jako nejvýhodnějšího vstupního
EKG rytmu a zabránění přechodu v jiné nepříznivé rytmy - zejména v isoelektrickou
linii, jejíž sekundární úspěšnost je pouze 5,9%. Další zajímavé zjištění vychází
z rozložení míst vzniku NZO, kde pacienti s NZO na veřejném místě mají vyšší
sekundární úspěšnost při KPCR (24,4%), oproti pacientům resuscitovaným doma
(11,9%) nebo ve zdravotnickém zařízení (14,3%). Bohužel není v těchto statistických
údajích uvedena úspěšnost sekundárního přežití společně v závislosti na místě vzniku
NZO, druhu vstupního EKG rytmu a době reakčního času posádek záchranné služby.
Pravděpodobný vliv na tuto skutečnost spočívá v předpokládaném kratším reakčním
čase v případě NZO na veřejném místě, než doma či v ambulantním zdravotnickém
zařízení, kdy je daleko větší šance na zastižení pacienta s NZO ve fázi komorové
fibrilace. K reakčnímu času posádek záchranné služby, zahrnujícímu nejen včasnou
akceschopnost a co nejrychlejší dojezd posádky na místo příhody, je v těchto
případech nutné připočíst také mnohdy zbytečné časové prodlevy u zamčených
domovních

dveří,

obsazeném

výtahu

či

problematická

orientace

v mnoha

administrativních budovách a ambulantních zdravotnických zařízeních. To nejsou
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mnohdy pouze vteřiny, ale cenné minuty, které v konečném důsledku rozhodují o
osudu pacienta. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že největší naději na přežití mají
pacienti, kteří v době volání na operační středisko záchranné služby ještě nejsou
v bezvědomí, zejména ti jež mají různé kardiální obtíže typu bolestí na hrudi či poruch
srdečního rytmu. Naopak významně nepříznivě se projevuje stav bezvědomí či
dušnosti. Více viz. tab. č. 3, graf č. 3 a č. 4. [6]

Tab. č. 3 Struktura dominujících obtíží v době volání na tísňovou linku a sekundární úspěšnost
KPCR v závislosti na těchto obtížích

Dominující stav v době
volání
Bezvědomí
Dušnost
Kardiální potíže
Jiný a neznámý

Počet pacientů (%) Sekundární úspěšnost KPCR
300 (65,6%)
77 (16,8%)
24 (5,2%)
56 (12,2%)

49 (16,3%)
12 (15,6%)
9 (37,5%)
8 (14,3%)

Zdroj: http://www.zzshmp.cz/data/odborna_temata/KPCR_v_Praze_2005.pdf

Graf č. 3 Struktura dominujících obtíží v době volání na tísňovou linku
Struktura dominujících obtíží v době volání na tísňovou linku
(ZZS HMP 2005)

24 (5,2%)

Bezvědomí

56 (12,2%)

Dušnost
Kardiální potíže
Jiný a neznámý

77 (16,8%)
300 (65,6%)

Zdroj: http://www.zzshmp.cz/data/odborna_temata/KPCR_v_Praze_2005.pdf
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Graf č. 4 Sekundární úspěšnost KPCR v závislosti na dominujících obtížích v době volání na
tísňovou linku
Sekundární úspěšnost KPCR v závislosti na dominujících obtížích v době
volání na tísňovou linku
(ZZS HMP 2005)
350
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dominujících obtíží v době volání
na tísňovou linku
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Zdroj: : http://www.zzshmp.cz/data/odborna_temata/KPCR_v_Praze_2005.pdf

Data z těchto evidovaných statistických údajů jsou dále použita v kapitole 6. –
Automatizovaná externí defibrilace, kde je na jejich základě opět zdůrazněn význam
laické neodkladné resuscitace, vč. možnosti využití AED.

4.2 Zhodnocení úrovně znalostí z oblasti poskytování neodkladné
resuscitace příbuznými pacientů s náhlou zástavou oběhu

4.2.1

Popis projektu
V rámci výzkumného projektu „Náhlá zástava oběhu v přednemocniční péči.

Analýza příčin a porovnávání účinnosti různých postupů doporučených k obnově
cirkulace“, dotovaného grantem MZ ČR (IGA NR/7970-3) a zpracovávaného v oblasti
regionu ZZS HMP v období let 2005-2006, byly osloveni příbuzní pacientů s NZO
s následnou primárně úspěšnou KPCR s žádostí o vyplnění dotazníků obsahujících mj.
také doplňující otázky z oblasti neodkladné resuscitace. Dotazník je uveden jako příloha
č. 1 této diplomové práce. Cílem těchto otázek bylo zjistit jak se respondenti v této
problematice orientují, jaké jsou jejich znalosti a zda by si chybějící znalosti chtěli
případně doplnit.
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4.2.2

Charakteristika respondentů – hodnocené skupiny
Jednalo se o osoby, které byly přímo osobně konfrontovány s takto velice

emotivně zatěžující životní situací a byly v různém stupni příbuzenského vztahu
s postiženými pacienty. V tomto nehomogenním souboru bylo různé zastoupení
dotazovaných podle věku, pohlaví, vzdělání, zaměstnání a náboženského přesvědčení.
Průměrný věk respondentů byl 51,2 let (21-82).

4.2.3

Způsob hodnocení – metodika
Dotazníky byly těmto příbuzným rozdány k vyplnění přímo při poskytování

péče zdravotnickou záchrannou službou, zasílány poštou, popř. vyplňovány
prostřednictvím telefonního hovoru s těmito příbuznými. Pro potřeby této diplomové
práce byly z tohoto dotazníku vybrány 4 otázky, vždy s možností odpovědí typu
ANO/NE:
1) Domníváte se, že mělo smysl pokoušet se o obnovení životních funkcí?
2) Víte, co je neodkladná resuscitace?
3) Umíte neodkladnou resuscitaci poskytnout?
4) Chtěl(a) by jste být proškolen(a) v neodkladné resuscitaci?
Tyto otázky byly vyhodnoceny nejdříve jednotlivě prostým součtem kladných a
záporných odpovědí, popř. vyjádřením poměrného zastoupení četnosti jednotlivých
odpovědí vzhledem k celkovému počtu dotázaných. Dalším krokem bylo vyhodnocení
odpovědí na kombinace dvou a posléze tří otázek najednou. I zde byl použit stejný
způsob hodnocení jako u odpovědí na samostatné otázky.

4.2.4

Vyhodnocení
V této části projektu bylo zahrnuto 125 pacientů s NZO s následnou primárně

úspěšnou KPCR. Bylo tedy osloveno 125 příbuzných těchto pacientů s žádostí o
vyplnění předložených dotazníků. Vyplněných dotazníků bylo vráceno 121. Nevráceny,
nebo neúplně vyplněny byli 4 dotazníky – tyto nebyly zahrnuty do hodnocení.
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Výsledky odpovědí na jednotlivé otázky:
Otázka č. 1 – Domníváte se, že mělo smysl pokoušet se o obnovení životních
funkcí?
ano? – 114
ne? – 7
Otázka č. 2 – Víte, co je neodkladná resuscitace?
ano? – 60
ne? – 61
Otázka č. 3 – Umíte neodkladnou resuscitaci poskytnout?
ano? – 60
ne? – 61
Otázka č. 4 – Chtěl(a) by jste být proškolen(a) v neodkladné resuscitaci?
ano? – 64
ne? – 57
Výsledky odpovědí na kombinace otázek č. 2 a 3 – Víte, co je neodkladná resuscitace a
umíte neodkladnou resuscitaci poskytnout?
1) ano? ne? – 19
2) ano? ano? – 41
3) ne? ne? – 42
4) ne? ano? – 19
Výsledky odpovědí na kombinace otázek č. 2, 3 a 4 – Víte, co je neodkladná
resuscitace? Umíte neodkladnou resuscitaci poskytnout? Chtěl(a) by jste být
proškolen(a) v neodkladné resuscitaci?
1) ne? ne? ano? – 21
2) ano? ne? ano? – 12
3) ne? ne? ne? – 20
4) ano? ne? ne? – 6
5) ano? ano? ano? – 20
6) ano? ano? ne? – 23
7) ne? ano? ano? – 11
8) ne? ano? ne? – 8
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4.2.5

Diskuse a závěr
V samostatných otázkách odpověděla významná většina dotázaných (94,2%)

kladně na otázku č. 1. ohledně smyslu resuscitace. Pouze 2 ze 7 dotázaných si nepřáli,
aby byl jejich příbuzný resuscitován.
Na otázky č. 2 a 3 ohledně znalosti pojmu resuscitace a umění resuscitovat
odpovědělo kladně 60 dotázaných (49,6%). Téměř polovina dotázaných by tedy podle
těchto odpovědí dokázala poskytnout KPCR u pacienta s NZO.
Na otázku č. 4 ohledně nabídky, zdali se v KPCR chtějí nechat proškolit,
odpovědělo kladně 64 z celkového počtu dotázaných (52,9%). Tento výsledek koreluje
téměř přesně s negativní odpovědí na otázku č. 3., kdy 61 dotázaných odpovědělo, že
resuscitovat neumí.
Z výsledků odpovědí na tyto samostatné otázky by tedy vyplývalo, že téměř
polovina dotázaných ovládá KPCR a druhá polovina, která resuscitovat neumí, je
ochotna se v tomto nechat proškolit.
Bližším rozborem odpovědí na kombinaci otázek již tyto tak jednoznačné
nejsou. Ze zpracovaných odpovědí vyplývá, že laická široká veřejnost leckdy nerozumí
odborným názvům (zde „resuscitace“), ačkoliv pojmy „umělé dýchání a masáž srdce“
znají a nebo je umějí dokonce poskytnout. Jediným použitelným závěrem z tohoto
vyhodnocení zůstává fakt, že 64 dotázaných (52,9%) se chce nechat v neodkladné
resuscitaci proškolit. Ať již z toho důvodu, že resuscitaci vůbec neovládají nebo si
pouze chtějí zopakovat a doplnit své znalosti o nové poznatky a doporučení. Naopak 26
dotázaných (21,5%) udalo, že resuscitaci neovládá a ani nemá zájem se v ní nechat
proškolit, průměrný věk těchto respondentů byl 56,3 let (30-82). Z celkového počtu 121
dotázaných nám tedy zůstalo 31 dotázaných (25,6%), kteří uvedli, že resuscitovat umějí
a nepotřebují se tedy nechat proškolit v neodkladné resuscitaci. Tento výsledek již
daleko lépe popisuje stávající situaci ve společnosti, než na první pohled jednoznačné
odpovědi na samostatně položené otázky. Poměrně vysoká motivace respondentů
k proškolení z neodkladné resuscitace je zde pravděpodobně z velké míry ovlivněna
přímou konfrontací se situací, v níž bylo zapotřebí u svého příbuzného neodkladnou
resuscitaci zahájit. U dotázaných, kteří uvedli, že resuscitovat umějí, zůstává otázkou,
v jakém rozsahu a v jaké kvalitě by byla tato resuscitace v praxi prováděna. Na závěr je
třeba se zmínit o možném vlivu kvalitně prováděné telefonicky asistované resuscitace
(TANR) prostřednictvím dispečera operačního střediska ZZS, která mohla u některých
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respondentů vyvolat pocit, že se resuscitaci tímto naučili, ačkoliv jí předtím nemuseli
vůbec ovládat.

5 Nová doporučení v postupech kardiopulmonální resuscitace
Na základě nových výzkumů a pracovních setkání mezinárodních organizací
AHA (American Heart Association), ILCOR (International Liaison Commitee on
Resuscitation) a ERC (European Resuscitation Council) se v pravidelných 5-7letých
intervalech vydávají nová doporučení pro neodkladnou resuscitaci. V Evropě to jsou
tzv. ERC Guidelines. Poslední doporučení pocházejí z roku 2005 a obsahují řadu
významných změn. Jak již bylo řečeno v přehledu současných poznatků, jejich hlavním
cílem je zvýšení účinnosti neodkladné resuscitace a co největší zjednodušení pro laické
zachránce. Tato doporučení jsou v plném znění velmi rozsáhlá a proto jsou zde zmíněny
pouze vybrané nejdůležitější změny. Plné znění těchto postupů je možné nalézt např.
internetové

adrese:

http://www.erc.edu/index.php/guidelines_download_2005/en/?.

Základní univerzálních schéma neodkladné resuscitace (Algoritmus základní NR)
zpracované dle ERC Guidelines 2005 (Franěk, 2006) jsou uvedeny v příloze č. 2.
V oblasti poskytování laické neodkladné resuscitace (tzv. BLS - Basic life
support) zaznamenaly největší a nejvýznamnější změny otázky týkající se techniky
provádění neodkladné resuscitace a automatizované externí defibrilace (pozn. o
změnách v AED je blíže pojednáno v kapitole č. 6)

5.1 Diagnostika náhlé zástavy oběhu
Původně doporučované zjišťování tepu na a. carotis, popř. na a. femoralis či na
a. brachialis u dětí apod., se ukázalo u laiků jako nespolehlivé a zdržující. Laickým
zachráncům se nyní doporučuje zahájit KPCR ihned, jakmile osoba náhle zkolabuje, je
v bezvědomí, je neoslovitelná, nehýbe se a nedýchá. Diagnostické obtíže zde činí tzv.
terminální dechy (gasping - lapání po dechu), které se vyskytují až u 40 % osob při
náhlé zástavě srdeční a nejsou známkou dostačujícího dýchání!. Právě tyto terminální
vdechy mohou u laického zachránce vzbudit dojem, že pacient dýchá a není u něj tedy
potřeba neodkladnou resuscitaci zahájit. Při výuce KPCR by měl být na tento fakt
kladen velký důraz, neboť správné rozpoznání NZO je pro další osud takto postiženého
pacienta naprosto nezbytné [2,5].
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5.2 Technika provádění neodkladné resuscitace
Po technické stránce je v nových postupech kladen hlavní důraz na minimální
přerušování nepřímé srdeční masáže ve všech situacích. Ve srovnání s předchozími
doporučeními (ERC Guidelines 2000) je dále preferována srdeční masáž oproti
umělému dýchání. Většina NZO je primárně kardiálního původu, u nichž nemá umělé
dýchání alespoň zejména v prvních minutách prokazatelný význam [2].
Dále jsou v bodech uvedeny změny v jednotlivých krocích neodkladné
resuscitace:
•

Zahájení KPCR spočívá v uvolnění dýchacích cest provedením záklonu hlavy
(dříve doporučovaný tzv. „trojitý manévr“ zůstává alternativou pouze pro
profesionální záchranáře). V případě přítomnosti cizího tělesa v ústní dutině,
následuje jeho odstranění. Další postup se odvíjí od toho, zda jde o primárně
kardiální NZO (zjm. dospělí) či sekundárně hypoxickou NZO (zjm. děti). U
dospělých je tedy ihned po záklonu hlavy preferováno zahájení nepřímé srdeční
masáže, naproti tomu u dětí nejdříve provedení 2-5 úvodních umělých vdechů
[2].

•

Frekvence nepřímé srdeční masáže zůstává stejná – 100 stlačení/minutu [2].

•

Poloha rukou při nepřímé srdeční masáži je nově popisována jako „uprostřed
hrudníku ve středu hrudní kosti“, případně „mezi bradavkami“. Tento popis má
být daleko srozumitelnější a rychleji proveditelný, než dřívější metoda
odměřování dvou prstů od konce mečovitého výběžku [2].

•

Nejvýraznější změnou v nových Guidelines je opětovná změna doporučovaného
poměru mezi nepřímou srdeční masáží a umělými vdechy. Tento je nově
stanoven na 30:2. Pro laické zachránce je určen jak pro dospělé tak dětské
pacienty (pouze profesionálním zachráncům je tento poměr v případě dětských
pacientů do pubertálního věku doporučen 15:2 – předpokladem je zde minimální
přerušování srdeční masáže). Toto nové doporučení je vysvětlováno nutným
prodloužením počtu kompresí hrudníku z důvodu zvýšení a delšího udržení
perfúzního tlaku v mozkové tkáni. V rámci poskytování tzv. telefonicky
asistované resuscitace (TANR – podrobněji viz. kapitola č. 7) je v případě
předpokládané primárně kardiální NZO dokonce doporučován poměr 100:2,
popř. jen samostatná nepřímá srdeční masáž bez kombinace s umělými vdechy.
Dalším argumentem proč je možné umělé vdechy, alespoň v úvodu neodkladné
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resuscitace, vynechat, je ze strany laické veřejnosti častá přítomnost zábrany pro
tuto část neodkladné resuscitace. Mnohé potenciální zachránce může toto
„nucení“ do umělého dýchání odradit od jakékoliv aktivity úplně [2,5,7].
•

Střídání více zachránců při srdeční masáži je nyní doporučováno již po 1-2
minutách - zachránci nejsou tak unaveni a mohou snáze dosahovat žádoucích
kompresí hrudníku (přibližně o třetinu jeho hloubky, tj. u dospělého cca 4-5 cm)
[2].

5.3 Ukončení neodkladné resuscitace
V resuscitaci má být pokračováno tak dlouho, dokud u postiženého nejsou
přítomny známky funkčního oběhu, tj. zejména obnovení normálního dýchání,
spontánní pohyby, kašel, apod., nebo dokud není resuscitace ukončena jako neúspěšná
(pozn. v našem právním systému může toto učinit pouze lékař). Dalšími důvody pro
ukončení neodkladné resuscitace i nadále zůstávají: předání resuscitovaného do péče
zdravotnické záchranné služby, fyzické vyčerpání zachránců a riziko nebezpečí
ohrožení života zachránců [2].

6 Automatizovaná externí defibrilace (AED)
5.1 Význam automatizované externí defibrilace
Nejčastější příčinou NZO u dospělých pacientů je až v 80-90% selhání srdce
provázené komorovou fibrilací. Jediným způsobem jak v těchto případech obnovit
fyziologický sinusový rytmus zůstává defibrilace. Podle různých odborných studií je
prokázáno snížení účinnosti defibrilace každou minutou časové prodlevy o 7-10%
[1,2,3,10,14]. Kvalitně prováděnou laickou neodkladnou KPCR je možné toto snižování
účinnosti pouze zpomalit. Bez včasně zahájené defibrilace má postižený jen velmi
malou šanci na kvalitní přežití (viz. graf č. 5). [5]
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Graf č. 5 Přežití pacientů s komorovou fibrilací v závislosti na včasnosti zahájení laické KPCR
Přežití pacientů s komorovou fibrilací (KF) v závislosti na včasnosti zahájení
laické KPCR
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Zdroj: http://www.zzshmp.cz/data/odborna_temata/dcpr_nice.ppt#6

Zkrácení tohoto tzv. defibrilačního času, tj. času od vzniku NZO do aplikování
prvního defibrilačního výboje, může zvýšit sekundární úspěšnost KPCR z 5 až na 75%
[2,3,14]. Podle statistických údajů evidovaných ZZS HMP za rok 2005, použitých v této
diplomové práci (viz. kapitola 4.1.), byla sekundární úspěšnost KPCR u pacientů
s komorovou fibrilací jako prvním zachyceným EKG rytmem 34,06%, což je pro oblast
poskytování přednemocniční neodkladné péče ZZS vynikající výsledek. Podíváme-li se
však na tuto skutečnost z pohledu poměrného zastoupení jednotlivých vstupních EKG
rytmů, byla komorová fibrilace přítomna pouze u 30,2% pacientů. Což je v korelaci
s průměrným reakčním časem u všech pacientů s NZO 8:52min. V tomto čase se
pohybuje sekundární úspěšnost přežití pacientů s komorovou fibrilací v rozsahu 1550%, v závislosti na přítomnosti a kvalitě poskytování laické neodkladné resuscitace do
provedení prvního defibrilačního výboje. Z dostupných statistických údajů nebylo
ovšem možné zjistit u kterého pacienta byla či nebyla tato laická neodkladná resuscitace
prováděna, ať již formou TANR nebo spontánní aktivitou zachránců. Stejně tak zde
není zohledněn vliv dominujících obtíží v době volání na tísňovou linku, popř. zhoršení
stavu pacienta, který byl již v péči zdravotníků ZZS. Oba tyto faktory dovedou
významně ovlivnit evidovaný reakční čas posádek ZZS, který v těchto případech vůbec
neodpovídá času defibrilačnímu. Tento časový údaj není zatím bohužel z různých
technických důvodů zahrnut v doposud evidovaných statistických databází ZZS. Tyto
skutečnosti nemění nic na faktu, že zde vzniká veliký prostor mezi zastoupením
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komorové fibrilace zachycené výjezdovými skupinami ZZS (30,2%) a udávanými 8090% NZO s komorovou fibrilací ze všech NZO. Tento významný rozdíl není v žádném
případě možné výrazně snížit dalším zdokonalováním již tak velmi kvalitní
přednemocniční neodkladné péče poskytované v pražském regionu ZZS HMP. Toto je
problémem všech záchranných služeb ve vyspělých zemích Evropy i celého světa, který
není možné vyřešit bez zavedení programu tzv. Veřejného přístupu k defibrilaci (z angl.
PAD - Public access defibrillation) [3,6,14].

5.2 Veřejný přístup k defibrilaci
Poskytovateli tohoto systému by měli být tzv. autorizované osoby, tj. absolvující
kurz základní neodkladné resuscitace s využitím AED (BLS-D, resp. BLS/AED) v délce
průměrně 4h s opakovacími školeními 1x ročně. Autorizovanými osobami mohou být
nejen zdravotníci (lékaři, zdravotní sestry, zdravotničtí záchranáři, ošetřovatelé), ale
také hasiči, policisté, horská a vodní záchranná služba, zaměstnanci domovů pro
seniory, pracovníci bezpečnostních agentur, zaměstnanci leteckých společností apod.,
jakož i občané mající oprávnění poskytovat první pomoc na pracovištích nebo v obcích
(pozn. na základě absolvování rekvalifikačního kurzu „Člen první pomoci“
akreditovaného MŠMT). V zemích západní Evropy a zejména v USA je program
Veřejného přístupu k defibrilaci široce rozšířen a byly publikovány retrospektivní i
prospektivní studie potvrzující významné zvýšení sekundární úspěšnosti KPCR
s využitím AED. Byla-li defibrilace zahájena do 3minut od kolapsu pacienta s NZO
oběhu, dosáhla tato sekundární úspěšnost přežití až 74% [2,3,10,14].
I přestože je tedy jednoznačně prokázán vysoký význam AED, zůstává důležitou
otázkou pro jejich rozšiřování hodnocení přínosu vzhledem k ceně. Pořizovací náklady
jednoho AED přístroje se pohybují dle výrobce a typu v řádů desetitisíců Kč (60000100000 Kč.). Masivní rozmísťování těchto přístrojů z veřejných zdrojů je tedy
v současné situaci v ČR nereálné. Veškeré dosud rozmístěné AED přístroje v ČR jsou
tedy více či méně sledovány komerčními zájmy a financovány formou sponzorských
darů. Přehled lokalit a institucí dosavadně vybavených AED v ČR je uveden v příloze
č.6 této diplomové práce. Dalším neméně závažným faktem argumentujícím proti
masivnějšímu využívání AED je chybějící legislativní podpora programu Veřejně
přístupné defibrilace. Protože je za stávající situace v ČR defibrilace (není stanoven
rozdíl mezi manuální a automatizovanou) stále klasifikována jako „lékařský výkon“, je
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při použití AED využíváno tzv. institutu krajní nouze, kdy je možné v dobré víře využít
všech známých a dostupných prostředků k záchraně života. Toto „provizorní“ řešení
ovšem odrazuje některé soukromé subjekty (např. supermarkety) od zapojení se do
tohoto programu, ačkoliv zde finanční otázka nemá takový význam jako v případě
veřejných institucí [1,14]. Oba tyto faktory významně ovlivňující rozšiřování programu
Veřejně přístupné defibrilace jsou jednou z důležitých náplní činnosti České rady pro
resuscitaci, která v současné situaci zastává roli garanta a propagátora tohoto projektu
v ČR. Tato odborná společnost navrhuje rozšiřovat tento program v několika
postupných etapách:
1) Rozšíření AED mezi zdravotnickými pracovníky všech kategorií se zvláštní
pozorností zaměřenou na praktické lékaře a ambulantní specialisty (pozn. podle
„Přílohy k vyhlášce č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na
vybavení zdravotnických zařízení, ve znění vyhlášky 51/1995 Sb., vyhlášky č.
225/1997 Sb. a vyhlášky č. 184/1998 Sb.“ není vybavení defibrilátorem v těchto
ambulantních zařízeních v požadavcích na jejich vybavení).
2) Rozšíření programu na tzv. autorizované osoby z řad hasičů, policie, pracovníků
bezpečnostních agentur, horské služby, leteckých společností, kasín apod.
3) Úvaha o rozmístění AED na veřejná místa, na kterých dochází k častějšímu
výskytu přednemocniční NZO.
4) Školení rodinných příslušníků a přátel pacientů s vysokým rizikem srdeční
zástavy.
Ve všech uvedených etapách rozvoje tohoto programu je nutné sledovat kvalitu
event. zlepšení výsledků KPCR v těchto jednotlivých skupinách vybavovaných AED
[10]. Aby byl tento program skutečně efektivní a finančně neadekvátně nezatěžující, je
zapotřebí vyhledávat tyto „potenciálně nebezpečné“ lokality (ve všech uvedených
etapách) společně s regionálními záchrannými službami, evidujícími místa s výskytem
NZO. Důkladným rozborem těchto „míst zásahu“, zejména s ohledem na sumaci
výskytu NZO na stejném místě, je možné vytypování lokalit, kde by bylo umístění AED
skutečně opodstatněné.
V ČR byly AED s rozdílnými výsledky již několikrát použity, avšak podle
České rady pro resuscitaci (Mareček, 2006) zatím nejsou dostupná potřebná data pro
vyvozování jakýchkoliv závěrů. Formulář o použití AED tzv. „Protokol užití AED
přístroje“, zpracovaný rovněž Českou radou pro resuscitaci, je uveden v příloze č. 5.
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5.3 Hlavní změny v Automatizované externí defibrilaci pomocí AED dle
ERC Guidelines 2005
•

Programy Veřejného přístupu k defibrilaci (PAD) jsou v Evropě doporučené pro
lokality, kde je očekávané využití při srdeční zástavě, která se na tomto místě
vyskytne častěji než jednou za 2 roky (pozn. v USA alespoň jednou za 5 let),
nebo pro oblasti s dojezdem a zahájením činnosti ZZS za více než 10 - 15 minut
od přijetí tísňové výzvy. Doporučení jsou například také pro provozy od 1000
pracovníků a riziková pracoviště. (pozn. rovněž předpisy EU pro bezpečnost a
ochranu zdraví při práci doporučují nebo předepisují vybavení AED podle
přísnějších kritérií) [2,14].

•

Je-li

automatický

externí

defibrilátor

(AED)

okamžitě

k dispozici

a

diagnostikuje konvertibilní maligní arytmii (komorová fibrilace, rychlá
komorová tachykardie) - doporučí 1x výboj. Po aplikaci výboje nezávisle na
vzniklém rytmu je nutné ihned pokračovat v další nepřímé srdeční masáži a
umělém dýchání v poměru 30 : 2 po dobu asi 2 minut, kdy se znovu orientujeme
o srdečním rytmu a přítomnosti obnovení oběhu – zejména návratu spontánního
dýchání [2].
•

Defibrilaci považujeme za časnou, je-li výboj aplikován nejpozději do 3 minut
od vzniku NZO, resp. komorové fibrilace [2].

•

Jestliže od vzniku zástavy do defibrilace uběhlo ≥ 4-5 minut, je na základě
výsledků z terénu doporučováno provádět KPCR 1,5-3 minuty před provedením
prvního defibrilačního výboje [2].

•

Dle nových doporučení může být AED použita u dětí nad 1 rok věku (dříve nad
8 let.) (pozn. takto lze použít pouze AED nové generace, které automaticky
nastaví velikost defibrilační energie podle konkrétní impendance mezi
elektrodami; pro běžné AED platí použití pouze u dětí nad 8 let (> 20-25
kg t.hm.) [2].

7 Telefonicky asistovaná resuscitace (TANR)
Jde o metodu získávání informací od volajícího na tísňovou linku dispečinku
záchranné služby a po jejich vyhodnocení předávání instrukcí zpět volajícímu. Hlavními
pilíři TANR jsou rozpoznání náhlé zástavy oběhu (NZO) a zahájení neodkladné
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resuscitace volajícími z místa příhody do příjezdu zdravotnické záchranné služby.
Historie TANR spadá do let 1975-1977, kdy vznikla a začala se propagovat v USA (Dr.
Clawson, Salt Lake City) jako tzv. Dispatch life support (DLS). V podmínkách ČR jde
o metodu poměrně novou. Její systematika, zdokonalování a zejména hodnocení
úspěšnosti je otázkou několika málo posledních let. Např. v rámci ZZS hl. m. Prahy se
tato metoda podrobněji sleduje a vyhodnocuje od r. 2002. Největší význam TANR
spočívá ve faktu, že je teoreticky možné ji využít u významného počtu volání na
tísňovou linku při NZO. Další nespornou a nezanedbatelnou výhodou jsou téměř nulové
finanční náklady na její aplikování v praxi, a to zejména ve srovnání s dalšími
opatřeními pro zvyšování úspěšnosti sekundárního přežití u pacientů stižených NZO,
zjm. problematika AED – viz. kapitola 6. Základem TANR je včasná a správná
identifikace NZO. Tato je klasifikována jako stav bezvědomí, bezdeší a nepřítomnosti
jakýchkoliv pohybů. Zejména problematika bezdeší je velice důležitá, neboť za zástavu
dýchání musíme považovat i terminální lapavé dechy, jež často velmi komplikují
diagnostiku bezdeší laiky. Podle statistických údajů zpracovaných MUDr. O. Fraňkem
(vedoucí operačního střediska ZZS HMP) v letech 2004-2005 ve studii „DIRECT“ mají
největší šanci při poskytování TANR pacienti s NZO kardiálního původu s komorovou
fibrilací (80-90% NZO u dospělých). Výstupem z této studie je

40% zvýšení

primárního, resp. 70% sekundárního přežití u pacientů, jimž byla TANR účelně
poskytnuta, oproti pacientům, u nichž nebylo možné z různých důvodů TANR zahájit.
Mezi tyto nepříznivé důvody patřily zejména tzv. „volání z 1. ruky“, tj. kdy si volal sám
pacient, než upadl do bezvědomí; tzv. „volání z 3. ruky“, tj. kdy volala osoba
nepřítomná v místě příhody a pouze zprostředkovávala tísňové volání; nespolupracující
volající, ať už z důvodu neochoty či mentální nebo fyzické indispozice, a v neposlední
řadě hrozící riziko pro zachránce. Pro doplnění je třeba uvést, že do studie nebyli
zahrnuti pacienti s primárně hypoxickou NZO, včetně traumatických NZO, a pacientů
s NZO, kde byla jejím svědkem přímo posádka výjezdové skupiny ZZS. Z celkové
počtu 269 pacientů u nichž byla TANR použita jich primárně přežilo 108 (40,1%),
sekundárně 44 (16,4%). Ve skupině pacientů bez možnosti TANR (308 pacientů)
primárně přežilo 87 pacientů (28,2%), sekundárně 29 pacientů (9,6%). TANR tedy
prokazatelně zvyšuje šanci postižených NZO na přežití a měla by být samozřejmou
součástí dobře fungujícího moderního operačního střediska záchranné služby [5,7,8].
Metodika a algoritmus TANR je uvedena příloze č. 3 této diplomové práce.
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8 Systém vzdělávání v oblasti laické neodkladné resuscitace
8.1 Přehled současné situace ve vzdělávání v neodkladné resuscitaci v ČR
V současném pojetí výuky první pomoci, vč. neodkladné resuscitace, na území
ČR existuje několik různých subjektů, které se touto výukou zabývají. Nejznámější
organizací s největším počtem pořádaných kurzů a proškolených osob v první pomoci je
Český Červený Kříž (ČČK). V roce 2005 bylo podle výroční zprávy ČČK proškoleno
touto organizací v různých normách první pomoci 28.260 dospělých občanů a 20.560
žáků základních škol, tj. celkem 48.820 občanů v celé ČR [15]. Pro zajímavost činí tato
incidence v roce 2005 necelých 0,5% z celkového počtu obyvatel ČR (10.251.079 v r.
2005) [16]. ČČK je od roku 2000 jako jediný v ČR vlastníkem Evropského certifikátu
na výuku v „Základní normě zdravotnických znalostí“ a od roku 2004 na výuku
zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz od Evropské komise pro výuku první
pomoci a od roku 2004 také držitelem nové akreditace MŠMT v „Základní normě
zdravotnických znalostí“. Od počátku roku 2005 zavedl ČČK do výuky první pomoci
kurzy na obsluhu automatizovaného externího defibrilátoru (AED). V rámci společného
projektu s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze (IPVZ)
vyškolil v 11 krajských seminářích celkem 179 vybraných zdravotnických instruktorů
ČČK, vybavil všechny OS ČČK trenažéry pro výuku AED a vydal příručku „První
pomoc s AED“ [15]. Informace o tomto projektu jsou představeny v následující
kapitole.

8.2 Informace o projektu IPVZ – „Proškolování neprofesionálních
záchranářů v neodkladné resuscitaci včetně využití automatizovaných
externích defibrilátorů“
Cílem projektu je vypracování metodiky proškolení neprofesionálních
záchranářů v základní neodkladné resuscitaci včetně využití AED. Na vypracovaném
projektu spolupracuje IPVZ, ČČK, územní střediska záchranných služeb (ÚSZS),
odborná společnost urgentní medicíny České lékařské společnosti J.E.Purkyně (ČLS
JEP) a další soukromé subjekty (např. distributoři AED, …) [9].
Zdůvodněním pro vznik tohoto projektu je nízké přežívání pacientů s NZO,
způsobeného zejména selháváním prvních článků řetězce přežití – tedy nedostatečnou
laickou neodkladnou resuscitací v rámci první pomoci [9].
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Mezi základní obecné a specifické cíle projektu patří:
1) snížení mortality a morbidity přednemocniční náhlé zástavy oběhu
2) vzdělání okruhu lidí, kteří budou nabyté znalosti předávat dál
3) proškolení základního počtu neprofesionálních záchranářů v ČR
4) zlepšení povědomí o významu NR a první pomoci vůbec
5) vytvoření metodiky výuky NR vybraných cílových skupin
6) vyškolení lektorů – garantů výuky NR pro regiony ČR
7) kooprojekt – přesvědčit účastníky tohoto projektu záchrany lidského života o
nutnosti tohoto kroku (profesionální zdravotníky, širokou veřejnost)
Proškolování cílových skupin potenciálních laických zachránců předpokládá
jednotnou metodiku výuky a přístup lektorů. Nutný je celoplošný přístup v celé ČR.
Katedra Urgentní medicíny a medicíny katastrof (UMMK) při IPVZ má pro garantování
kvality seminářů pro lektory nejlepší předpoklady – jednotné definice, teoretické
předpoklady, vlastní praktický nácvik i hodinová dotace seminářů lektorů jsou nutností.
Ideálními lektory NR jsou profesionální zdravotníci, kteří jsou v rámci své profese
konfrontováni se stavy přednemocniční NZO, tedy lékaři zdravotnických záchranných
služeb. Tito lektoři budou garantovat kvalitu a jednotnost výuky v jednotlivých
regionech ČR, nejlépe při ÚSZS. Lektoři budou úzce spolupracovat se školiteli laické
neodkladné resuscitace ČČK a budou garantovat výuku NR v rámci Hasičského
záchranného sboru (HZS), Police ČR (PČR), Městských policií (MP), autoškol, atd. ve
svém regionu [9].
Základní cílové skupiny projektu tvoří:
1) složky Integrovaného záchranného systému – PČR, HZS, MP
2) žadatelé o řidičský průkaz – autoškoly
3) žáci základních, středních i vysokých škol všech zaměření
4) personál komunitních a sociálních služeb
5) všichni ostatní občané
Zavedení tohoto projektu do široké praxe nejen že jednoznačně zvýší šanci na
přežití pacientů postižených přednemocniční náhlou zástavou oběhu, ale bude mít
v konečném důsledku hluboký morální dopad na zlepšení mezilidských vztahů v celé
společnosti. Ochota poskytnout pomoc jinému člověku v nouzi totiž předpokládá
hluboce altruistický přístup a jednání obecně [9].
27

9 Závěr
Jedním z cílů této diplomové práce bylo poukázání na význam laické
neodkladné resuscitace mj. formou argumentace pomocí předložení zpracovaných dat
evidovaných ZZS HMP. I přestože byla tato data týkající se pacientů s NZO pečlivě
zadávána do záznamových formulářů zpracovaných podle doporučení tzv.
Utsteinského protokolu (viz. příloha č. 4 a 8) [11] a metodického doporučení ČLS JEP
– spol. UMMK [4], nebylo možné některá tvrzení s jejich využitím prokázat. Zejména
vzhledem k absenci údajů o poskytnuté laické první pomoci a délce průměrného
defibrilačního času výjezdových posádek ZZS u pacientů s komorovou fibrilací bylo
nemožné relevantně zmapovat současnou situaci v pražském regionu. Zde je nutno
zdůraznit, že tato data nebylo možné evidovat z objektivních technických důvodů. Od
roku 2006 jsou však data z jednotlivých výjezdů ZZS HMP zadávána do nového
programu GEmMA, ve kterém jsou již tyto údaje zahrnuty, včetně možnosti záznamu
o způsobu a kvalitě poskytnuté laické neodkladné resuscitace. Tato data nebyla v době
zpracování této diplomové práce bohužel ještě k dispozici.
Stejně tak hodnocení úrovně znalostí laické veřejnosti ohledně poskytování
neodkladné resuscitace formou předložení a vyplňování dotazníků s otázkami
týkajícími se této problematiky nemůže být považováno za výrazně objektivní.
Největší rozpor zde může být v teoretických znalostech oproti skutečným praktickým
dovednostem. Hodnocení těchto praktických dovedností by předpokládalo výběr
relativně rozsáhlého nehomogenního vzorku občanů z celkové populace ČR
s následným hodnocením jejich praktických dovedností u pacienta v bezvědomí
s NZO. Provedení takovéhoto testu by bylo zejména z finančních a organizačních
důvodů velmi obtížné. Zvláště v kontrastu s omezenými finančními prostředky na
výuku občanů v neodkladné resuscitaci, kde by byly tyto finanční prostředky daleko
lépe a racionálněji využity.
V dalších kapitolách byly uvedeny nové poznatky z oblasti poskytování laické
neodkladné

resuscitace,

jejichž

význam

spočívá

v neustálém

zlepšování

a

zdokonalování přednemocniční neodkladné péče, jehož je v dobře fungujícím systému
poskytování této péče laická první pomoc důležitou a neodmyslitelnou součástí. Jen
takto, se zvyšováním pevnosti všech čtyř základních článků řetězce přežití, je možné
výrazně zvýšit naději pacientů s NZO na kvalitní přežití. S tímto přímo souvisí nutnost
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přijetí souvisejících nezbytných legislativních opatření a v co nejširším celonárodním
měřítku realizace projektu katedry UMMK IPVZ ve spolupráci s ÚSZS a ČČK pro
vzdělávání neprofesionálních laických záchranářů.
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11 Seznam příloh
1) 1. část dotazníku pro příbuzné pacientů s přednemocniční NZO – studie CAPR
(Capnography and Prehospital Resuscitation) – ZZS HMP (v rámci projektu„Náhlá
zástava oběhu v přednemocniční péči. Analýza příčin a porovnávání účinnosti
různých postupů doporučených k obnově cirkulace“, dotovaného grantem MZ ČR
(IGA NR/7970-3) a zpracovávaného v oblasti regionu ZZS HMP v období let 20052006)
2) Algoritmus KPCR podle ERC Guidelines 2005 (Franěk, 2006)
3) Algoritmus TANR (Franěk, Sukupová, 2006)
4) Formulář pro záznam dat o náhlé zástavě oběhu (podle Utsteinského protokolu,
Mastná, Dizon, 2005)
5) Protokol užití AED přístroje (Česká rady pro resuscitaci, 2004)
6) Seznam lokalit a institucí v ČR vybavených AED
7) Tabulka CPC – cerebral performance category (Franěk, 2004)
8) Záznamová šablona pro hlavní datové prvky pacientů s NZO (podle Utsteinského
protokolu, Mastná, Dizon, 2005)
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Neodkladná resuscitace 2005
Základní univerzální schéma
Postižený je v bezvědomí (tj. nereaguje na žádné podněty)?
Křikem přivolejte pomoc
Postižený nedýchá normálně ani po záklonu hlavy?
(tj. nedýchá, nebo má jen ojedinělé nebo „lapavé“ dechy)

Volejte tísňové číslo 155 (případně 112)
Pokud je v dosahu: přineste defibrilátor (případně AED)

Zahájení KPCR 30:2 *)
Pokračujte až do doby, kdy je defibrilátor připraven **) nebo do splnění podmínek pro ukončení KPCR ***)
Defibrilátor je připraven

Analýza rytmu
DEFIBRILOVATELNÝ

NEDEFIBRILOVATELNÝ

(VF / VT)
AED: Výboj je doporučen

(Asystolie / PEA / účinný rytmus)
AED: Výboj není doporučen

1 výboj
(360 J mono, nebo 150-360 J bifázicky resp. 4J/kg u dětí)

Ihned pokračujte v KPCR 30:2 ****)
po dobu 2 minut, nebo do splnění podmínek pro ukončení KPCR ***)
2 minuty - 30:2
UKONČENÍ KPCR
1)

2,3)

*) Zahájení = dospělí: masáž resp. 2 vdechy
, děti: úvod 2 – 5 vdechů, poměr 15:2 pro profesionální zachránce.
**) Pokud není posádka ZZS svědkem zástavy, resuscituje 2 min (5 cyklů) před případnou defibrilací.
***) Až do obnovení funkčního oběhu, nebo ukončení resuscitace jako neúspěšné.
****) Během KPCR se pokuste identifikovat a odstranit reverzibilní příčiny zástavy, zajistit i.v. přístup a dýchací cesty, podejte O2. Opakovaně
kontrolujte umístění elektrod. Po zajištění dýchacích cest již nepřerušujte masáž. Medikace: Adrenalin každých 3-5 minut, uvažte Amiodaron,
Atropin, Magnesium.
Reverzibilní příčiny zástavy oběhu: 4H + 4T (hypoxie, hypovolémie, hypo/hyperkalemie a další metabolické příčiny, hypotermie, tenzní
pneumothorax, tamponáda srdeční, toxické účinky, trombóza srdeční nebo plicní (AIM, embolie)).
Známky funkčního oběhu pro hodnocení laikem: jakákoliv spontánní aktivita s výjimkou projevů terminální dechové činnosti.
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Care, [online] www.americanheart.org, cit. 28.11.2005

Aktualizace: 20.10.2006 Grafika © Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz

TANR dospělého – kardiogenní stav

TANR v kostce aneb 10 Praktických Postřehů

Sežeňte někoho.

Doktor k vám vyjíždí, budou u vás asi za … minut. Do té
doby mu zkusíme pomoct spolu.
ANO

Ondřej Franěk & Petra Sukupová, www.zachrannasluzba.cz
1.

Poznej a potvrď zástavu!

Nečekaný KOLAPS nebo KŘEČE + žádné projevy života, nedýchá nebo dýchá „nenormálně“ (nepravidelné,
ojedinělé dechy, nezvedá se hrudník, promodralá barva). Pokud není do 30 sekund jasno, považuj stav za zástavu!
2.

Pomocníci

Jen jeden člověk na místě – zkuste sehnat někoho dalšího! Pokud to nejde, předej instrukce a ukonči hovor.
Víc lidí - telefon CO NEJBLÍŽ k pacientovi. Jeden komunikuje, další provádějí!
4.

Lze reálně
sehnat někoho
dalšího?

ANO
NE

NE

Pokud volá z pevné linky: Co
nejdřív zavolejte zpátky. Teď
zavěste telefon. Pokud
nevolá, aktivní zpětné volání
za 1- 2 minuty.

Pojďme do toho!

JE POTŘEBA mu pomoci – budeme spolu oživovat. Nebojte se, poradíme vám.
3.

Jste tam sám
(sama)?

Příčina zástavy?

Je na místě někdo,
kdo umí
oživovat?

Potřebuje si
připomenout,
jaký je správný
postup?

ANO
ANO

NE

Běžte s telefonem k pacientovi, ať slyším, co se u
něj děje, nebo zavolejte od pacienta.

NEJDE
TO

NE

Zajistěte přístup k
postiženému. Pak
začněte resuscitovat,
masírujte co
nejrychleji. Pokud
byste cokoliv
potřeboval(a), ještě
zavolejte. Teď
zavěste.

Co je pravděpodobná příčina náhlé příhody: selhání srdce, nebo dušení?
5.
Příčina = náhlá srdeční arytmie
(typicky starší osoby, náhle vzniklé bezvědomí)

Příčina = hypoxie
(typicky děti, úrazy, kritické dechové potíže
předcházející bezvědomí)

- Položit pacienta na záda, nic pod hlavu
- Uvolnit dýchací cesty
- 1 zachránce: pouze masáž 100x/minutu
- 2 a víc zachránců: masáž:dýchání = 100 : 2

- Pokud je pravděpodobné cizí těleso, proveď
vypuzovací manévr (u dětí je to vždy první krok!)
- Položit pacienta na záda, nic pod hlavu
- Uvolnit dýchací cesty, dále masáž:dýchání = 30:2

Technika masáže:
Poloha dlaní: uprostřed hrudníku mezi prsy, natažené ruce propnuté v loktech
Frekvence: 2x za sekundu (PětaDvacet), co nejméně přerušovat!
Hloubka stlačení: cca 5-6 cm u dospělého
6.

Přístup k pacientovi!

Je třeba zajistit bezproblémový přístup k pacientovi – otevřít dveře, přivolat výtah atd. – pověřte někoho volného!
7.

Pokračuj až do příjezdu posádky!

Poslouchej, Pozoruj, Povzbuzuj, Pochval, Pomáhej, Počítej!
8.

Pozor na chyby!

Nejčastější chyby: Nepoznaná zástava: pacient zdánlivě „dýchá“, ale jde o lapavé dechy – TANR není zahájena.
Obdobně při záchvatu křečí – je nutné zjistit stav poté, co křeče odezní (vydržet na lince, nebo zpětným voláním).
Technika resuscitace:Příliš velké prodlevy a přerušení masáže (např. kvůli hmatání pulsu). Málo intenzivní masáž.
Pokud se během masáže pacient „rozdýchá“, může jít opět o lapavé dechy, které svědčí o účinnosti masáže, ale ne
o obnově spontánního oběhu. Zjišťování tepu na karotidách je neefektivní a zdržuje.
10.

Nebojte se, budu vám říkat co budete dělat.
Položte pacienta na zem na záda, ničím
nepodkládejte hlavu

NEJDE
TO

Znovuzhodnocení stavu: Zlepšení
stavu vědomí? Dýchá zřetelně a
pravidelně? Zvedá se mu hrudník?
NE

Klekněte si vedle něj k hrudníku.
Zakloňte mu/jí hlavu, položte mu dlaň jedné ruky na čelo, prsty ucpěte nos.
Druhou rukou mu/jí za bradu otevřete ústa.
Zhluboka nadechněte, přitiskněte svoje ústa na ústa postiženého a

dvakrát do něj zvolna vydechněte.
Pokud zvrací: ihned otočte pacientovu hlavu na stranu, pokud možno
celého pacienta na bok, pak vyčistit ústa

Snažte se oživovat v poloze, v
jaké je.

ANO

Ponechejte ho v poloze v jaké je, hlídejte
záklon hlavy. Pečlivě sledujte, zda
opravdu pravidelně dýchá. Pokud si
nebudete jistí, ještě zavolejte. Pokud
by zvracel, ihned jej otočte na bok tak,
aby zvratky vytékaly.

NEJDE TO /
NECHCE /
NEMŮŽE

Nebrání dýchání nějaká
překážka? Protéza?
Zvratky? Jídlo?
Nedostatečný záklon?
Pokud ano - odstranit

Poděkuj!

Když je posádka na místě a je čas, poděkuj zachráncům. Zaslouží si aspoň takové ocenění a navíc - možná příště
pomůžou Tobě nebo Tvým blízkým…
9.

© Ondřej Franěk & Petra Sukupová
www.zachrannasluzba.cz

Předej instrukce!

Pátrej po osudu pacienta!

Zajímej se o osud „svých“ pacientů. Přežití klinické smrti je malý zázrak, na kterém máš svůj podíl!

Položte zadní část dlaně na hrudní kost přesně mezi prsa. Druhou
ruku dejte dlaní shora na tu první, jako kdybyste se chtěl(a) o ten
hrudník opřít.
Mačkejte hrudník nataženýma rukama, co nejrychleji, asi 2x za
vteřinu, zhruba 6 centimetrů do hloubky. Hlasitě počítejte v rytmu
masáže! Vždycky po minutě vám řeknu - znova do něj 2x
vdechnete a budete pokračovat v masáži.

V průběhu KPCR:
Pokud možno střídat zachránce. Zajistit přístup k pacientovi.
Ověřovat správnou techniku masáže, správnou frekvenci.
Nepřestávat až do doby, než jsou záchranáři u pacienta.
Informovat o ETA. Upřesnění anamnézy a vzniku
současného stavu. Připravit dokumenty. Chválit, dávat
naději. Hlídat minutové intervaly. POZOR na "dýchání" 2
lapavé dechy při účinné masáži!

V každém případě aspoň masírujte!

Poslouchejte pozorně co vám řeknu:
Je potřeba začít masírovat srdce a dýchat do plic,
jak to znáte z televize.
Položte ho (ji) na záda, zakloňte hlavu, ucpěte nos,
zkuste do něj (ní) vdechnout, a potom hlavně
masírovat. Nataženýma rukama, mezi prsa, asi 6 cm
do hloubky, co nejrychleji.
Zopakuji to ještě jednou: na záda, nic pod hlavu, 2
vdechy a pak asi 100x zmáčknout hrudník a tohle
stále opakovat.
Pokud budete potřebovat, ještě zavolejte.

Formulář pro záznam dat o náhlé zástavě oběhu
(podle Utsteinského protokolu, Mastná, Dizon, 2005)

Zdroj: http://www.mediprax.cz/um/casopisy/UM_2005_03.pdf

Protokol užití AED přístroje
Vyplněný protokol laskavě zašlete poštou na adresu:
Česká rada pro resuscitaci, Hlavní kancelář,
Bělohorská 9, 169 00 Praha 6,
nebo e-mailem na: aedbalicek@seznam.cz

Datum příhody
dd/mm/rrrr

Organizace odpovídající
za AED přístroj

Stala se příhoda před svědky?

Ano

Ne

Byla zahájena KPR dříve než byl přinesen AED přístroj?

Jaké bylo zdržení mezi zkolabováním oběti
a začátkem KPR?
Minuty

Měřeno

Čas kdy byla příhoda ohlášena ZZS (pokud lze)

Nevíme

Ano

Ne

Nevíme

Odhadnuto

Hodiny

Nevíme

Minuty

Za jak dlouho od příhody byly elektrody AED přilepeny na hrudník oběti?
Minuty

Byl podán výboj?

Měřeno

Odhadnuto

Ano

Nevíme

Ne

Když ANO, kolik bylo celkem podáno výbojů do příjezdu ZZS?

Nevíme
Výboje

2

Byly shledány známky krevního oběhu PO KTERÉMKOLIV aplikovaném výboji?
Ano

Ne

Nevíme

Začal postižený dýchat, nebo se mu navrátilo vědomí před příjezdem ZZS?
Ano

Ne

Nevíme

Byl postižený (Zatrhněte pouze jeden čtverec):
Naživu, netransportován do nemocnice
Uznán mrtvým na místě příhody
Transportován do nemocnice* - žádný krevní oběh
Tranportován do nemocnice* - zachovaný krevní oběh
Transportován do nemocnice* - prováděno KPR

*Název nemocnice:
Stav postiženého po transportu do nemocnice
(Zatrhněte pouze jeden čtverec):
Mrtvý při příjezdu

Přijat, ale nepřežil do propuštění

Neznáme

POUZE PRO VNITŔNÍ SDĚLENÍ ČRR - PROSÍME TUTO ČÁST NEVYPLŇUJTE.
PŘÍSTROJ (

)

VÝSLEDNÝ STAV (

)

REGION ( )

KONTROLA DAT? (

MEDTRONIC

Zemřel na mistě

Praha

Ano

ZOLL

Zemřel při příjezdu do nemocnice

Čechy

Ne

PRIMEDIC

Zemřel v nemocnici

Morava

Nevíme

CARDIAC SCIENCE

Přežil do propuštění

Nevíme

JINÝ

© 2004; Česká rada pro resuscitaci (ČRR)

)

Seznam zařízení a lokalit v ČR vybavených AED k 10.1.2007
(mimo lůžková zdravotnická zařízení)
Praha
stanice Svobodná Evropa – Praha (2002)
Laser Esthetic Praha (2004)
Poliklinika Modřany (2004)
Ministerstvo dopravy ČR – Praha
Úřad městské části Praha 13 (2005)
Úřad městské části Praha 10
Městská policie hl.m. Prahy (2ks – 1 pro říční hlídku, 1. pro linku 156)
Hotel Four Seasons Praha
Hotel SAS Radisson Praha
Nákupní centrum Černý most Praha
Sazka aréna – Praha
Letiště Ruzyně
České aerolinie
Ostatní oblasti a instituce v ČR
Horská služba
Krušné hory – Boží Dar
Krušné hory – Pernink
Jizerské hory – Bedřichov
Beskydy
Jeseníky – 5ks
Olomouc
Magistrát města Olomouce (2005)
Městská policie Olomouc (2005)
Český rozhlas – studio Olomouc (2006)
Karlovy Vary
Hotel Savoy Westend
Hotel Humboldt
Hotel Růže
Krajský úřad Karlovarského kraje
Vodní záchranná služba ČR (2004)
Medipoint s.r.o. Poliklinika Jih – České Budějovice (2004)
Eurostroj Schlager (2004)
Hvězda Zlín (2004)
Mariánské lázně – hotel Nové Lázně
Tábor - Zimní stadion, Krytý bazén)
Ostrava - HZS letiště Ostrava-Mošnov (2006)
Prostějov – Městská policie Prostějov
lékaři extraligových týmů ledního hokeje – 13ks (2006)
Zdroj:
http://www.cheiron.cz/reference_aed.pdf
http://www.defibrilace.cz/mapaAED.php
http://www.aed-medi.com/prezentace/AED-manual.pdf
http://www.aed-olomouc.cz/

Glasgow-Pittsburgh Cerebral Performance Categories (CPC)
(Franěk, 2005)

Zdroj: http://www.mediprax.cz/um/casopisy/UM_2005_01.pdf

Záznamová šablona pro hlavní datové prvky pacientů s NZO
(podle Utsteinského protokolu, Mastná, Dizon, 2005)

Zdroj: http://www.mediprax.cz/um/casopisy/UM_2005_03.pdf

