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Abstrakt
Dňa 18. októbra 2010 zverejnila Európska rada pre resuscitáciu (ERC) nové odporučené
postupy pre neodkladnú resuscitáciu, zmeny sú podložené novými vedeckými poznatkami
publikovanými od poslednej revízie Guidelines pre piatimi rokmi. Náhle zastavenie obehu
postihuje každý rok v Európe približne pol milióna osôb. Pri realizácii neodkladnej
resuscitácie hrajú významnú úlohu svedkovia príhody i profesionálni poskytovatelia
zdravotníckej starostlivosti. Najdôležitejším postupom neodkladnej resuscitácie je masáž
srdca. Tento výkon je jednoduchý, bezpečný a postihnutým prináša významne zvýšenú šancu
na prežitie.
Autor zhrňuje hlavné zmeny v nových odporúčaných postupoch Európskej rady pre
resuscitáciu, hlavne v odporučeniach pre základnú neodkladnú resuscitáciu, ktoré stanovujú
postup pre všetkých záchrancoch, od profesionálov po laikov.
Okamžité započatie nepriamej masáže srdca, včasná defibrilácia a včasná terapeutická
hypotermia dnes patrí medzi kľúčové determinanty neodkladnej resuscitácie.
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Úvod
Medzinárodný výbor pre resuscitáciu ILCOR (International Liason Commitee on
Resuscitation), ktorý združuje nadnárodné spoločnosti (American Heart Association,
European Resuscitation Council, ázijské, austrálske spoločnosti), reviduje v pravidelných
päťročných intervaloch odporučené postupy (Guidelines) pre neodkladnú resuscitáciu na
základe nových poznatkov z resuscitačnej medicíny.

Guidelines sú publikované v súlade s princípmi medicíny založenej na dôkazoch a mali by
poskytnúť komplexný návod nielen pre každodennú klinickú prax, ale aj návod na
vykonávanie základnej neodkladnej resuscitácie určený širokej verejnosti. Rýchla a účinná
laická prvá pomoc spravidla rozhoduje o klinickom výsledku.
Medzinárodná konferencia ILCOR sa konala vo februári 2010 za účasti 320 pozvaných
odborníkov z 31 krajín. Pri prípravách nových odporúčaní bolo posúdené množstvo
prehľadových článkov, aby predložené zmeny boli podložené najvyššou silou dôkazov.
Dňa 18. októbra 2010 zverejnila Európska rada pre resuscitáciu (ERC) on-line svoje nové
odporúčania pre neodkladnú resuscitáciu 2010. Originálna verzia je prístupná na internete.
Význam odporučených postupov pre resuscitáciu
Odporučenia ILCOR, resp. ERC sa už zďaleka netýkajú iba samostatnej kardiopulnálnej
resuscitácie (KPR), ale všetkých akútnych stavov, ktoré bez včasnej intervencie zastavenie
srdca a krvného obehu môžu spôsobiť. Prevencia vzniku zastavenia obehu pri výskytu
včasných varovných príznakov (EWS, early warning signs) je pre pacienta prognosticky
zásadná a poskytuje mu mnohonásobne vyššiu nádej na úplné uzdravenie. Dôraz kladený na
prevenciu preto zaujíma v Guidelines prioritné miesto.
Neoddeliteľnú súčasť materiálu tvoria aj etické aspekty spojené s ukončením alebo nezačatím
resuscitácie ako aj neperspektívnej ďalšej prognózy. Zdôrazňujú sa aj zásady správnej
výučby poskytovania KPR.
Publikované odporučenia ale nedefinujú jediný dogmatický spôsob poskytovania
starostlivosti, ktorý nesmie byť v klinickej praxi porušený. Vytvárajú ale významný podklad
pre naše správne, rýchle a účinné rozhodovania. Guidelines reprezentujú široko akceptovaný
konsenzus medzinárodnej skupiny odborníkov ako vykonávať KPR efektívne a zároveň
bezpečne. Ich hlavným cieľom je snaha optimálne ovplyvniť kvalitné prežitie chorých
s náhlym zastavením obehu.
Náhle zastavenie obehu postihuje v Európe približne pol milióna osôb ročne. Okamžité
začatie nepriamej masáže srdca, včasná defibrilácia a včasná terapeutická hypotermia
dnes patria medzi kľúčové determinanty modernej kardiopulmonálnej resuscitácie.
Operátori a operátorky tiesňovej linky v súčasnej dobe by mali byť vyškolení na takej úrovni,
aby vyťažili od volajúcich čo najviac valídnych informácií a dokázali po telefóne predať

inštrukcie k začatiu pomoci. Telefonický hovor by sa mal sústrediť hlavne na rozpoznanie
bezvedomia a posúdenie kvality dýchania. Veľký dôraz je kladený na rozpoznanie
terminálneho lapavého dýchania (gaspingu) ako istej známky náhleho zástavenia obehu.
V prípade zistenia bezvedomia s neprítomným dýchaním,

prípadne s jeho abnormalitou,

musí byť začatý postup podľa protokolu pre náhle zástavenie obehu. Nevyškoleným
záchrancom poskytuje operačné stredisko tzv. telefonicky asistovanú neodkladnú resuscitáciu
(TANR) formou inštrukcií k vykonávaniu úkonov masáže srdca bez umelého dýchania.
Masáž srdca
Najdôležitejším postupom neodkladnej resuscitácie je aktuálne nepriama masáž srdca.
Tento jednoduchý a bezpečný výkon prináša postihnutým významné zvýšenie šance na
prežitie. Úplne všetci laici (bez ohľadu na ich preškolenie v prvej pomoci) by mali byť
schopní vykonať u postihnutého nepriamu masáž srdca. Vysoko kvalitná masáž srdca zostáva
naďalej postupom, na ktorý je kladený extrémny dôraz. Masáž srdca je vykonávaná
pravidelným stlačovaním hrudníka frekvenciou aspoň 100 stlačení za minútu (maximálne
120/min.) do hĺbky aspoň 5 cm (maximálne 6 cm). Po každom stlačení nasleduje úplné
uvoľnenie tlaku na hrudník, aby došlo k úplnému návratu hrudníka do východzej polohy. Je
potrebné obmedziť akékoľvek prerušovanie masáže srdca a v prítomnosti viacerých osôb sa
tieto striedajú každé 2 minúty.
Záchranci vyškolení v neodkladnej resuscitácii by mali vykonávať KPC klasickým
spôsobom, teda striedaním stlačovania hrudníka a umelých vdychov v pomere 30:2.
Laická resuscitácia môže byť ukončená po odovzdaní postihnutého profesionálnemu tímu
záchrannej služby, vyčerpaní záchrancov, prípadne po obnovení vitálnych funkcií.
Laická pomoc by mala rozpoznať náhle zástavenie obehu, čo vzhľadom ku vysokej incidencii
lapavého dýchania spôsobuje laikom stále veľké ťažkosti. V prípade prítomných známok
bezvedomia (nereaguje na vonkajšie podnety – zatrasenie a hlasité oslovenie) nasleduje
spriechodnenie dýchacích ciest záklonom hlavy a zdvihnutím brady, v prípade zdravotníkov
tiež predsunutie dolnej čeľuste (pozor pri poranení krčnej chrbtice). Na posúdenie stavu
dýchania je vhodné použiť „trias“ – cítim, vidí, počujem, po dobu maximálne 10 sekúnd.
Pokiaľ postihnutý nedýcha, alebo sú prítomné terminálne lapavé dychy (gasping), musí byť
okamžite začatá nepriama masáž srdca. Súčasne je privolaná záchranná služba číslom 112.

Ak je dostupný automatický externý defibrilátor, musí byť okamžite aktivovaný a použitý.
Stav cirkulácie pomocou palpácie pulzácie na veľkých cievach nie je laikom odporúčaná.
Základná neodkladná resuscitácia a použitie automatizovaných externých defibrilátorov
Postupy základnej neodkladnej resuscitácie zaznamenali v Európe oproti roku 2005
minimálnych zmien. Najväčší dôraz je kladený na vykonávanie kvalitnej masáže srdca,
a včasné použitie automatizovaného externého defibrilátora (AED) – pokiaľ je k dispozícii
v blízkosti postihnutého.
Naďalej je odporučené podporovať programy AED, hlavne ďalšie rozmiestňovanie prístrojov
na verejne prístupné miesta (letiská, športové haly, obchodné centrá, divadlá a pod.).
V nemocniciach by mali byť defibrilátory rozmiestnené tak, aby mohol byť kdekoľvek
podaný defibrilačný výboj do 3 minút po kolapse. Označenie prístrojov je celosvetovo
štandardné.
Rozšírená neodkladná resuscitácia
Tak ako pri základnej KPR, je pri rozšírenej resuscitácii základom všetkých postupov
kvalitná masáž srdca. V Guidelines 2005 považovali za prioritu predradenie niekoľkých
minút KPR pred defibriláciou v prípade trvania zastavenia srdca 4-5 minút. Teda správnym
postupom zdravotníkov bolo začatie masáže srdca s ventiláciou a až potom analýza rytmu
a prípadne defibrilácia. V nových odporučeniach nie je presne stanovený čas prvej
defibrilácie a je uprednostňovaný individuálny prístup.
Zmenila sa metodika obsluhy defibrilátora. Je odporučené pokračovanie v masáži srdca počas
nabíjania defibrilátora s cieľom minimalizovať čas prerušenia masáže srdca pred dodaním
defibrilačného výboja. Optimálna energia výboja nie je známa a odporučená energia výboja
zostala bez zmeny (360 J pre monofázický a 200 J pre bifázický výboj s možnosťou
zvyšovania až na 360 J). Po každom výboji musí nasledovať okamžite masáž srdca po dobu 2
minút a až potom je masáž prerušená a vykonaná analýza rytmu srdca s overením účinnosti
predchádzajúceho výboja. Tri defibrilačné výboje rýchlo za sebou sú odporučené pri vzniku
fibrilácie komôr alebo bezpulzovej komorovej tachykardii počas katetrizácie srdca, včasnom
pooperačnom období po kardiochirurgických výkonoch alebo v prítomnosti svedkov pri
súčasnom monitorovaní pacienta manuálnym defibrilátorom, čo umožní okamžité dodanie
výbojov.

Prekordiálny úder u defibrilovateľných rytmov má nízku účinnosť. Jeho použitie je
limitované pri náhlom vzniku zastavenia obehu u monitorovaného pacienta ak defibrilátor
nie je okamžite k dispozícii.
Lieky
V prípade nemožnosti zaistiť periférny žilný prístup pre podanie liekov odporúča sa
intraoseálne podanie. Podávanie farmák intratracheálne už nie je pri resuscitácii
odporúčané.
Najdôležitejším liekom pri KPR je kyslík, ktorý by mal by byť podávaný v priebehu
resuscitácie v najväčšej možnej koncentrácii.
Adrenalín v dávke 1 mg je v algoritme liečby defibrilovateľných rytmov indikovaný až po
treťom defibrilačnom výboji. V prípade asystólie alebo bezpulzovej elektrickej aktivite je
indikovaný hneď, a to po zaistení venózneho vstupu do krvného obehu. Rovnaká dávka je
aplikovaná každých 3-5 minút (po každom druhom cyklu resuscitácie, resp. výboji).
Amiodaron v dávke 300 mg je indikovaný pri fibrilácii komôr alebo bezpulzovej komorovej
tachykardii a tiež je aplikovaný po treťom defibrilačnom výboji.
Podanie atropínu pri resuscitácii už nie je odporúčané.
Ďaleko menší dôraz je kladený na včasné zaistenie dýchacích ciest tracheálnou intubáciou,
pokiaľ nemôže byť vykonaná vysoko kvalifikovaným a skúseným personálom a pacienta je
možné ventilovať iným spôsobom. Po tracheálnej intubácii by mala byť vždy používaná
kapnometria k overeniu správnosti zavedenia tracheálnej rúrky, monitorovanie kvality
resuscitácie a včasnú detekciu obnovenia spontánneho obehu (ROSC).
V poslednom období narastá počet odborných publikácií, ktoré popisujú používanie tzv.
supraglotických pomôcok: laryngeálna maska (LMA – laryngeal mask airway), kombirúrka
(Combitube), laryngeálny tubus (LT –laryngeal tube) a pod.
Supraglotické pomôcky je možné zavádzať jednoduchšie

a tiež bez prerušenia

kompresií hrudníka.
Po obnovení krvného obehu je pre resuscitovaného škodlivá hyperoxia. Pokiaľ je možné
monitorovať saturáciu hemoglobínu kyslíkom v arteriálnej krvi pomocou pulznej oxymetrie,

alebo vyšetrením arteriálnych krvných plynov, inspiračná frakcia kyslíka by mala byť
znížená a titrovaná tak, aby cieľová hodnota SaO2 bola v rozmedzí 94-98%.
Iniciálny manažment akútnych koronárnych syndrómov
Odporučené postupy pre resuscitáciu obsahujú tiež kapitoly venované liečbe akútnych
koronárnych syndrómov. Najčastejšou príčinou mimo nemocničných zastavení srdca
dospelých sú práve ochorenia srdca (82,4%). Pozornosť je tiež venovaná aj zastavení obehu
za mimoriadnych okolností (topenie, intoxikácie, anafylaxia a pod.).
Novým prístupom pri akútnych koronárnych príhodách je zavedenie pojmu non-STelevation myocardial infraction-acute coronary syndrome (non-STEMI-ASC) tak pre
NSTEMI, ako aj pre nestabilnú angínu pectoris. Dôvodom je skúsenosť, že diferenciálna
diagnóza je závislá na biomarkeroch rozoznateľných až po niekoľkých hodinách, kým
rozhodnutie o liečbe je závislé na existujúcich klinických príznakoch.
Z ďalších odporúčaní :
-

anamnéza, klinické vyšetrenia, biomarkery, EKG kritéria a rizikové skóre nie sú
spoľahlivé na identifikáciu pacientov, ktorých možno bezpečne predčasne prepustiť
z pozorovania v príslušnom nemocničnom zariadení,

-

je potrebné sa vyhnúť nesteroidným protizápalovým liekom (NSAIDs),

-

na diagnostické účely by nemali byť používané nitráty,

-

smernice pre liečbu kyselinou acetyl salicilovou (ASA) sa stali liberálnejšími,
v súčasnosti môže

byť ASA podaná s alebo bez asistencie dispečera záchrannej

služby,
-

revidované odporúčania pre novú anti-doštičkovú a anti-trombínovú liečbu pacientov
so STEMI a ne-STEMI založené na liečebnej stratégií. Neodporúčajú sa Gp Iib/IIIa
inhibítory pred angiografiou/PCI.

Došlo k aktualizácii reperfúznej stratégie pri ST-zvýšení infarktu myokardu:
-

preferovanou reperfúznou stratégiou je primárne PCI (percutaneous coronary
intervention) včas uskutočnené skúseným tímom,

-

akceptovateľný čas medzi začatím fibrinolýzy ako aj PCI sa pohybuje medzi 45 a 180
minútami v závislosti na lokalizácii infarktu, vekom pacienta a trvaním symptómu,

-

„záchranné PCI“ by malo byť realizované pri zlyhaní fibrinolýzy, pričom rutinné PCI
bezprostredne po fibrinolýze („pomáhajúce PCI“) sa neodporúča,

-

pacienti s úspešnou fibrinolýzou umiestnení v nemocnici kde nemožno realizovať
PCI, by mali byť prevezení na angiografiu a prípadné PCI, optimálne uskutočnené 624 hodín po fibrinolýze („farmakoinvazívny prístup“),

-

angiografia a v prípade potreby aj PCI môžu mať zmysel u pacientov s obnovou
spontánnej cirkulácie (ROSC) po srdcovej príhode a môžu byť súčasťou
štandardizovaného protokolu po srdcovej príhode,

-

na dosiahnutie týchto cieľov je užitočné vytvoriť sieť zahrňujúcu záchranné zdravotné
služby, nemocnice, v ktorých možno realizovať PCI a nemocnice, kde ho realizovať
nemožno.

Sprísnili sa odporúčania pre používanie beta blokátorov: neexistuje dôkaz pre rutinnú
intravenóznu aplikáciu beta blokátorov okrem špecifických prípadov, ako napr. liečba
tachyarytmií. V ostatných prípadoch beta blokátory v nízkych dávkach možno podávať, až
keď je pacient stabilizovaný.
Nezmenenými

zostávajú

smernice

pre

použitie

profylaktického

anti-arytmického

angiotenzínu, inhibítorov konverzie enzýmov (ACE)/blokátorov angiotenzných receptorov
(ARBs) a statínov.

Poresuscitačná starostlivosť
Po primárne úspešnej resuscitácii náhleho zastavenia obehu sa u väčšiny postihnutých rozvíja
následkom prekonanej celotelovej ischémie abnormálny patofyziologický stav organizmu
označovaný ako syndróm po zastavení srdca – post-cardiac arrest syndrom. Jeho priebeh
ovplyvňuje osud pacientov u ktorých došlo k obnoveniu spontánneho obehu. Svetové
odborné spoločnosti pre resuscitáciu už na konci roku 2008 uverejnili konsenzuálne
stanovisko, ktorého cieľom je poskytnúť návod k poskytovaniu starostlivosti o pacientov po
neodkladnej resuscitácii.
Perzistujúca vyvolávajúca príčina zastavenia srdca modifikuje klinický obraz. Akútny IM je
zistený u 50% pacientov s mimo nemocničným zastavením a 11% KPR v nemocnici.
Zvýšený dôraz je kladený na vykonanie perkutánnej koronárnej intervencie u indikovaných

pacientov s obnovením spontánneho obehu po zastavení srdca (včítane pacientov
v bezvedomí).
Poskytovanie komplexnej poresuscitačnej starostlivosti podľa štruktúrovaného liečebného
protokolu môže zlepšiť prežitie pacienta následkom zastavenia srdca. Revidované bolo
odporučenie pre kontrolu glykémie v poresuscitačnej starostlivosti. U dospelých pacientov
s trvalým obnovením spontánneho obehu by mala byť liečená hyperglykémia pri hodnote
nad 10mmol/l pri súčasnom zabránení hypoglykémie.
Použitie terapeutickej hypotermie patrí medzi odporúčané postupy všetkých pacientov po
zastavení obehu s pretrvávajúcim bezvedomím bez ohľadu na iniciálny rytmus.
Zásady resuscitácie detí
Pri neodkladnej resuscitácii detí závisí pomer stlačení hrudníku a umelých vdychov od počtu
prítomných záchrancov. Laici, ktorí sú obvykle vyškolení v KPR jedným záchrancom, by
mali u detí používať pomer 30:2.
Záchranci – profesionáli by mali u detí používať pomer 15:2, v prípade jedného záchrancu
môžu 30:2 a to hlavne vtedy, keď technikou 15:2 nemôžu dosiahnuť dostatočný počet
kompresií za minútu.
Umelé dýchanie zostáva u detí veľmi dôležitou súčasťou resuscitácie. Ak však záchranci,
ktorí nemôžu alebo nechcú poskytnúť umelé dýchanie, mali by aspoň vykonávať masáž
srdca.
Dôraz je podobne ako u dospelých kladený na dostatočnú masáž srdca so zodpovedajúcou
hĺbkou stlačení hrudníka a minimálnym prerušovaním kompresií. Hĺbka kompresií by mala
dosahovať aspoň tretinu predozadného priemeru hrudníka. Frekvencia by mala byť aspoň
100, ale menej než 120 za minútu. Pri resuscitácii jedným záchrancom je používaná technika
kompresií hrudnej steny dvoma prstami, zatiaľ čo pri resuscitácii viacerými záchrancami je
používaná technika dvoma palcami s obomknutím hrudníka.
U starších detí môže byť používaná technika stláčania hrudníka jednou alebo dvoma rukami
podľa preferencie záchrancu.
Používanie AED je bezpečné u detí starších jeden rok. Niektoré AED umožňujú po pripojení
špeciálnych defibrilačných elektród s redukciou energie na 50 až 75 J pre deti vo veku 1 až 8

rokov. Pokiaľ nie je k dispozícii AED s možnosťou redukcie energie je možné u detí nad 1
rok (výnimočne i pod 1 rok ) použiť bežný AED pre dospelých.
Pri používaní manuálnych defibrilátorov je odporúčaná dávka 4J/kg. Bifázická defibrilácia je
preferovaná, ale pri jej nedostupnosti je možná i monofázická, pri zachovaní energie výboja.
Pri tracheálnej intubácii u detí je preferované použitie tracheálnej rúrky s tesniacou manžetou
vo všetkých vekových skupinách (prevencia dislokácia a lepšia tesnosť).
Zásady výučby neodkladnej resuscitácie
V ideálnom prípade by mali byť všetci laici preškolení v realizácii štandardnej KPR, ktorá
zahrňuje nepriamu masáž srdca a umelé dýchanie (30:2). Tam kde nie sú časové, technické
a personálne možnosti na výuku a tréning resuscitačných postupov, je vhodnejšie vyškoliť
laickú verejnosť iba vo vykonávaní samotných kompresií hrudníka, laici by však mali byť
poučení o možnostiach ďalšej výuky.
Záver
Najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim úspešnosť neodkladnej resuscitácie je jej kvalita.
Dôraz je kladený najmä na obmedzenie prestávok pri masáži srdca a dostatočnú hĺbku
a frekvenciu kompresií. Pri zvažovaní spôsobu zaistení dýchacích ciest by malo byť
postupované individuálne a s ohľadom na skúsenosti a praktické schopnosti personálu.
Význam farmakoterapie pri resuscitácii je menší ako sa predpokladalo v minulosti a podanie
liekov už nie je prioritným postupom. U defibrilovateľných rytmov by mala byť najskôr
vykonaná defibrilácia, pokiaľ možno ešte pred príjazdom rýchlej záchrannej služby,
pomocou AED.
Liečba syndrómov po zastavení srdca je neoddeliteľnou súčasťou liečebnej starostlivosti
a dosahuje optimálne výsledky pri použití štandardných protokolov.
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Otázky:
1. Energiu bifázického výboja defibrilátora pri KPR môžeme zvyšovať do:
a. 150 J
b. 250 J
c. 360 J
2. Hĺbka kompresiíe hrudníka u dospelého pacienta pri KPR môže byť maximálne:
a. 5 cm
b. 6 cm
c. 7 cm
3. Energia výboja u detí pri KPR podľa hmotnosti je:
a. 4 J/kg
b. 5 J/kg
c. 6 J/kg
4.

Hĺbka kompresií u detí pri KPR by mala dosahovať:
a. aspoň tretinu predozadného priemeru hrudníka
b. aspoň polovicu predozadného priemeru hrudníka
c. aspoň 2 cm predozadného priemeru hrudníka

