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Úvod 

Jako téma své absolventské práce jsem si zvolil vývoj vybraných resuscitačních postupů 

v přednemocniční péči. Toto téma jsem si vybral, abych si rozšířil znalosti v této 

problematice a abych seznámil studenty zdravotnických oborů a pracovníky 

záchranných služeb s vývojem vybraných resuscitačních postupů a se správným 

postupem neodkladné resuscitace v dnešní době. Toto téma mě zajímá a domnívám 

se, že každý záchranář by měl postupy neodkladné resuscitace nejen teoreticky dobře 

znát, ale především umět aplikovat v praxi spolu se souhrou resuscitačního týmu. Tato 

souhra zvyšuje úspěšnost neodkladné resuscitace. Domnívám se, že tato situace je 

vždy velice stresující a každá sebemenší chyba může výrazně zkomplikovat celý průběh 

neodkladné resuscitace. Teoretická část je zaměřená na vývoj resuscitačních postupů, 

a na změny tak jak jsou uváděny v pětiletých cyklech do praxe, dále zde budou popsány 

rozdíly neodkladné resuscitace podle věkových a indikačních skupin pacientů. Dále zde 

budou popsány pomůcky, které se při neodkladné resuscitaci používají, a také zde 

bude popsaná neodkladná resuscitace z pohledu operátora zdravotnického operačního 

střediska.  

V praktické části zpracuji rozhovory s lékaři zdravotnické záchranné služby                              

a záchranáři, kterými se budu snažit zjistit, jaký je pohled samotných zdravotníků na 

změny v resuscitačních postupech a zda se teoreticky řídí doporučenými postupy 

neodkladné resuscitace. Jedná se o kvalitativní výzkum, provedený pomocí řízených 

rozhovorů, kdy všem respondentům budu pokládat stejné otázky. Výsledky rozhovorů 

budou zpracovány v autentické formě a výsledky budou součástí praktické části 

absolventské práce.  
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1  Cíle absolventské práce  

      

1.1  Hlavní cíl 

Seznámit čtenáře s vývojem vybraných resuscitačních postupů užívaných                          

v přednemocniční neodkladné péči od druhé poloviny dvacátého století. 

1.2  Vedlejší cíl 

Na základě rozhovorů se zkušenými zdravotníky provést analýzu teoretických znalostí. 

Seznámit s postoji zkušených zdravotníků k zavádění nových postupů do praxe 

s ohledem na různé skupiny pacientů.  

Výzkumné otázky 

- Jaké jsou připomínky respondentů k nově zavedeným doporučeným postupům. 

- V jakých tematických oblastech mají respondenti nejvíce neznalostí. 
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Slovník cizích slov 

Abdominální – břišní  

Alveol – plicní sklípek 

Anafylaxe – druh alergie, přecitlivělost na cizorodou bílkovinu 

Aorta – srdečnice  

Apnoe – zástava dechu 

Arteria brachialis – tepna pažní 

Arteria femoralis – tepna stehenní 

Arteria karotis - krkavice 

Arytmie – porucha rytmu 

Aspirace – vdechnutí cizího tělesa 

Asystolie – srdeční zástava 

Bradykardie – nízká tepová frekvence 

Campliace – podjatost plic 

Cyanoza – namodralé zbarvení kůže 

Diastola – relaxace 

Endokard – vnitřní výstelka srdce 

Endotracheální  - do průdušnice 

Epiglotitida – zánět příklopky hrtanové 

Epikard – vazivová blána na povrchu srdce 

Exspirium – výdech 

Ezofageální - jícnový 
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Fibrilace – míhání  

Gasping – lapavé dechy 

Gravidní - těhotná 

Hyperkalemie – nadbytek draslíku 

Hypokalcemie – nedostatek vápníku 

Hypokalemie – nedostatek draslíku 

Hypomagnesie – nedostatek magnesia  

Hypotermie – nízká teplota 

Hypovolemie – snížení objem obíhající krve  

Hypoxémie – snížený obsah kyslíku v krvi 

Hypoxie – snížený obsah kyslíku ve tkáních 

Inspirium – vdech 

Interpleurální – mezihrudí 

Intoxikace - otrava 

Intraoseální – uvnitř kosti 

Intratrachealně – uvnitř průdušnice 

Intravenozně – do žíly 

Ischémie – místní nedokrevnost 

Koniotomie – protětí vazivové membrány hrtanu 

Laryngospasmus – křečovité uzavření hrtanu 

Ligamentum cricothyroideum – vaz mezi prstencovou a štítnou chrupavkou 

Maligní – zhoubný 
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Mioza – zúžené zornice 

Musculus scalenus – šikmý sval krku 

Musculus sternocleidomastoideus – zdvihač hlavy 

Myokard – svalovina srdeční 

Ortopnoe – záchvatovitá dušnost, u níž pacient nemůže ležet, polohou si snaží ulevit 

Patella – čéška  

Perikard – osrdečník  

Pneumotorax – nahromadění vzduchu v pleurální dutině 

Preoxygenovat - prodýchat 

Respirační insuficience – dechová nedostatečnost 

Reziduální – zbytkový 

Septum – srdeční přepážka 

Stridor – pískot 

Systola – kontrakce 

Tachykardie – zvýšená tepová frekvence 

Tibie – holenní kost 

Trombóza – ucpání cévy 

Vazodilatace – rozšíření cév 

Vena jugularis externa – zevní hrdelní žíla 
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2  Teoretická část 

2.1  Anatomie 

2.1.1 Anatomie a fyziologie oběhové soustavy 

Cévy a srdce zajišťují krevní oběh. Srdce pracuje jako čerpadlo, které vhání do 

uzavřeného cévního systému krev. Krevní oběh se rozděluje na malý (plicní) krevní 

oběh kde neokysličená krev putuje z pravé komory plicnicí do plicního řečiště a vrací se 

okysličená čtyřmi plicními žílami do levé síně a velký (tělní) krevní oběh, kde okysličená 

krev teče z levé komory aortou do celého těla a potom se vrací do pravé síně horní       

a dolní dutou žilou. 

                    [26] 

Cirkulaci krve zajišťuje dutý sval – srdce. Tvoří jej vnitřní výstelka (endokard), který 

vytváří i cípaté chlopně. Dále příčně pruhovaná srdeční svalovina (myokard), vazivová 

blána na povrchu srdce (epikard) a ten přechází v místech ústí velkých cév v silný 

vazivový obal perikard (osrdečník). Mezi epikardem a perikardem je malé množství 

tekutiny a to usnadňuje hladký a klouzavý pohyb. Srdce má čtyři dutiny. Pravou a levou 

předsíň a pravou a levou komoru. Septum je přepážka, která rozděluje srdce na pravou 

a levou část. Mezi pravou předsíní a komorou se nachází trojcípá chlopeň a mezi levou 

předsíní a komorou chlopeň dvojcípá. Obě se při stahu komor uzavírají. Poloměsíčité 

chlopně se nacházejí na začátku aorty a plicnice.  

                [4, 26] 

Převodní systém srdeční zajišťuje tvorbu vzruchu a jeho převod v srdci. Je tvořen 

zvláštním typem srdeční svaloviny a má několik částí. Sinusový uzel (SA uzel) začíná 

v ústí horní duté žíly do pravé předsíně a je to hlavní místo pro tvorbu vzruchu. 

Síňokomorový uzel (AV uzel) je v místech na rozhraní pravé předsíně a komory. Hisův 

svazek má začátek v síňokomorovém uzlu, jde septem a dělí se na pravé a levé 

Tawarovo raménko. Tato raménka vedou vzruchy do pravého a levého srdce                  

a konečným větvením těchto dvou ramének jsou Purkyňova vlákna, které vedou 

vzruchy celou svalovinou komor.         [4, 26] 
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    Systola (kontrakce) srdce a diastola (relaxace) je jeden cyklus. Při kontrakci 

myokardu se poloměsíčité chlopně uzavírají. Když se na začátku systoly zvýší tlak, tak 

se krev tlačí zpátky do síní, což vede k uzavření cípatých chlopní. V komorách je 

uzavřená krev a s pokračujícím stahem srdeční svaloviny stoupá tlak krve. Ve chvíli, kdy 

systolický tlak převýší tlak v plicnici a aortě, otevřou se poloměsíčité chlopně a krev je 

kontrakcí do malého a velkého krevního oběhu vypuzena. Když je krev z komor 

vypuzena, tak klesá v komorách tlak na nižší než je v aortě a plicnici, tudíž má krev 

tendenci téci z místa, kde je tlak vyšší do místa s nižším tlakem a tak se krev ve velkých 

tepnách na chvíli obrací, tím pádem dochází k uzavření poloměsíčitých chlopní. 

Relaxací svaloviny komor stále klesá tlak krve v komorách a nastává diastola komor. Ve 

chvíli, kdy tlak krve v komorách poklesne níž než tlak v síních, otevřou se cípaté 

chlopně a nastává plnící fáze. Systolou síní se ukončí plnící fáze. Tepový srdeční objem 

je množství krve, které se do krevního oběhu během jedné systoly přečerpá. Za 

klidových podmínek je to asi 70 ml. Minutový objem je množství přečerpané krve za 

jednu minutu do krevního oběhu. Srdeční frekvence je u dospělého člověka 60 – 90 

tepů za minutu. 

                [9, 26]    

2.1.2  Anatomie a fysiologie dýchací soustavy 

Výměnu dýchacích plynů mezi vnějším prostředím a krví zprostředkovává dýchací 

systém. Výměna dýchacích plynů se uskutečňuje v plicních sklípcích, do kterých vzduch 

proudí přes horní a dolní cesty dýchací. Mezi horní cesty dýchací patří dutina nosní, 

dutina ústní a nosohltan a mezi dolní cesty dýchací patří hrtan, průdušnice, průdušky                 

a plíce. 

                               [26] 

Vdech (inspirium) je děj aktivní, u kterého se zvětšuje nitrohrudní objem. Když se 

hrudník rozepne tak se při elasticitě plic v mezihrudním (interpleurálním) prostoru 

vytvoří podtlak a ten udržuje plíci rozepjatou. Výdech (exspirium) je pasivní děj a díky 

přirozené elasticitě plicní tkáně a váhou hrudní stěny se plíce vyprázdní. Podjatost plic 

(compliance) je změna objemu v závislosti na tlaku.  Surfaktant zabraňuje kolapsu 

plicních sklípkům (alveolům) na konci výdechu. Při nedostatku surfaktantu dochází ke 
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kolapsu plicní tkáně a atelektáze (nevzdušnost plicní tkáně). Asi z 80 % dechové práce 

v klidu závisí na bránici a dále na mezižeberních svalech. Při ortopnoe a namáhové 

dušnosti se připojují pomocné inspirační svaly a to mm. Scaleni                                          

a sternocleidomastoidei.  

                 [4, 9] 

 Jeden dechový cyklus, který se u zdravého člověka opakuje 12 – 16 krát za minutu, 

tvoří nádech a výdech. Dechový objem je množství zhruba 500 ml vzduchu, které se 

každým vdechem a výdechem vymění v plicích. Expirační rezervní objem je zhruba 1 l 

vzduchu, který můžeme po klidném výdechu ještě aktivně vydechnout, ale i po tomto 

aktivním výdechu v plicích ještě zůstává 1,2 l vzduchu a tomu se říká reziduální 

(zbytkový) objem. Inspirační dechový objem znamená, že po klidovém nádechu 

vdechneme další 3 l vzduchu pomocí zvýšením svalové činnosti. Vitální kapacita plic je 

součet dechového objemu, inspiračního a exspiračního rezervního objemu a je to 

objem vzduchu, který po maximálním nádechu maximálním dechovým úsilím 

vydechneme. Množství vzduchu vydechnuté z plic za minutu (dechový objem x počet 

dechů za minutu) je minutová ventilace plic. 

                    [26] 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2.2  Neodkladná resuscitace 

2.2.1  Historie neodkladné resuscitace 

Kardiopulmonální resuscitace, jak ji známe dnes, se začala vyvíjet teprve v padesátých 

a šedesátých letech minulého století. Tehdy byla do praktického postupu 

zkombinována nepřímá srdeční masáž, elektrická defibrilace a umělá plicní ventilace.   

Snaha pomoct druhému je stará asi jako lidstvo samo.  O pacientovi, který nereagoval 

na  podněty, si zprvu lidé mysleli, že je v hlubokém spánku. Proto se ho snažili vzkřísit 

hlasitým křikem, bolestivými podněty a lomcováním. Když pacient nereagoval, tak jen 

zachránci sledovali, jak jeho tělo vychládá a snažili se zachovat jeho tělesnou teplotu co 

nejdéle tak, že k jeho tělu přikládali horké obklady, popel nebo zvířecí trus. Pokud to 

nepomáhalo, tak čekali dál a až rozvíjející se zápach, posmrtné skvrny a pokračující 

vychladnutí znamenalo, že je pacient mrtev a že boj o jeho život prohráli.   

Už staří Egypťané si uvědomili, že zprůchodnit dýchací cesty je důležité. Zobrazení 

z doby Ramsesse II. ukazuje, jak se snažili u utonulého dostat vodu z dýchacích cest 

tím, že jej obrátili nohama vzhůru a hlavou dolů, aby voda vytekla. Dokonce reliéf na 

chrámu v Abu Simbel z roku asi 1300 před naším letopočtem znázorňuje zajištění 

dýchacích cest Esmarchovým manévrem při zapadnutí jazyka. V době prvního století 

před naším letopočtem byla navržena Asklépiadesem z Průsy první tracheotomie. 

Okolo roku 400 našeho letopočtu jí Caeliius Aurelianus zatracuje, protože se domníval, 

že je neúčinná. Úspěšná tracheotomie byla i popsána v Talmudu (třetí až šesté století 

našeho letopočtu). Tato tracheotomie se uskutečnila na ovci. Už porodní báby 

v egyptském zajetí kolem roku 1300 před naším letopočtem prováděly dýchání z úst do 

úst pomocí rákosu, který zavedly do dýchacích cest u dítěte, které po porodu 

nedýchalo. V šestém století našeho letopočtu popsaly Actius z Amidy resuscitaci                    

u tonoucích a oběšených. Pokoušeli se je přivést k vědomí tak, že jim lili do úst olej 

s pepřem a semeny kopřiv. U oběšených ještě foukali do nosu prostředky vyvolávající 

kýchání. V pozdním středověku a raném novověku se však ustupovalo od pokusů                     

o oživení člověka z křesťanského přesvědčení. Mysleli si, že se jedná o vzepření proti 

božímu pánu. Roku 1740 položil Ludvík XV. právní základy k poskytování první pomoci 

na základě doporučení Akademie věd z Paříže. Později se k tomuto nařízení připojila               
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i řada evropských regionů. Do té doby bylo poskytování první pomoci zakázáno do 

doby, než přišla vrchnost. Až když byla roku 1769 založena Společnost pro záchranu 

tonoucích v Amsterdamu, byly definitivně prosazeny myšlenky resuscitace. První 

doporučený algoritmus zněl: „Udržuj oběť v teple, odstraň spolykanou či aspirovanou 

vodu, podávej dýchání z úst do úst a insufluj tabákový kouř do konečníku. Koncem 

osmnáctého století bylo nahrazeno dýchání z úst do úst dýchacím měchem. První 

použití trokáru a kanyly provedl Sanctorius Saneterius (1561-1636). Kanylu nechal 

zavedenou tři dny. Troussean popsal roku 1833 dvě stě tracheostomií u pacientů, kteří 

měli záškrt. Funkční nástroje k intubaci vyvinul roku 1803 E. Coleman. Koncem 

devatenáctého století došlo k rozšíření intubace. Victor Eisenmenger sestrojil roku 

1893 orotracheální tubus. Techniky moderní tracheotomie a její indikace zapsal roku 

1921 Chevalier Trousseau. Pánové Safar a Ruben v roce 1954 zjistili a popsali, že 

dýchání z plic do plic je účinnější než například provedení koniotomie či koniopunkce               

a od té doby se tato metoda stala standardně používanou.  

                       [7, 19, 25] 

Největší zásluhu na objevení nepřímé srdeční masáže má William B. Kouwenhov,                

J. R. Jude a G. G. Knickerbocker z Johns Hopkinsonovy University v Baltimoru, kteří o ní 

napsali publikaci. V roce 1960 si Kouwenhov při pokusech s transtorakální defibrilací 

náhodou všiml, že se arteriální tlak zvyšuje díky tlaku těžkých defibrilačních elektrod. 

Nejdříve dělal pokusy na psech a poté na lidech. Zjistil, že stlačováním hrudníku docílí 

dostatečného oběhu a lepších podmínek pro defibrilaci. Proto se stala resuscitace 

dostupnou pro všechny, protože k ní byly potřebné hlavně dvě ruce. Český profesor          

B. Peleška sestrojil v roce 1962 první přenosný defibrilátor s baterií. V roce 1964 bylo 

doporučeno kombinovat dýchání z úst do úst s nepřímou srdeční masáží. Profesor Petr 

Safar, který má český původ, publikoval práci Cardiopulmonary Resuscitation v roce 

1968. Tu přijali všechny lékařské společnosti jako jediný protokol resuscitace. Později 

byla resuscitace doplněna defibrilací. Takřka třicet let byly tyto pravidla používány. Až 

roku 2000 byly vydány doporučené postupy Guidelines Mezinárodním výborem pro 

resuscitaci (ILCOR – Internacional Liaison Committee on Resuscitacion). Tyto postupy 

se co pět let obměňovaly na základě nových poznatků resuscitační medicíny, které byly 

zjištěny. Tato doporučení vždy zpracovává Evropská rada pro resuscitaci                                 
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(ERC – European Resuscitation Concil) pro charakteristické podmínky v Evropě. V Česku 

byla založena Česká resuscitační rada v květnu 2010, která mimo jiné zajišťuje oficiální 

překlad doporučených postupů Guidelines.  

                   [7, 19, 25] 

2.2.2 Resuscitace jako pojem 

Je to soubor jednoduchých a logických na sebe navazujících postupů, které slouží při 

srdeční zástavě k neprodlené obnově dodávky okysličené krve do mozku. Rychlost 

zahájení a účinnost provedení neodkladné resuscitace je hlavním faktorem úspěchu. 

Při běžné teplotě začínají mozkové buňky odumírat už po 4–5 minutách po zástavě 

oběhu. I když se podaří krevní oběh obnovit po delší době, nikdy se neobnoví normální 

kvalita života, protože vyšší mozkové funkce jsou trvale poškozené. I z tohoto důvodu 

se klade důraz na zahájení neodkladné resuscitace již před příjezdem záchranné služby.  

                   [28] 

2.2.3 Příčiny náhlé zástavy oběhu 

Příčiny náhlé zástavy oběhu se vždy dělily na hypoxické a kardiální. U dětí je to 

primárně hypoxická příčina a u dospělých je to primárně kardiální zástava začínající 

poruchou funkce srdečního svalu a vedoucí k izolované tkáňové hypoxii velice citlivých 

orgánů jako je mozek, myokard, ledviny apod. Globální hypoxie vzniká podle toho, jak 

orgány spotřebovávají své zásoby kyslíku. Nejčastější příčinou náhlé zástavy oběhu jsou 

maligní arytmie jako komorová fibrilace, komorová tachykardie s rychlou odpovědí 

komor, maligní bradykardie a jiné. Většinou jsou zapříčiněny akutním infarktem 

myokardu, poruchami převodního srdečního systému nebo metabolickými poruchami. 

Náhlá zástava oběhu z hypoxické příčiny vzniká jako následek globální hypoxie 

organismu z příčin, které jsou mimo oběhový systém, jako například obstrukce 

dýchacích cest, aspirace cizího tělesa, intoxikace, tonutí atd. Pod EKG obrazem 

z hypoxické příčiny lze vyčíst bradykardii, elektromechanickou disociaci a později                    

i isoelektrickou linii. Pokud je na počátku náhlé zástavy oběhu hypoxie, hypotermie, 

hypovolémie, hypokalemie, hyperkalemie a jiné metabolické příčiny nebo tenzní 

pneumotorax, srdeční tamponáda, toxické účinky, plicní nebo srdeční trombóza, 

považuje se to za zástavu reverzibilní.       [3, 11] 



17 
 

2.3  Specifické skupiny pacientů 

2.3.1 Neodkladná resuscitace dětí  

Nejčastější příčina náhlé zástavy oběhu u dětí byla vždy primárně respirační. Vždy byl 

kladen důraz na včasné rozpoznání náhlé zástavy oběhu a zahájení neodkladné 

kardiopulmonální resuscitace. Protože je anatomická stavba dětí v určitém věku 

odlišná, museli se k tomuto faktu přizpůsobit i postupy neodkladné resuscitace. Děti 

pro resuscitaci byly rozděleny podle věku na novorozence a kojence, děti od jednoho 

do osmi let a děti nad osm let. Mezi těmito věkovými skupinami dětí se lišily hlavně 

poměry mezi stlačování a vdechy a také se lišila frekvence stlačování a vdechů. 

Příznaky respiračního selhávání dítěte se projevovaly zrychlenou nebo zpomalenou 

dechovou frekvencí, popřípadě úplnou zástavou dechu. Normální dechová frekvence 

se u novorozenců uváděla 40 – 60 dechů za minutu, u kojenců 30 – 40 dechů za 

minutu, u dětí do osmi let 12 – 30 dechů za minutu a u dětí starších osmi let 12 -16 

dechů za minutu. Jako další příznaky respiračního selhávání byly považovány různé 

poslechové fenomény jako například pískoty, vrzoty, stridor, dechová námaha, která 

může dětského pacienta značně vyčerpat. Také hypoxie, která se projevuje cyanózou            

a dá se změřit pulzním oxymetrem. Dítě je bledé, nebo prošedlé, i když dostává kyslík. 

Také se mohou přidružit projevy selhávání jiných systémových orgánů, které trpí 

nedostatečnou oxygenií nebo ventilací, nebo se snaží kompenzovat tento stav. To 

znamená zvyšující se tachykardie, která se snaží působit jako kompenzační 

mechanismus, kdy se snaží zvýšit přísun kyslíku, bledost, poruchy vědomí bradykardie, 

která se projevuje jako nepříznivý příznak selhávání kompenzačních mechanismů. 

          [3, 18, 19, 22] 

  Příznak cirkulačního selhání dítěte (šok) se charakterizoval jako nepoměr mezi 

potřebou a dodávkou kyslíku do tkání, který byl způsoben neadekvátní cirkulací. 

Hypotenze (nízký krevní tlak) je spíš příznakem dekompenzace šoku. U dětí nastává 

hypotenze až při ztrátě skoro 40 % celkového objemu cirkulující krve. Další příznaky 

cirkulačního selhání jsou narůstající kapilární návrat, mramorovaná, bledá, studená, 

opocená kůže, slabě hmatný nebo nehmatný pulz, snížení krevního objemu, 

metabolická acidóza a snížená diuréza, bezvědomí, křeče. Mezi hlavní příznaky náhlé 
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zástavy oběhu dítěte patřilo vymizení reakce na bolestivý podnět, bezdeší (apnoe), 

lapavé dechy (gasping), bledost nebo cyanóza. Neodkladná resuscitace se měla začít               

i v případě, že si zachránce nebyl zcela jist, že došlo k náhlé zástavě oběhu, nebo když si 

nebyl jist, že cítí pulz (u kojenců na arteria brachialis, arteria femoralis a u dětí na 

arteria carotis nebo arteria femoralis). Zhodnocení stavu se provádělo podle Safarova 

postupu ABCDE. Jednalo se o anglické zkratky, kde znamenalo A (airway) kontrola 

dýchání a záklon hlavy, B (breathing) zhodnocení kvality dýchání, C (circulation) 

zhodnocení oběhu, popřípadě zástava krvácení, podání léků a infuzních roztoků,                    

D (disability) zhodnocení neurostatu a E (ECG) monitorace elektrické aktivity 

myokardu. Tento Safarův postup je základem všech doporučených resuscitačních 

postup nejen u dětí, ale i u dospělých. Pokud dítě nereagovalo na oslovení, bolestivý 

podnět a nedýchalo nebo mělo lapavé dechy, tak se neprodleně zahajovala 

neodkladná kardiopulmonální resuscitace. U dětí, a to zejména u kojenců                         

a novorozenců, se doporučoval mírný záklon hlavy popřípadě podepření šíje. Při 

podezření na obstrukci dýchacích cest cizím tělesem se doporučoval provést 

vypuzovací manévr. Zachránce si položil kojence na předloktí, popřípadě větší dítě na 

stehno a pokusil se cizí těleso vypudit několika ranami mezi lopatky dítěte, kdy hlava                

a trup dítěte směřovaly směrem dolů. Pokud ale trpělo dítě zánětlivým onemocněním 

dýchacích cest a nebylo jasně zřejmé, že by aspirovalo cizí předmět, byla tato 

vypuzovací technika kontraindikována. U dětí se začínalo dvěma umělými vdechy. Vždy 

se dával pozor na vdechovaný objem, protože dětská kapacita plic je nízká. Prioritní 

bylo zajištění dýchacích cest endotracheální intubací. V případě nouze, kdy 

bezprostředně hrozila smrt dítěte asfyxií a intubace nebyla možná, doporučovalo se 

zajistit dýchací cesty koniotomií či koniopunkcí. Doporučená frekvence řízené ventilace 

u novorozenců a kojenců byla 20 – 25 dechů za minutu a u dětí od jednoho do osmi let 

15 – 20 vdechů za minutu. Poměr mezi umělými vdechy a nepřímou srdeční masáží byl 

1:5. Frekvence nepřímé srdeční masáže u novorozenců a kojenců byla doporučena 100 

– 130 za minutu a u starších dětí 80 – 100 za minutu. Doporučená hloubka stlačení 

hrudní kosti u novorozenců a kojenců byla 2 – 2,5 cm a u větších dětí 2,5 – 3 cm. U dětí 

nebyl doporučován prekordiální úder.  

                   [3, 8, 18, 19, 22] 



19 
 

V doporučených postupech z roku 2000 došlo k úpravě poměrů. U všech dětí se 

zahajovala kardiopulmonální resuscitace dvěma vdechy a poté byla zahájena nepřímá 

srdeční masáž v poměru 15:2 u neintubovaných dětí nad osm let a 5:1 u intubovaných 

dětí nad osm let. U dětí od jednoho do osmi let byl doporučený poměr 5:1 jednou 

rukou alespoň 100 stlačení za minutu. Novorozencům a dětem do jednoho roku byl 

doporučován poměr 3:1 a nepřímá srdeční masáž se měla provádět dvěma prsty nebo 

palci. Doporučený defibrilační výboj pro děti byl 2 J/kg.  

                      [21, 22] 

Další změnu v doporučených postupech pro kardiopulmonální resuscitaci přinesl rok 

2005. Cílem bylo zjednodušit postup tak, aby byl co nejefektivnější. U dětí se 

doporučovalo začít pěti umělými vdechy. Poměr mezi nepřímou srdeční masáží             

a umělými vdechy se uváděl u novorozenců a kojenců 3:1, u dětí do osmi let 15:2                

a u dětí nad osm let 30:2 stejně jako u dospělých. Doporučený defibrilační výboj byl                

4 J/kg tělesné hmotnosti. Před aplikací defibrinačního výboje se měla provádět dvě 

minuty nepřímá srdeční masáž. V doporučených postupech z roku 2010 není kladen 

důraz na včasnou endotracheální intubaci. Střídání nepřímé srdeční masáže a řízené 

ventilace v poměru u novorozenců tři stlačení a jeden vdech a u ostatních dětí                     

15 stlačení a 2 vdechy. U dětí staršího školního věku a adolescentů se vede 

kardiopulmonální resuscitace v poměru třicet stlačení a dva vdechy jako                          

u dospělých. Následuje kontrola srdečního rytmu, která se může provést trojím 

způsobem. Prvním způsobem je přiložení defibrilačních elektrod, druhým způsobem je 

použití elektrod EKG. Buď se na pacienta přiloží defibrilační elektrody, nebo se na něj 

nalepí elektrody EKG, které po celou dobu snímají rytmus. Proto je lepší používat 

nalepovací elektrody EKG a defibrilační elektrody - pádla v případě potřeby výboje, 

protože v případě detekce rytmu přiložením defibrilačních elektrod, se mohou 

zachránci třepat ruce, a tudíž mohou vzniknout artefakty. Dále je možno použít 

samolepící defibrilační elektrody „pads“ což je v současné době nejvíce preferovaný 

postup. Výhodou těchto elektrod je, že dokáží analyzovat rytmus a provést defibrilační 

výboj. Defibrilace je indikovaná okamžitě po detekci defibrilovatelného rytmu. Součásti 

neodkladné resuscitace je zajištění cévního řečiště. Po třetím neúspěšném pokusu             

o zajištění žilního vstupu se přechází na zajištění intraoseálního vstupu. 
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Nedefibrilovatelné rytmy jsou asystolie, bradykardie a bezpulzová elektrická aktivita 

(PEA). U dětí to jsou nejčastější rytmy při kardiopulmonální resuscitaci, protože 

nejčastější příčinou náhlé zástavy oběhu u dětí je respirační etiologie. Bezpulzovou 

elektrickou aktivitu charakterizuje organizovaná široko i úzko kompletová elektrická 

aktivita s často pomalou frekvencí bez pulzu. Většinou následuje po hypoxii a následné 

ischémii myokardu. Během resuscitace se musí dbát na správnou frekvenci a hloubku 

stlačení.  

                    [5, 6, 17, 23, 27, 28, 29] 

Mezi defibrilovatelné rytmy patří komorová fibrilace (KF), nebo bezpulzová komorová 

tachykardie (KT). Tyto rytmy jsou pravděpodobnější v případě, že se jedná o kardiální 

příčinu. Zde je nejdůležitější provést co nejrychleji defibrilaci. Doporučený defibrilační 

výboj u dětí je 4 J/kg tělesné hmotnosti. Nepřímá srdeční masáž se provádí i ve chvíli, 

kdy se defibrilátor nabíjí. Po nabití se masáž přeruší na dobu nezbytně nutnou a po 

výboji se okamžitě pokračuje s nepřímou masáží srdce. Po dvou minutách přichází na 

řadu kontrola rytmu, která by neměla trvat déle než 10 sekund. Pokud trvá komorová 

fibrilace nebo  bezpulzová komorová tachykardie, podává se druhý výboj 4 J/kg. Po 

dalších dvou minutách resuscitace se provede další kontrola rytmu. Když stále 

přetrvává komorová fibrilace či bezpulzová komorová tachykardie, podá se třetí výboj 

4 J /kg a aplikuje se adrenalin 10 μg/kg a amiodaron 5 mg/kg ihned po třetím výboji.  

10 μg/kg adrenalinu se aplikuje každou třetí až pátou minutu. Druhá dávka 

amiodaronu 5 mg/kg se podá, když i po pátém neúspěšném výboji přetrvává komorová 

fibrilace či bezpulzová komorová tachykardie. Během kardiopulmonální resuscitace je 

snaha také rozpoznat a léčit i reverzibilní příčiny (4H a 4T). Jsou to hypoxie                               

a hypovolémie (u dětí nejčastěji), dále hypotermie a hypo/hyper kalémie a tenzní 

pneumotorax, intoxikace, tamponáda a trombóza myšleno plicní embolie. Pacient je 

směřován na dětské anesteziologicko-resuscitační oddělení.             

             [5, 6, 17, 28]  
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2.3.2 Neodkladná resuscitace dospělých 

I u kardiopulmonální resuscitace dospělých se postupovalo podle Safarova již 

zmiňovaného schématu ABCDE. Při prvním kontaktu s pacientem se zjišťoval stav 

vědomí, podle oslovení a bolestivého podnětu. Pokud pacient nereagoval, tak bylo 

zapotřebí zjistit, zda dýchá.  Na dýchání se kladl důraz. K uvolnění dýchacích cest byl 

doporučován záklon hlavy, trojitý manévr nebo předsunutí dolní čelisti. Bylo nutné se 

přesvědčit o tom, že dutina ústní není hrubě znečištěna například aspirovanými 

zvratky. V případě, znečištění se doporučovala dutina ústní vyčistit. Následovaly dva 

umělé vdechy a kontrola tepu na krkavici. Pokud zachránce nahmatal tep, měl 

pokračovat s umělými vdechy a to frekvencí dvanáct dechů za minutu. V případě ale, že 

tep nebyl hmatný, přistupovalo se k nepřímé srdeční masáži. V jednom zachránci byl 

doporučený poměr vdechů a stlačení 2:15 a frekvence stlačení hrudníku měla být          

80 – 100/min. v případě dvou a více zachránců měl být poměr vdechů a stlačení 1:5                         

a frekvence stejná jako u jednoho zachránce to znamená 80 – 100/min. Intubace 

trachey se měla provádět co nejdřív, aby mohla být prováděna dokonalejší kyslíková 

terapie. Dalším úkolem bylo zajistit žilní vstup k možnosti aplikace farmak a popřípadě 

tekutin. Pokud již byl pacient zaintubován a nešlo u něj provést zajištění žilního vstupu, 

mohly se některé léky aplikovat i intratracheálně, ale ve dvojnásobné dávce než                       

u intravenózní aplikace. Dále se přistoupilo k vyhodnocení srdečního rytmu pomocí 

EKG. Základní typy křivek, které mohly provázet náhlou zástavu oběhu byly stejné jako 

dnes a to asystolie, elektrická disociace, tachykardie komor bez hmatatelného pulsu                  

a fibrilace komor. V případě, že byl zaznamenán defibrilovatelný rytmus, přistoupilo se 

k externí defibrilaci. Před ní musela být ale prováděna neodkladná resuscitace alespoň 

dvě minuty.  

Od roku 2000 se v pravidelných pětiletých intervalech provádí změny v doporučených 

postupech pro kardiopulmonální resuscitaci na základě medicíny založené na 

důkazech. Jsou to Guidelines 2000, Guideines 2005 a nejnovější Guidelines 2010.  

                      [3, 7, 8, 18, 19, 25] 
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V doporučení z roku 2000 se kladl důraz na dýchání. Dýchání bylo na prvním místě ve 

sledu výkonů u neodkladné resuscitace. Dospělý pacient měl být položen na záda, 

následoval záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti nebo trojitý hmat a po uvolnění             

a vyčištění dýchacích cest se provedly dva umělé vdechy a poté následovala nepřímá 

srdeční masáž v poměru patnáct stlačení a dva vdechy. Jeden řízený dech měl trvat                             

u dospělých a dětí starších osmi let dvě sekundy. Doba, během které se přerušilo 

umělé dýchání, neměla přesáhnout dobu třiceti sekund. v případě, že byl někdo 

svědkem zástavy, byl indikován prekordiální úder. Léky se aplikovaly intravenózně, 

intraoseálně  a intratracheálně. Intratracheálně se mohly aplikovat pouze léky 

adrenalin, trimekain, atropin a naloxon v množství 2 – 3 krát větším než u intravenózní 

aplikace. Vazopresin byl doporučován jako alternativa adrenalinu při komorové fibrilaci 

nebo komorové tachykardii odolné defibrilaci. Kde odpověď na adrenalin nebyla 

dostatečná, bylo možné podat 40 jednotek. Atropin se doporučoval v případě srdeční 

zástavy, pomalé bezpulzové aktivity, nebo relativní bradykardie  v dávce 1 mg do 

maximální dávky 3 mg. Kalcium při hypokalcémii nebo hyperkalémii v dávce 5 – 8 ml 

10% kalcium glukonikum. Magnesium se doporučovalo u stavů s hypomagnésií nebo              

u Torsade de pointes. Defibrilace se prováděla především monofázickými defibrilátory, 

kde byl doporučen výboj 3 J/kg. U defibrilovatelného rytmu se nezačínalo třemi po 

sobě jdoucími výboji. Při nutnosti opakovat defibrilační výboj se dávka zvýšila na 5 J/kg. 

Ideální sled výbojů se doporučoval 200 J, 200 – 300 J a 360 J. V případě bifázického 

defibrilačního výboje se doporučovalo 150 – 200 J.  

                      [20, 21] 

Rok 2005 přinesl pár drobných změn. Doporučení z roku 2005 klade důraz především 

ne tak na dýchání, jako to bylo v předchozích postupech, ale zejména na co nejmenší 

přerušování nepřímé srdeční masáže, protože většina náhlých zástav oběhu je 

způsobena primárně kardiální příčinou. Po záklonu hlavy se doporučovalo provést dva 

až pět úvodních vdechů u dospělého pouze v případě, že se jednalo o asfyktickou 

zástavu oběhu. Jinak bylo doporučeno začínat nepřímou srdeční masáží a to v poměru 

třicet stlačení a dva vdechy. Stlačení se mělo provádět do jedné třetiny hrudníku. Zde 

měl jeden řízený dech trvat jednu sekundu. Při defibrilovatelném rytmu se mělo do 

doby, než může být aplikován defibrilační výboj, začít s dvouminutovou nepřímou 
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srdeční masáží. Na úvod se aplikoval pouze jeden defibrilační výboj o maximální 

dostupné energii u monofázického defibrilátoru 360 J, a u bifázického defibrilátoru   

150 – 200 J. Po defibrilaci okamžitě následovala nepřímá srdeční masáž. Kontrola 

rytmu se prováděla až po dvou minutách. Adrenalin se mimo jiné aplikoval po druhé 

neúspěšné defibrilaci. I v tomto doporučení byla intratracheální aplikace léků                

u dospělých. Už v těchto postupech se začala doporučovat účinná hypotermie, s cílem 

ochladit pacienta po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci na 32 – 34 °C. 

                               [6, 27, 29] 

V doporučení z roku 2010 je uveden poměr stlačení hrudníku a umělých vdechů 30:2. 

Frekvence nepřímé srdeční masáže je 100/min a hloubka stlačení 5 – 6 cm. Během 

nepřímé srdeční masáže se doporučuje střídat zhruba v dvou minutových intervalech, 

aby nedošlo k úplnému vyčerpání záchranáře a aby neklesala účinnost nepřímé srdeční 

masáže. Střídání však musí proběhnout minimálním přerušením nepřímé srdeční 

masáže například v průběhu intubace nebo kontroly rytmu. Není kladen důraz na 

včasnou intubaci ale na co nejméně přerušovanou a kvalitní nepřímou srdeční masáž.  

                 [5, 28] 

Příčiny vzniku náhlé zástavy oběhu u dospělých jsou nejčastější primárně kardiální (více 

jak 66%). Většinou bezprostřední příčinou to bývají maligní arytmie, jako komorová 

fibrilace, bezpulzová komorová tachykardie, nebo i extrémní bradykardie někdy 

například jako následek akutního infarktu myokardu a/nebo AV blokády vyšších 

stupňů. Aby byla neodkladná resuscitace co nejúčinnější, tak i zde je kladen důraz na 

správné a včasné rozpoznání náhlé zástavy oběhu, co nejrychlejší zahájení neodkladné 

kardiopulmonální resuscitace a v neposlední řadě na souhru v týmu. Prioritou 

v poskytování neodkladné kardiopulmonální resuscitace je nepřímá srdeční masáž                

a včasná defibrilace a poté zajištění dýchacích cest. Nepřímá srdeční masáž by měla být 

přerušována jen na dobu nezbytně nutnou a jen v případě intubace k analýze 

srdečního rytmu, defibrilaci a při umělém dýchání, pokud ještě nejsou zajištěny dýchací 

cesty, například endotracheální kanylou.  
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Defibrilace má být prováděna ihned po detekci defibrilovatelného rytmu. Aplikace 

výboje by neměla trvat déle jak pět sekund. Po provedení defibrilace se má okamžitě 

pokračovat s nepřímou srdeční masáží. 

Neodkladnou resuscitaci vede vždy vedoucí výjezdové skupiny, nejčastěji to znamená 

lékař nebo záchranář v případě nepřítomnosti lékaře. Během provádění 

kardiopulmonální resuscitace se také hledají, sledují a odstraňují reverzibilní příčiny 4H 

a 4T hypoxie, hypovolémie, hypo/hyperkalémie a hypotermie, tenzní pneumotorax, 

tamponádu srdeční, tromboembólie a toxicita léků nebo chemikálií.      

                     [2, 5, 11, 16, 17, 24, 28] 

2.3.3 Neodkladná resuscitace těhotných 

Náhlá zástava oběhu u těhotných byla vždy ojedinělá, ne však nevylučitelná. V průběhu 

těhotenství se u gravidních žen zvyšuje srdeční výdej a objem cirkulující krve, dále 

minutová ventilace a taky narůstá spotřeba kyslíku. Děloha s plodem svou váhou 

způsobuje v poloze na zádech stlačení břišních cév zejména dolní duté žíly, snížení 

srdečního výdeje a hypotenzi. Příčiny způsobující náhlé zastavení oběhu mohou být 

stejné, jako u netěhotných pacientek. Náhlou zástavu oběhu může také způsobit 

onemocnění srdečního systému, tromboembolie, psychiatrické onemocnění, které 

vyvrcholí sebevraždou, eklampsie, mimoděložní těhotenství, embolie plodové vody, 

masivní krvácení a podobně. Po dvacátém týdnu těhotenství je děloha dostatečně 

velká na to, aby utlačovala aortu a dolní dutou žílu a aby způsobovala snížení žilního 

krevního návratu, hypotenzi a v extrémních případech až srdeční zástavu. Proto se vždy 

měla pacientka při resuscitaci polohovat na levý bok podložením do úhlu 15° až 20°. 

Tím se snížil negativní vliv na nepřímou srdeční masáž. Stlačení aorty však přetrvává,           

i pokud je pacientka polohována na levý bok v úhlu 30°. Pokud je však pacientka 

napolohována příliš, může se snižovat účinnost nepřímé srdeční masáže. I mírné 

podložení pravého boku pacientky je lepší než žádné. Principem je zabránění útlaku 

dolní duté žíly. U gravidních žen se při nepřímé srdeční masáži stlačuje mírně výš než        

u netěhotných pacientek. Protože je díky děloze zvýšen abdominální tlak hrozí tedy 

větší riziko aspirace žaludečního obsahu a ezofageálního reflexu, proto je vhodná 

časná endotracheální intubace, která je ale obtížná. Pokud dojde u těhotné ženy 
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k náhlé zástavě oběhu je prioritou zachránit matku. Je možné také zvážit akutní 

císařský řez, pokud je věk plodu ve 24. – 25. týdnu těhotenství a více. Pokud je plod 

vyňat z těla plodu matky po zástavě oběhu do pěti minut, má šanci na přežití. Mezi        

20. – 24. týdnem těhotenství může vybavení plodu výrazně zlepšit prognózu matky a 

zlepšit venózní návrat. Při tomto úkonu v tomto období je však šance na přežití plodu 

ojedinělá a tento úkon je diskutabilní. Doporučené postupy u kardiopulmonální 

resuscitace těhotných upravovali jen polohu pacientky, to znamená, že postup 

kardiopulmonální resuscitace těhotných byl stejný, jako postup u dospělých.   

             [3, 5, 8, 11, 15, 17, 23, 28] 

2.3.4 Neodkladná resuscitace tonoucích 

Resuscitace tonoucích se vždy řídila aktuálními doporučenými postupy pro 

kardiopulmonální resuscitaci dětí, v případě, že se jednalo o tonoucí dítě nebo 

kardiopulmonální resuscitaci dospělých a to v případě, že tonoucím byl dospělý člověk. 

Drobná změna nastala jen v doporučení z roku 2005 a 2010, kdy se přestaly                             

u dospělých doporučovat úvodní vdechy. U kardiopulmonální resuscitace tonoucích se 

ale úvodní vdechy doporučovaly a doporučují dodnes. V roce 2005 se doporučovala 

neodkladná kardiopulmonální resuscitace zahájit dvěma až pěti umělými vdechy. 

v roce 2010 to bylo vdechů pět.   Když se postižený začne topit tak se snaží zadržet 

dech, polykat množství vody, které se mu dostane do horních cest dýchacích                         

a přetrvává laryngospasmus. Po chvíli však vzniká hypoxie a hyperkapnie. Postupné 

uvolnění laryngospasmu způsobí, že se do plic dostává voda a tím se prohloubí 

hypoxémie. Vzniká bradykardie a zástava oběhu, což je následek hypoxie a pokud 

nedojde k nápravě tak nelze dospět ke spontánní obnově oběhu. Komplikace při tonutí 

je panika, poranění páteře a míchy, křeče, hypotermie nebo vyčerpání, které je časté                        

u postižených, kteří přecenili své síly pod vlivem alkoholických nápojů.   

                                     [3, 5, 18, 28] 

Při záchraně na vodě je důležité dbát na vlastní bezpečnost, protože tonoucí může 

zachránce stáhnout pod vodní hladinu. Ve většině případů se pacient nachází již na 

břehu, kam ho transportovali přihlížející, nebo je zapotřebí vyzvat ke spolupráci 

hasičský záchranný sbor či leteckou záchrannou službu. Vždy je ale nutno tonoucího 



26 
 

zachraňovat bez vstupu do vody, pokud tak lze učinit a to co nejbezpečněji                             

a nejrychleji, aby mohla být co nejdříve zahájena neodkladná resuscitace. Výskyt 

poranění páteře je nízký. Pokud jsou však přítomny známky traumatu nebo 

mechanizmus úrazu napovídá o možném poranění, je zapotřebí provést imobilizaci 

krční páteře. Tonoucí by se měl vytahovat v horizontální poloze, aby se snížilo riziko 

hypotenze a kardiovaskulárního kolapsu. 

                     [5, 17] 

Pokud má postižený zachované spontánní dýchání, tak se podává kyslík s vysokým 

průtokem přes obličejovou masku s rezervoárem. Pokud tato metoda není dosti 

účinná, měli bychom zvážit ventilaci s kontinuálním pozitivním přetlakem. Pokud není 

pacient dostatečně okysličován nebo přetrvává porucha vědomí, je zapotřebí provést 

endotracheální intubaci a řízenou ventilaci. Před tímto úkonem je však důležité 

pacienta dostatečně preoxygenovat. Při ventilaci se nastaví největší koncentrace 

kyslíku, protože je s největší pravděpodobností přítomna hypoxémie, která je 

způsobena vyplavením surfaktantu, kolapsu plicních sklípků a intrapulmonálními 

zkraty. Pro kolaps plícních sklípku je pozitivní tlak na konci výdechu (PEEP) vhodný 

nejméně na 5 -10 cm H2O. Saturaci kyslíkem se snažíme udržet na hodnotách 94 – 98 

%. Pokud je u postiženého přítomna hypotermie pod 30°C provádí se během 

resuscitace maximálně 3 defibrilační výboje a nepodávají se léky. Další defibrilační 

výboje se provádí až po zahřátí pacienta. Při střední hypotermii se léky aplikují 

nitrožilně popřípadě intraoseálně, ale v delších intervalech než jsme zvyklí. Pokud byl 

postižený ve vodě delší dobu, tak se u něj může projevovat hypovolémie z důvodu 

zvýšeného hydrostatického tlaku na tělo. Hypovolémie se řeší dodávkou tekutin, ne 

však masivní aplikací, protože hrozí vznik plicního edému. U tonoucích pacientů může 

nastat buď primární, nebo sekundární hypotermie. Primární je ta, když se postižený 

topí ve vodě s teplotou pod 5°C. Ta je však rychle vzniklá a má ochranný vliv proti 

vzniku hypoxie hlavně u dětí. Sekundární však vzniká až v průběhu resuscitace tím, že 

se voda odpařuje z povrchu mokrého těla a nemá terapeutický vliv. Proto takového 

pacienta musíme zahřát na teplotu okolo 32 – 34 °C. 

                [5, 14, 17, 28] 
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2.4 Indikace a kontraindikace neodkladné resuscitace 

2.4.1 Zahájení neodkladné resuscitace 

Neodkladná resuscitace se zahajovala a zahajuje vždy u pacienta, kterého je zástava 

oběhu zastižená včas a když nejde o terminální stádium nemoci, kterou nelze vyléčit. 

Dále pokud u pacienta nejsou prokázány jisté známky smrti, nejsme si jisti dobou trvání 

zástavy oběhu anebo nemáme informace o základním onemocnění pacienta.  

               [3, 28] 

2.4.2 Nezahájení neodkladné resuscitace 

Neodkladná resuscitace se nezahajuje v případě, že od počátku srdeční zástavy 

uplynula doba delší než 15 minut u dospělého člověka a 20 minut u dítěte, ale za 

podmínek normotermie. U hypotermie se doba prodlužuje až na 40 minut. Také se 

neodkladná resuscitace nezahajuje, pokud je pacient v terminálním stádiu 

nevyléčitelné nemoci, pokud lze pozorovat na těle postiženého jisté známky smrti, jako 

jsou mrtvolné skvrny a mrtvolná ztuhlost či dekompozice, nebo pokud je jeho zranění 

neslučitelné se životem, jako například dekapitace, poranění s vyvržením srdce, plic či 

mozku, uhoření postiženého, tonutí pod hladinou déle než 2 hodiny, amputace 2 a více 

končetin bez známek života. V neposlední řadě se neodkladná resuscitace nezahajuje, 

pokud zachránci hrozí ohrožení života nebo zdraví. Před rokem 1990 se ještě 

kardiopulmonální resuscitace nezahajovala při zákonné popravě. 

                                               [3, 5, 18] 

2.4.3 Ukončení neodkladné resuscitace 

Neodkladná resuscitace se ukončovala a ukončuje v případě, že se u resuscitovaného 

pacienta podařilo obnovit základní životní funkce nebo v případě, že neodkladná 

resuscitace trvala alespoň 20 minut bez obnovení vitálních funkcí, ale pokud nešlo                        

o komorovou fibrilaci. V případě přítomnosti fibrilace komor se tato doba prodlužuje 

na 40 – 60 minut. Také se tento čas prodlužuje, pokud došlo k náhlé zástavě oběhu             

u intoxikovaného pacienta, pacienta s anafylaxí nebo při hypotermii. Když v průběhu 

neodkladné resuscitace po dobu nejméně dvaceti minut nedojde ke znakům okysličení 

organismu a perfůze, tak je možno neodkladnou resuscitaci ukončit. Mezi tyto znaky 
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patří zúžení zornic (mioza), neměřitelná saturace krve kyslíkem (SpO2), parciální tlak 

oxidu uhličitého na konci výdechu (EtCO2) nad 15 mmHg. Neodkladná resuscitace je                  

i velmi fyzicky náročná činnost a tudíž může dojít i na situaci, kdy je zachránce zcela 

vyčerpán. Také se neodkladná resuscitace ukončuje u novorozenců, kteří mají po 

porodu Apgar skóre 0 alespoň 10 minut. Dále pak v případě ohrožení života nebo 

zdraví záchranáře. O ukončení neodkladné resuscitace z pravidla rozhoduje lékař.  

                         [3, 5, 17, 18, 28] 

2.5 Základní výkony k zajištění vitálních funkcí 

2.5.1 Zajištění dýchacích cest 

Základní úkon v zajišťování dýchacích byl záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti nebo 

trojitý manévr. Pomůcky jako ústní či nosní vzduchovod se používaly k udržení volných 

dýchacích cest, protože zabraňovali zapadnutí jazyka. Za nejvhodnější zajištění 

dýchacích cest se považovala endotracheální intubace. Doporučovalo se 

endotracheální intubaci provést co nejrychleji a samotný výkon neměl trvat déle než 

patnáct sekund. O správném zavedení endotracheální kanyly se přesvědčovalo 

pohledem na hrudník a kontrolovalo se, zda se symetrický zvedá a dále poslechem. 

Nezbytnou pomůckou byl taky samorozpínací křísící vak s filtrem. Ten se používal 

v kombinaci s obličejovou maskou pro preoxygenaci před intubací.  Jako poslední krok 

se považovalo zajistit dýchací cesty koniotomii či koniopunkci. Odsávací zařízení bylo 

neodkladnou pomůckou při zajištění nebo uvolnění dýchacích cest. Ačkoliv laryngeální 

maska byla už v roce 1981 v Londýně vyvinuta doktorem Achie Brainem, do 

doporučených postupů se dostala až v roce 2000 jako alternativní pomůcka při zajištění 

dýchacích cest stejně jako kombitubus. V doporučených postupech z roku 2000 se také 

uváděl záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti nebo trojitý hmat. Doba provedení 

endotracheální intubace neměla trvat déle než třicet sekund a měl by jí provádět 

zkušený zdravotník. Řízený ventilační objem měl být 10 ml/kg tělesné hmotnosti, 

s frekvencí cca 12 vdechů za minutu. V případě, že dýchací cesty nelze zajistit, přichází 

na řadu koniotomie či koniopunkce. V roce 2005 se také doporučuje záklon hlavy, ale 

trojitý manévr se alternativně doporučoval jen zkušeným záchranářům. I zde se mohly 

používat supraglotické pomůcky. Endotracheální intubace měla být provedená 



29 
 

zkušeným zdravotníkem s co nejmenší dobou přerušení nepřímé srdeční masáže. Zde 

byl snížen objem řízené ventilace na 6 – 7 ml/kg tělesné hmotnosti, s frekvencí asi 

deset dechů za minutu. Koniotomie či koniopunkce se prováděla v případě, že dýchací 

cesty nelze jiným způsobem zajistit. V doporučených postupech z roku 2010 se jako 

prioritní neuvádí zajištění dýchacích cest, pokud se nejedná o pravděpodobně 

asfyktickou příčinu náhlé zástavy oběhu, ale uvádí se nepřímá srdeční masáž. Záklon 

hlavy je samozřejmostí. Při neodkladné kardiopulmonální resuscitaci lze využít 

supraglotické pomůcky, samorozpínací křísící vak s filtrem nebo zajistit dýchací cesty 

endotracheální intubací. Ta však není v první fázi absolutně prioritní. Při zavádění 

endotracheální kanyly by měla být nepřímá srdeční masáž přerušena na co nejkratší 

dobu. Při řízené ventilaci je doporučen dechový objem 6 – 7 ml/kg tělesné hmotnosti         

o frekvenci 8 – 10 dechů za minutu. Správnost zavedení endotracheální kanyly se 

zkontroluje poslechem plic, pohledem na kanylu, která by se měla při správném 

zavedení rosit a podle naměřených hodnot EtCO2 (parciální tlak oxidu uhličitého na 

konci výdechu). Kapnometr je přístroj, který měří množství oxidu uhličitého ve 

vydechovaném vzduchu (EtCO2). Normální hodnota se pohybuje v rozmezí 35 – 45 mm 

Hg a nazývá se normokapnie. Tato metoda nám řekne, zda je endotracheální kanyla 

zavedena správně a zda jsou správně nastaveny parametry dýchání při umělé plicní 

ventilaci. Pokud nám přístroj ukazuje nulovou hodnotu, jde pravděpodobně                          

o nesprávné zaintubování, zástavu oběhu nebo úplnou obstrukci dýchacích cest. Při 

hypoventilaci jsou hodnoty vysoké a při hyperventilaci jsou naměření hodnoty nízké. 

Koniotomie je poslední volbou pro zajištění dýchacích cest. Používá se jen tehdy, když 

nejde jinak dýchací cesty zajistit, hlavně při obstrukci horních cest dýchacích                            

u přítomnosti cizího tělesa, akutní epiglotitidy, nebo těžkého traumatu obličeje atd. Při 

této metodě se protíná ligamentum cricothyroideum, což je místo mezi prstencovitou         

a štítnou chrupavkou. Získá se tak přístup přímo do trachey. K tomuto zajištění 

dýchacích cest se používají různé sety např. Quicktrach. Díky zbroušenému hrotu 

zaváděcí jehly nemusíme používat skalpel k naříznutí kůže. Má i bezpečnostní zarážku, 

která brání příliš hlubokému zavedení. Quicktrach se vyrábí ve třech velikostech a to 

pro kojence, děti a dospělé.                                                   

               [1, 3, 5, 7, 18, 19, 24, 28] 
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2.5.2 Zajištění přístupu do krevního řečiště 

Prioritním pokusem bylo zajištění žilního vstupu na horní končetině. Pokud se žilní 

vstup na horní končetině nepodařil zajistit, přecházelo se na končetinu dolní, 

popřípadě na externí jugulární žílu. Pokud ani to nelze, zvažovala se venesekce. Pokud 

byly pacientovi zajištěny dýchací cesty pomocí endotracheální intubace, mohly se 

podat léky intratracheálně, ale v dvakrát až třikrát větší dávce. Léky, které se mohly 

aplikovat intratracheálně, byly adrenalin, trimekain, atropin a naloxon. I v Guidelines 

2000 se doporučuje zajištění žilního vstupu na horní končetině popřípadě na vena 

jugularis externa. Jako další alternativní přístupy do oběhu se uvádělo podání 

intratracheální, a to v množství dva až dva a půlkrát větším než u intravenózního 

podání. Další možností se uváděl intraoseální přístup. Popisuje se jako rychlá, vhodná               

a bezpečná cesta hlavně u kojenců a malých dětí, kde může být s intravenózním 

zajištěním problém. Doporučení z roku 2005 uvádělo stejné cesty přístupu jako v roce 

2000. Další změna přišla až v doporučení z roku 2010. Jako prioritní je stále zajištění 

žilního vstupu na horní končetině. Po třetím neúspěšném pokusu se doporučuje 

intraoseální přístup. Od intratracheálního podání léků se u kardiopulmonální 

resuscitace odstoupilo a nadále se nedoporučuje.       

                    [3, 5, 7, 18, 19, 24, 28] 

 

2.6 Terapie a farmakologie 

2.6.1 Léky podávané při neodkladné resuscitaci 

Pro zlepšení perfůze životně důležitých orgánů během neodkladné resuscitace                        

a zvrácení těžké hypoxie organismu se aplikují určitá farmaka. Aby se mohly léky 

aplikovat, musí se nejprve zajistit vstup do cévního řečiště nejčastěji na horní 

končetině, vena jugularis externa popřípadě intraoseální vstup. Dřívější doporučení 

uváděly i žilní vstup na dolní končetině nebo intratracheální aplikaci. Před prvním 

podání léku se kontroluje správné zajištění vstupu do cévního řečiště aspirací. Po každé 

bolusové aplikaci léků se má aplikovat bolusová dávka alespoň 20 ml krystaloidního 

roztoku z důvodu lepší dostupnosti podaného farmaka pro cílový receptor a aby 
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nedocházelo k interakci léčiv. V nejnovějších postupech se od aplikace léků 

intratracheální během kardiopulmonální resuscitace již ustupuje z důvodu nejisté 

dostupnosti a dávkování léku pro cílený receptor. O volbě a dávkování léku rozhoduje 

lékař popřípadě zdravotnický záchranář po telefonické konzultaci s lékařem.    

            [5, 28] 

Adrenalin  

je sympatomimetikum a stimuluje alfa a beta 1 adrenergní receptory. V jedno ml 

ampuli je 1 mg účinné látky. Má pozitivně inotropní, chronotropní a dromotropní 

účinek. Zvyšuje krevní tlak, způsobuje periferní vazokonstrikci a snižuje fibrilační práh. 

Je to lék první volby při náhlé zástavy oběhu z jakékoliv příčiny. V postupech dle Safara 

byla doporučována dávka 0,5 – 1 mg intravenózně u dospělých a 0,01 mg/kg u dětí. 

V případě endotracheálního podání byla dávka dvakrát až třikrát vyšší. V roce 2000                  

a 2005 se endotracheální dávka doporučovala dva až dva a půl krát větší než dávka 

podaná intravenózně. Doporučená intravenózní dávka byla 1 mg. V těchto postupech 

se uvádí, že může být adrenalin aplikován i intraoseálně ve stejné dávce jako 

intravenózně. U dětí je doporučovaná dávka 0,01 mg/kg. Adrenalin se podával po 

druhé neúspěšné defibrilaci. Od roku 2010 se doporučuje adrenalin podávat v dávce           

1 mg intravenózně popřípadě intraoseálně. Podání adrenalinu intratracheálně se                        

u kardiopulmonální resuscitace nedoporučuje. Dále se adrenalin aplikuje při komorové 

fibrilaci nebo při bezpulzové komorové tachykardii po třetím neúspěšném 

defibrilačním výboji. U dětí zůstalo dávkování stejné, tedy 0.01 mg/kg tělesné 

hmotnosti. Pro jednodušší aplikaci u dětí si adrenalin rozředíme do 10 ml injekční 

stříkačky kde je 9 ml fyziologického roztoku a 1 ml adrenalinu. 1 ml roztoku odpovídá 

dávce na 10 kg tělesné hmotnosti. Dále si můžeme z 10 ml roztoku 2 ml injekční 

stříkačkou odtáhnout 2 ml roztoku, kde jeden dílek stupnice (tzn. 0.1 ml) odpovídá 

dávce na 1 kg tělesné hmotnosti.      
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Amiodaron (Sedacoron, Cordarone)  

Ve tří ml ampuli je 150 mg účinné látky. Je to antiarytmikum. V doporučení z roku 

2000, 2005 a 2010 je to lék první volby u kardiopulmonální resuscitace při maligních 

tachyarytmiích jako je fibrilace komor a bezpulzové komorová tachykardie. Blokádou 

K+ kanálu stabilizuje buněčnou membránu, zpomaluje atrioventrikulární vodivost, má 

negativně inotropní efekt a vede k lehké periferní vazodilataci. Má však extrémně 

dlouhý eliminační poločas.     

Amiodaron se ředí do 20 ml 5% glukózy. Aplikuje se po třetím neúspěšném 

defibrilačním výboji v dávce 300 mg u dospělých a 5 mg/kg tělesné hmotnosti u dětí. 

Pokud komorová fibrilace či bezpulzové komorová tachykardie přetrvává i po pátém 

defibrilačním výboji, tak se aplikuje v dávce 150 mg u dospělých a 5 mg/kg tělesné 

hmotnosti u dětí. Rychlá aplikace může vyvolat výraznou bradyarytmii a hypotenzi. 

Atropin 

Atropin je parasympatolytikum a má anticholinergní působení. Aplikace atropinu se 

doporučovala až po obnově cirkulace a to při nástupu sinusové bradykardie, AV 

blokády druhého a třetího stupně. Doporučovaná dávka byla 0,5 – 1 mg u dospělých                 

a u dětí 0,1 mg/5kg čili 0,02 mg/kg. U dospělých neměla celková dávka přesáhnout            

3 mg, u menších dětí 1 mg a u adolescentů 2 mg. V roce 2000 byl v postupech 

indikován u sinusové bradykardie. Dále pokud trvala asystolie nebo elektrická srdeční 

aktivita bez hmatného pulsu. Doporučená dávka byla 1 mg u dospělých a však neměla 

přesáhnout celkovou dávku 3 mg. U dětí se doporučená dávka neměnila. Stále platilo 

0,02 mg/kg do maximální dávky 1 mg u menších dětí a 2 mg u adolescentů. Atropin se 

aplikoval v případě neadekvátní reakce na adrenalin. V roce 2005 se adrenalin aplikoval 

při elektrické srdeční aktivitě bez hmatného pulzu s frekvencí pod 60/minutu v dávce             

3 mg  a asystolie v případě, že není adekvátní reakce na adrenalin. Žádný přínos 

atropinu nebyl dokázán. V doporučení z roku 2010 je atropin indikován při bradykardii 

v dávce 0,5 – 3 mg. Při asystolii nebo elektrické srdeční aktivitě bez hmatného pulzu 

není indikován. 
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Mesocain (Trimecain) 1% 

v jedné 10 ml ampuli je 100 mg účinné látky. Jedná se o antiarytmikum a lokální 

anestetikum. Doporučoval se podat u zástavy s komorovou fibrilací, která nereagovala 

na opakovanou defibrilaci. Doporučená dávka byla 1 mg/kg tělesné hmotnosti. Při 

neúspěchu se po pěti až deseti minutách měla podat znovu v dávce 1 mg/kg až do 

celkové dávky 3 mg/kg tělesné hmotnosti. Při podání se doporučovalo zvýšit energii 

defibrinačního výboje. V doporučení z roku 2000 se uvádí jako přijatelný lék pro léčbu 

komorové tachykardie a fibrilaci komor po defibrilaci a podání adrenalinu. Byl to ale lék 

druhé volby. Lékem první volby se stal amiodaron. Doporučená dávka byla 1 – 1,5 

mg/kg. V případě, že fibrilace komor nebo komorová tachykardie přetrvává, bylo 

možné i aplikovat v dávce 0,5 – 0,75 mg/kg do celkové dávky 3 mg/kg.  V doporučení 

z roku 2005 je uváděna dávka 1 mg/kg. V průběhu jedné hodiny, by neměla dávka 

přesáhnout 3 mg/kg. I v doporučení z roku 2010 se uvádí, že v  případě, že není 

dostupný amiodaron, může se nahradit mesocainem. Nesmí se však aplikovat po 

podání amiodaronu. Aplikuje se v dávce 1 mg/kg tělesné hmotnosti. 50 mg je dávka 

doplňková. Celková dávka by neměla překročit 3mg /kg během první hodiny. 

Magnesium sulfát  

Jedna 10ml ampule 10% MgSO4 obsahuje 1 g účinné látky. Je to vazodilatancium, 

tokoyitikum a antiarytmikum. V doporučených postupech se objevuje od roku 2000. 

Doporučuje se podat při tachyarytmii torsade de pointes nebo při komorové 

tachyarytmii v případě podezření hypomagnesémii. Doporučené dávkování bylo 

v doporučených postupech z roku 2000 1 – 2 g ve 100 ml 5 % glukózy během 5 – 60 

minut. Od roku 2005 se doporučovala dávka 2 g během 1 – 2 minut. Tato dávka se 

může opakovat po 10 – 15 minutách.  

Bikarbonát (hydrogenuhličitan) 

Nejčastěji se vyskytoval jako 4,2 % nebo 8,4 % roztok. Doporučené dávkování bylo        

1 mmol/kg to znamená 2 ml 4,2 % nebo 1ml 8,4 % roztoku na kilogram tělesné 

hmotnosti v odstupu pěti minut od náhlé zástavy oběhu. Je to alkalický a alkalizující 

roztok. Účelem podání bylo neutralizovat kyselé produkty metabolismu, které 
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vzniknou při zástavě oběhu a hraniční cirkulaci zajišťované masáží. Takto vzniklá 

tkáňová acidóza působí depresi myokardu, generalizovanou vazodilataci, zvyšuje 

permeabilitu cév a snižuje účinky adrenalinu. Nadbytek alkálií podaných v průběhu 

kardiopulmonální resuscitace může ohrozit oživovací úsilí. Takto navozená metabolická 

alkalóza zhoršuje uvolňování kyslíku z hemoglobinu v tkáni a může zvyšovat elektrickou 

instabilitu myokardu. Dále se uvádělo, že jeho podání vyžaduje hypoventilaci, protože 

oxid uhličitý, který vzniká při nárazníkové reakci se může hromadit v plicích a vést 

k poklesu pH a dalšímu porušení regulace průtoku krve mozkem, proto se 

doporučovalo podat každou další dávku v polovičním množství, to znamená                          

0,5 mmol/kg a podávat v odstupu deseti minut. V doporučených postupech z roku 

2000 se udává, že nezlepšuje výsledky defibrilace, že může navodit extracelulární 

alkalózu, hypernatrémii, hyperosmolalitu, že zvyšuje produkci oxidu uhličitého a že tak 

zhoršuje intracelulární metabolickou acidózu. Podával se jen při resuscitaci, která 

trvala dlouho v dávce 1 mmol/kg to znamená 1 ml 8,4 % bikarbonátu. Ještě se uvádělo, 

že je prospěšný v případě dřívější metabolické acidózy, intoxikaci bicyklickými 

antidepresivy a fenobarbitalem. V roce 2005 se doporučoval použít jen v případě, že je 

přítomna hyperkalémie, metabolická acidóza, nebo intoxikace tetracyklickými 

antidepresivy a to v dávce padesát mililitrů 8,4 %. V doporučení z roku 2010 se běžné 

podání bikarbonátu při kardiopulmonální resuscitaci se nedoporučuje. Může se podat 

pouze v případě, že náhlou zástavu oběhu vyvolala intoxikace tetracyklickými 

andidepresivy nebo hyperkalémie a stavy spojené s acidozou . Doporučená dávka je         

50 ml 8,4 % bikarbonátu.   

Reverzibilní příčinou náhlé zástavy oběhu je také hypovolémie. Proto je nutné podat 

krystaloidní roztoky. Nejčastěji se aplikuje fyziologický roztok, 0.9 % NaCl popřípadě 

Hartmannův roztok. Doporučená dávka krystaloidních roztoků je titrační podání             

10 – 20 ml/kg.   

            [2, 3, 5, 11, 17, 18, 19, 27, 28] 
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2.6.2 Defibrilace 

Defibrilace má svůj počátek již v roce 1775, kdy Petr Christian Abildggard předvedl na 

hrudi slepice, že její život může být elektrickými impulsy ovlivněn a opět obnoven 

působením elektrického impulsu externě. Albert Hoffa a Frederik Ludwig ukázali v roce 

1849, že se dá jediným elektrickým impulsem navodit srdeční fibrilace. Že způsobit 

náhlé úmrtí může komorová fibrilace, uvedl v roce 1888 Mac Willam. Profesoři 

Frederic Batelli a Jean-Louis Prevost přišli na to, že díky velkému elektrickému napětí 

mohou přes srdce zvířete přerušit komorovou fibrilaci v roku 1899. Defibrilátor, který 

léčil srdeční choroby způsobené nepravidelnou elektrickou aktivitou, vyvinul doktor 

William Bennett Kouwenhoven v roce 1932. Důležitý krok udělal Paul Maurice Zoll, 

který provedl u člověka první úspěšnou externí defibrilaci v roce 1956. Že se dá ukončit 

komorová tachykardie pomocí střídavého proudu, poprvé v roce 1961 popsali Lown, 

Kleiger a Alexandr. Významný rok byl 1962, kdy český profesor B. Peleška z Institutu 

klinické a experimentální medicíny v Praze sestavil první mobilní bateriový defibrilátor, 

který byl schopen provést transtorakální defibrilaci. Většina výrobců defibrilátorů 

začala používat kolem roku 1990 bifázický výboj a o šest let později byl představen 

první automatický defibrilátor, který uměl aplikovat bifázicky výboj.             

Defibrilace je život zachraňující výkon kdy pomocí elektrického výboje rušíme 

komorovou fibrilaci nebo bezpulzovou komorovou tachykardii. Defibrilace vždy byla 

indikovaná při srdečních maligních tachyarytmiích jako je fibrilace komor nebo 

bezpulzová komorová tachykardie. Většina srdečních zástav je zapříčiněna fibrilací 

komor. Proto je nutná včasná detekce rytmu a včasná defibrilace. Každá minutová 

prodleva zhorší pravděpodobnost přežití o 7 – 10 %. Aby byla defibrilace úspěšná, je 

zapotřebí alespoň minimálně prokrvit myokard dostatečně prováděnou a minimálně 

přerušovanou nepřímou srdeční masáž, která se provádí od prvního kontaktu 

s pacientem do analýzy rytmu a podání defibrinačního výboje.  

V doporučení od Safara se uváděl aplikovat výboj u dospělých o velikosti 3 J/kg. Tento 

monofázicky výboj se mohl zvyšovat až na 5 J/kg pokud defibrilovatelný rytmus 

nereagoval na defibrilaci a farmaka. U dětí se uvádělo 2 J/kg tělesné hmotnosti                      

u monofázického defibrilátoru. V doporučených postupech z roku 2000 se uváděly 

stejné hodnoty a doporučený sled intenzity výbojů byl 200 J, 200 – 300 J a 360 J                    
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u monofázického defibrilátoru a energie nižší než 200 J bifázickým výbojem. Změna 

přišla v doporučení z roku 2005, kdy doporučený defibrilační výboj pro dospělého byl 

150 – 200 J bifázicky popřípadě 360 J monofázicky a u dětí se doporučoval podat větší 

výboj a to 4 J/kg. Poslední doporučení z roku 2010 uvádí stejné defibrilační hodnoty 

jako v roce 2005.  

defibrilátor umožní vyslat do organismu definovaný elektrický proud a ten při 

průchodu srdcem depolarizuje celý srdeční sval a umožní normální elektrickou aktivitu 

srdečního svalu. U záchranných služeb se můžeme setkat s dnes již nevyráběnými 

monofázickými defibrilátory. Více rozšířené jsou však bifázické defibrilátory o energii 

150 – 200 J popřípadě až 360 J. Účinnost bifázické defibrilace je stejná nebo vyšší pro 

ukončení komorové fibrilace či bezpulzové komorové tachykardie než u monofázické 

defibrilace. Také se můžeme setkat s automatickým externím defibrilátorem zejména                 

u výjezdových skupin typu rychlé pomoci záchranné pomoci, kde přístroj sám analyzuje 

rytmus a určí, zda je defibrilovatelný či nikoliv.  

Princip bifázického výboje spočívá v tom, že elektrický proud směřuje jedním směrem,                

a potom se vrací opačným směrem. Monofázický výboj se liší trváním návratu na 

nulovou hodnotu.   

Defibrilace se může provádět buď tím, že se na pacienta přilepí samolepící defibrilační 

elektrody nebo se použijí ruční přítlačné elektrody, které se musí potřít gelem. 

Nastavíme požadovanou hodnotu výboje a elektrody pevně přitiskneme na hrudník 

pacienta, abychom snížili riziko jeho popálení. Přístroj se nabije a na co nejkratší dobu 

přerušíme nepřímou srdeční masáž, abychom mohli provést elektrický výboj. Po výboji 

se ihned pokračuje v nepřímé srdeční masáži po dobu 2 minut do další kontroly rytmu  

                    [3, 5, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29] 

2.6.3 Poresuscitační terapeutická hypotermie 

V polovině dvacátého století bylo popsáno několik případů úspěšného oživení                 

u pacientů s déle trvající hypoxií. První pokusy s hypotermií byly publikovány po roce 

1945 v průběhu operací u pacientů s mozkovými aneuryzmaty a u kardiochirurgických 

pacientů. V osmdesátých letech se prokázaly menší komplikace u hypotermie mírné 

než hluboké a hypotermie byla opakovaně studována. V doporučených postupech 
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Guidelines se provádění mírné hypotermie doporučovalo po náhlé zástavě oběhu 

z kardiálních příčin od roku 2005. Tato metoda je i v doporučení z roku 2010.  

Navození mírné hypotermie po resuscitaci zvyšuje příznivý neurologický výsledek                 

a pravděpodobně redukuje i mortalitu. Poresuscitační terapeutická hypotermie je 

indikována u dospělých pacientů se spontánním obnovením cirkulace po 

kardiopulmonální resuscitaci s komorovou fibrilací nebo bezpulzovou komorovou 

tachykardií což jsou defibrilovatelné rytmy, nebo s asystolií či bezpulzovou elektrickou 

aktivitou tudíž nedefibrilovatelné rytmy s přetrvávajícím bezvědomím a umělou plicní 

ventilací. U dětí je volba poresuscitační terapeutické hypotermie individuální, musí však 

být splněny stejné podmínky jako u dospělých pacientů. Poresuscitační terapeutická 

hypotermie je kontraindikována u pacientů, kteří jsou po krátké náhlé zástavě oběhu 

při vědomí, nebo jsou v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, pokud je 

příčinou náhlé zástavy oběhu krvácení nebo úraz, hypotenze s těžkým šokem 

nereagující na podání katecholamínů a/nebo tekutin, opakující se fibrilace komor nebo 

bezpulzová komorová tachykardie, která nereaguje na léčbu, dále bradyarytmie 

s nutností kardiostimulace a u náhodné hypotermie s tělesnou teplotou pod 32°C.         

Cílem poresuscitační terapeutické hypotermie je co nejrychleji navodit tělesnou 

teplotu na 32 – 34°C. Nejjednodušší metoda je RIVA (rychlá intravenózní aplikace 

chladného krystaloidního roztoku). Tato metoda je také levná, účinná a bezpečná. 

K provedení však potřebujeme permanentní chladicí box, který minimálně 2500 ml 

fyziologického nebo Ringerova roztoku ochladí na teplotu 4°C. Pomocí přetlakové 

manžety, se ochlazené roztoky dostanou do oběhu rychleji. Doporučené množství je    

5 – 30 ml/kg roztoku.  

          [5, 11, 17, 24, 27, 28] 
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2.7 Resuscitace z pohledu operátora zdravotnického operačního 

střediska 

2.7.1 Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace     

První poskytnutí rady volajícímu se začalo provádět roku 1975 ve Phoenixu v Arizoně. 

Úkolem bylo systematicky využít čas mezi vysláním a příjezdem výjezdové skupiny tím, 

že operátor uklidňoval volajícího a poskytoval mu rady a instrukce po telefonu. První 

systematický protokol pro poskytování rad po telefonu se začal používat v roce 1977. 

Jeho autorem byl doktor Jeff J. Clawson ze Salt Lake City, který byl považován za 

nestora operačního řízení a otce poskytování instrukcí dispečery po telefonu. Doktor 

Clawson také zavedl termín DLS (Dispatch Life Support), kde definoval celý koncept 

telefonické intervence v krizových stavech. V USA se v roce 1980 se používaly 

k poskytování instrukcí první formalizované protokoly. V České republice se vžil termín 

telefonicky asistovaná první pomoc a telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. 

Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace se v České republice systematicky 

poskytovala od roku 2003. Standardního postup pro telefonicky asistovanou 

neodkladnou resuscitaci byl vydán Českou lékařskou společností Jana Evangelisty 

Purkyně v roce 2007. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace je asistence                 

a vedení laického zachránce k provádění resuscitace, který je na místě události přes 

telefon. Navádí ho dispečer zdravotnické záchranné služby. Výhodou je vyvolání 

činnosti zachránce, odstranění jeho psychických překážek, motivace, odborná podpora 

postupu, který provádí a optimalizace organizace činnosti na místě této události. 

Pokud je telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace správně prováděná, zvyšuje se 

celková účinnost neodkladné resuscitace z důvodu častějšího zahájení a správného 

provedení laické resuscitace. Příznivý vliv telefonicky asistované neodkladné 

resuscitace prokázaly studie ze Stockholmu a z Prahy. V Praze se studie prováděla 

v roce 2004 – 2005 a měla název DIRECT. Naděje na přežití jsou díky telefonicky 

asistované neodkladné resuscitaci zvýšeny až o 50 %. Metodika telefonicky asistované 

neodkladná resuscitace vychází z platných doporučených postupů. Telefonicky 

asistovaná neodkladná resuscitace je indikována stejně, jako neodkladná resuscitace. 

V praxi to nejčastěji znamená náhle vzniklé bezvědomí s bezdeším popřípadě s vážnou 

poruchou dechu (lapavé dechy). Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace má                  
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i své kontraindikace, které jsou shodné jak v doporučení z roku 2007 tak v doporučení 

z roku 2011. Jsou to jisté známky smrti a zranění neslučitelné se životem, hrozící 

nebezpečí zachránci, zcela nespolupracující volající, pokud volající není na místě 

události (takzvaně hovor z třetí ruky), u pacienta s terminálním stavem nemoci, kterou 

nelze vyléčit. Klíčový krok je rozpoznat náhlou zástavu oběhu. Projevuje se 

bezvědomím a bezdeším nebo terminální dechovou aktivitou tzv. lapavé dechy. Mnoho 

volajících považuje lapavé dechy za normální dýchání, což může zmást operátora,                     

a tudíž to vede k nezahájení telefonicky asistované neodkladné resuscitace. Proto se 

musí dispečer ptát nejen na to, zda pacient dýchá ale taky jak (Lapá po dechu? Dýchá 

jako kapr?). Resuscitace musí být zahájena co nejdříve. Proto, pokud se nám zdá po 

prvotních informacích, že jde o náhlou zástavu oběhu, postupujeme tak, jako by o ní 

šlo.  

Každá sekunda hraje roli a zjišťování a opakované ověřování stavu je čas později. Pokud 

jsou informace nejasné, ale nevylučují zástavu oběhu a nepodaří se do 30 sekund 

objasnit stav dýchání a vědomí postupujeme, jako by o náhlou zástavu oběhu šlo. 

Úspěšný průběh telefonicky asistované neodkladné resuscitace si vyžaduje taky klidný, 

vstřícný, empatický a jasný přístup.  

                             [10, 12, 14] 

Telefonicky asistovaná resuscitace podle doporučeného postupu z roku 2007 

Nejpodstatnější úlohou operátora je vůbec rozpoznat náhlou zástavu oběhu a poté 

inicializace resuscitace. K rozpoznání, zda jde o náhlou zástavu oběhu, přispívá 

nápadná dynamika stavu, to znamená, že postižený právě zkolaboval. Dále pokud 

nejeví žádné známky života a nedýchá nebo má lapavé dechy. Komplikace mohou 

způsobit křeče, které se vyskytnou jako následek hypoxie centrální nervové soustavy. 

Hlavní roli hraje rozpoznání, zda pacient dýchá či ne. Jeho nepřítomnost je součástí 

identifikace náhlé zástavy oběhu. Pokud není schopen operátor zjistit, zda postižený 

dýchá do šedesáti sekund, i když je u něj volající, postupuje tedy jako by o náhlou 

zástavu oběhu šlo. Mezi základní kroky při telefonicky asistované neodkladné 

resuscitaci patří zjištění, zda je volající na místě sám a jestli může přivolat do 1 – 2 

minut pomoc dalšího člověka. Poloha pacienta na zádech na tvrdé podložce (nejlépe 
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zem) s mírným záklonem hlavy. Stlačování se provádí uprostřed hrudníku na hrudní 

kosti mezi prsními bradavkami s rukama nataženýma a propnutýma v lokti.                           

U pravděpodobně kardiálního původu náhlé zástavy oběhu je frekvence stlačování asi 

dvakrát za sekundu do hloubky 5 – 6 cm u dospělého po dobu čtyř minut a po čtvrté 

minutě se masáž střídá s umělými vdechy v poměru sto stlačení a dva vdechy do 

příjezdu záchranné služby. U předpokládaných ostatních příčin je poměr třicet 

stlačování a dva vdechy. V případě, že není zachránce schopen nebo ochoten provádět 

umělé dýchání, pokračuje se jen v nepřímé srdeční masáži. Pokud se u pacienta nachází 

více osob, jsou vyzváni po jedné až dvou minutách k vystřídání nepřímé srdeční 

masáže. Toto vystřídání by nemělo trvat déle než deset sekund. U kojenců a malých 

dětí je metodika postupu odlišná. U novorozenců a kojenců se známkami náhlé zástavy 

oběhu by se měl první provést vypuzovací manévr, protože naprostá většina případů u 

novorozenců, kojenců a dětí je způsobena aspirací cizího tělesa. Potom následuje pět 

umělých vdechů a následná nepřímá srdeční masáž. Při umělém dýchání musíme dbát 

na větší frekvenci ale menší objem než u dospělého a provádí se do nosu i úst 

součastně. Nepřímá srdeční masáž se provádí dvěma prsty o frekvenci 120 – 140 za 

minutu do cca 2 cm hloubky hrudníku. Až po minutové resuscitaci se má volat 

zdravotnická záchranná služba. 

                      [12, 13] 

Změny v telefonicky asistované neodkladné resuscitaci podle doporučeného postupu 

z roku 2011 

K rozpoznání, zda jde o náhlou zástavu oběhu, se zde již nedoporučuje identifikovat 

podle náhlého kolapsu, protože jde o kritérium irelevantní z důvodu, že ke vzniku 

zástavy může dojít vleže například ve spánku. Také se mění doba rozpoznání stavu 

vědomí a dýchání. Pokud není schopen operátor zjistit stav vědomí a dýchání                       

u pacienta i přes to, že je u něj volající do třiceti sekund, postupuje operátor tak, jako 

by o náhlou zástavu oběhu šlo. Pacient má být v poloze na zádech s hlavou v přirozené 

poloze. Nepřímá srdečná masáž se provádí ve frekvenci 100/min a do hloubky zhruba 

5-6 cm u dospělého člověka a u dětí do 1/3 hloubky hrudníku. Buď může dispečer 

vyzvat zachránce, aby při stlačování počítal nahlas, a tím si dispečer ověří frekvenci 
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stlačování, nebo může počítat dispečer. Správně prováděná masáž s žádným nebo 

minimálním přerušením má důležitý význam pro kvalitu neodkladné resuscitace. 

Ověřování stavu se provádí jen v případě, že se stav pacienta v průběhu resuscitace 

nějak změnil. Například se objevily spontánní pohyby těla, nebo pacient začal dýchat 

normální dechovou frekvencí a kvalitou. V této situaci se srdeční masáž přeruší na 

dobu nezbytně nutnou k posouzení stavu vědomí a dýchání. Lapavé dechy neznačí 

obnovu oběhu, a proto se masáž neukončuje ani nepřerušuje. Pokud je na místě více 

zachránců, můžeme je vyzvat k použití automatického elektrického defibrilátoru, 

pokud je v blízkosti, dále k zajištění přístupu pro zdravotnickou záchrannou službu,                

o provedení záklonu hlavy a ověření průchodnosti dýchacích cest, a ke střídání 

zachránců, aby byla masáž co nejúčinnější. Umělé dýchání není cílem telefonických 

instrukcí. Pokud je na místě vyškolený zachránce v provádění umělého dýchání, může 

tuto techniku použít v poměru stlačení a vdechy 30:2. V přítomnosti lapavých dechů se 

umělé dýchání neprovádí. U tonoucích je postup stejný, liší se akorát zahájení, kdy se 

prvotně provádí 5 umělých vdechů. U novorozenců a kojenců je metodika stejná. 

                             [10, 12, 14] 

Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace se ukončuje v případě, že je pacient 

předán zdravotnické záchranné službě, pokud pacient začne reagovat a spontánně 

ventilovat s normální frekvencí, dále pak pokud je zachránce zcela vyčerpán nebo mu 

hrozí nebezpečí, které by ho mohlo ohrozit na zdraví nebo životě. 

                           [10] 
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3  Praktická část  

Výzkumné otázky 

- Jaké jsou připomínky respondentů k nově zavedeným doporučeným postupům. 

- V jakých tematických oblastech mají respondenti nejvíce neznalostí. 

3.1  Rozhovorové šetření  

3.1.1  Metodika  

K ověření postojů znalostí doporučených postupů jsem použil řízený polostrukturovaný 

rozhovor, který jsem se souhlasem dotazovaných nahrál na záznamové zařízení a poté 

přepsal. Dotazovanou skupinu tvořilo pět pracovníků záchranných služeb z oblasti 

středních Čech. Konkrétně dva lékaři, dvě sestry a jedna zdravotnická záchranářka. 

Respondentům jsem pokládal stejné znění i stejný počet dotazů. U některých 

rozhovorů jsem musel položit doplňující otázku nebo vysvětlit dotaz. Otázky mají za 

úkol zjistit délku praxe u zdravotnické záchranné služby, specializaci v oboru, znalost 

doporučených postupů pro neodkladnou resuscitaci, zda se dotazovaní teoreticky řídí 

doporučenými postupy, navrhované změny dotazovaných pro doporučené postupy a 

názor dotazovaných ve srovnání dřívějších doporučených postupů se současným 

doporučením. V příloze přikládám znění otázek a anonymní písemný souhlas 

s rozhovorem.   

3.1.2  Hodnocení rozhovorů  

Rozhovory mají za úkol zhodnotit znalosti současných doporučených postupů pro 

resuscitaci. Dále mají za úkol zjistit, zda se doporučenými postupy zdravotníci 

teoreticky řídí a zjistit, které doporučené postupy zdravotníkům více vyhovovaly a zda 

by zdravotníci provedli nějaké změny v současných doporučených postupech.  
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3.1.3  Rozhovory 

 

 Pohlaví Pozice Délka praxe u ZZS 

Respondent č. 1 Žena Zdravotnický záchranář 20 let 

Respondent č. 2 Žena Zdravotní sestra 33 let 

Respondent č. 3 Žena Zdravotní sestra 20 let 

Respondent č. 4 Muž Lékař 20 let 

Respondent č. 5 Muž Lékař 30 let 

 

Rozhovor č. 1 

1. Jak dlouho pracujete u záchranné služby? 

Dvacet let. 

2. A s kolika změnami v resuscitačních postupech jste se setkala za svojí kariéru? 

Zhruba se třemi. 

3. Jaká je Vaše specializace v oboru nebo vystudovaná škola? 

Mám bakalářské vzdělání v oboru zdravotnický záchranář, to je to nejvyšší, mám 

pomaturitní specializační studium ARIP, mám vyšší odbornou školu zdravotnickou 

záchranáře a střední zdravotnickou školu všeobecná sestra.  

4. A u záchranné služby jste začala pracovat hned po ukončení studia, nebo jaké bylo 

Vaše předchozí pracoviště? 

Ne po maturitě jsem pracovala na standardním interním oddělení, potom jsem šla 

pracovat na hematologický JIP, potom na koronární jednotku a z koronární jednotky na 

zdravotnickou záchrannou službu.  

5. Řídíte se všemi současnými doporučenými postupy při kardiopulmonální 

resuscitaci? 

Snažím se. 

6. A upravuje nějak Váš vnitřní předpis doporučené postupy? 
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Neupravuje, nemáme vnitřní předpis na vedení nebo vůbec na provádění 

resuscitačních úkonů, máme dodržovat prostě Guidelines teď ty poslední z roku 2010. 

Příští rok se nám asi změní, tak uvidíme, co nás čeká. 

7. Změnila byste něco v současných doporučených postupech pro resuscitaci u 

dospělých? 

Asi bych nezměnila nic. 

8. A u dětí? 

Taky ne. 

9. Setkala jste se s komplikacemi při resuscitaci v dřívějších postupech více než teď? 

Myslím tím, když porovnáte například doporučení z roku 2000 a 2010?  

Já myslím, že ty komplikace na místě té události úplně nejsme schopni vyhodnotit. Je 

pravdou, že co se týče změn u poměrů dva ku patnácti a třicet ku dvěma je pro nás do 

jisté míry ta změna z roku 2010 zjednodušením a vůbec i v laické resuscitaci 

zjednodušení toho, že laická veřejnost už nemá vlastně povinnost provádět umělé 

dýchání z úst do úst, spíš využít toho aby nepřerušovali srdeční masáž a ta masáž aby 

byla maximálně účinná a minimálně přerušovaná.  

10. Je podle Vás přínos zavedení doporučených postupů? 

Určitě je to přínos ve všem. Není to jenom v resuscitaci, ale veškerá doporučení, která 

dostáváme, jsou na základě nějaké studie. Někdo to musí vymyslet. Někdo to musí 

vyzkoušet na vzorku těch pacientů a podle těch výsledků se prostě udělá ten 

doporučený postup, což má určitě obrovskou výhodu pro záchranáře, benefit pro 

pacienty a k tomu bych asi ještě řekla, že naší povinností je ty doporučené postupy 

sledovat. 

11. Jaká vidíte pozitiva v nově zavedených postupech, respektive v těch které vyšly 

v roce 2010? 

No tak je to, výhody vidím v tom, že už se nedávají léky endotracheálně, kdy ten účinek 

nebyl úplně jistý, nebo je dokázané, že to úplně nebylo, jak bych to řekla, že to úplně 
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nebylo přínosné pro pacienta, že přece jenom to podání těch léku do cévního řečiště je 

samozřejmě rychlejší, účinnější a ten účinek ihned vidíme, to vidím jako veliký 

pozitivum. Pak veliký pozitivum vidím v tom, že je přínosné provádění intraoseálních 

vstupů kdy dvakrát vlastně se nepodaří zajistit žílu po dvou pokusech a přecházíme 

k intraoseálnímu vstupu, kde vlastně to zajištění toho cévního řečiště máme vždycky. 

12. A domníváte se, že dřívější postupy byly lepší?  

Z mého pohledu v tu dobu, kdy se prováděly, byly tím nejlepším, co bylo. Dneska po té 

studii, která vyšla pro rok 2010 už samozřejmě jsou zastaralé. Je to prostě vývoj, který 

v medicíně prostě nezastavíme a stejně tak nevíme, co nás čeká v roce 2015. Třeba 

v roce 2015 bude úplně jiný poměr, nebo už nebudeme dodržovat žádné poměry, 

budeme si dýchat, jak chceme, masírovat, jak chceme a budeme dělat všechno pro to, 

abychom postiženého zachránili. 

13. Takže to beru tak, že v té době ty postupy byly nejlepší ale, kdybychom třeba 

měli udělat porovnání s postupem z roku 2000 a s postupem z roku 2010 tak je to 

lepší dnes. 

Ano je to lepší dnes, protože ta práce těm záchranářům je usnadněná. Když si 

vzpomeneme na resuscitaci doktora Jandery v seriálu sanitka z roku nevím osmdesát 

čtyři nebo šest tak to bylo úplně mimo.  

14. Proč si myslíte, že dochází ke změnám v resuscitačních postupech? 

Tak můj názor je na to vlastně jak jsem již řekla, že vyvíjí se, medicína se vyvíjí nadále     

a tím, že vlastně ty studie jsou prováděné, tak se neustále snažíme tu resuscitaci 

zlepšit, zjednodušit, tak aby vlastně ti pacienti přežívali a vraceli se do kvalitního života. 

S tím už souvisí hypotermie. Zavádění hypotermie, která v dnešní době některá 

skupina tvrdí, že ano, že hypotermie má smysl, některá že nemá smysl, v doporučených 

postupech je v současné době tak proč toho nevyužívat. Za tu cenu, i kdyby jeden ten 

postižený zachráněný by se vrátil do kvalitního života.    

15. Uvítala byste nějakou další změnu v resuscitačních postupech?  
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Ne mě tento systém, který je teď zavedený úplně vyhovuje, protože žiju s tím pocitem, 

že nic lepšího není, ale samozřejmě jestliže v roce 2015 přijdou nové Guidelines 

s novými postupy tak se je naučím a budu je používat a budu je využívat, jako že to je 

to nejlepší, co teď na trhu je a nic lepšího není.  

16. A jaký byl vývoj pomůcek na vašem pracovišti u Vás v sanitním voze? 

Jo tak to je výborný no, to je výborný dotaz, protože přece jenom za těch dvacet let co 

se týče pomůcek tak já jsem nastupovala na zdravotnickou záchrannou službu, kde 

vlastně jsme měli monitor, byla to firma Chirana, mělo to jednu lajnu osciloskopu 

tříbodový tříbodovou monitoraci EKG a vlastně pomocí nějakého světýlka diodky to 

tam problikávalo, písemný záznam se ještě udělat nedal, dvanácti svodové EKG se 

dělalo pouze v nemocnicích, takže to je obrovský vývoj, ten defibrilátor vážil v té době 

asi čtyřicet kilo takže přenést ho z místa z bodu A do bodu B bylo i fyzicky docela 

náročné, tak teď už jsme daleko dál že jo. Dneska už ty naše defibrilátory umějí od 

zevní stimulace přes snímání kapnometrie u intubovaných pacientů, měření saturace, 

využití pulzního oxymetru a čidla saturačního, takže to je obrovský vývoj o tom není 

vůbec žádná diskuze. Co se týče pomůcek k zajištění dýchacích cest tak zase tím, že se 

nám rozrostly kompetence, že máme alternativní pomůcky, že vlastně nelékařský 

zdravotnický pracovník smí a může používat zajištění dýchacích cest s alternativními 

pomůckami jako je komisura nebo kombitubus, laryngeální maska, to je obrovský 

přínos, protože za nás byl jen nosní a ústní vzduchovod, jestliže pacient měl 

zachovanou sebemenší vagovou reakci tak  vždycky došlo k tomu, že se pozvracel a to 

je co se týče do pomůcek a zase ten již zmiňovaný intraoseální vstup. Pamatuju si dobu 

na zdravotnické záchranné službě, kdy kanyla se zajišťovala flexilou firmy Chirana byl to 

vlastně průměr jako je dneska 14 G, jiný průměr nebo jiný průsvit vlastně té kanyly 

nebyl, takže když ten pacient měl zkolabovaný žíly, nebo měl malý žilky, tenký žilky tak 

jsme neměli žádný jiný přístup, ale zase to byla doba, kdy dojíždějící lékař zpravidla i na 

ulici uměl zavést centrální žilní katétr a používal se centrální žilní katétr s ohledem 

dneska na přítomnost sepsí a bakterií už by dneska málokdo z těch lékařů píchal nebo 

zajišťoval centrální žilní vstup na vena subclavia někde na chodníku.  
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17. A když jste nastupovala na tu záchrannou službu, měli jste už jednorázové jehly, 

kanyly a injekční stříkačky? 

Jo tak Jakube tak stará zase nejsem ale nicméně pamatuju si dobu ještě na praxi 

v nemocnici jako studentka střední zdravotnické školy, že byly v Petriho miskách 

kovové jehly, stříkačky už teda byly jednorázové, rozdělovaly se na Luer a Record, 

každá měla jiný konus, musela se na to zvolit správná jehla a taky se stalo, že všechny 

jehly byly ve sterilizátoru a musel inzulín počkat, než ty jehly vychladnou a než se 

budou dát použít         

18. Jaký typ defibrilátoru používáte? 

Je do Lifepak a je to bifázicky defibrilátor.  

19. A víte, kdo sestrojil první přenosný defibrilátor?  

Ježíš, to vůbec netuším. 

20. Kdybyste se dostala k resuscitaci dítěte tak jaký defibrilační výboj byste 

aplikovala? 

Tak ono zpravidla tím, že u těch dětí příčinou zástavy oběhu je zpravidla respirace, 

respirační příčina tak se s tou fibrilací komor u dětí až tak nesetkáváme, primárně, při 

té první detekci rytmu je u dětí zpravidla zástava oběhu, protože tou příčinou byla teda 

ta zástava toho dechu. Pokavaď bychom si tam, jak já s oblibou říkám vymasírovali 

nějakou fibrilaci komor tak jsou tam indikované 4 J/kg hmotnosti. Teď jde o to 

odhadnout kolik to dítě váží a to zase jsou ty zkušenosti, který ten člověk má z té 

pediatrie a z vlastních dětí kolik to dítě asi v určitém věku má vážit a dá se to                    

i odhadnout i na těch vlastních dětech, kdy jedno dítě má 22 kg a druhé má 32 kg a je 

mezi nimi opravdu rozdíl tak spíše touhle tou formou do jisté míry vědět jak je to v té 

pediatrii a kolik v tomhle věku mají vážit a druhý je oko vidí tak odhadnout jestli to je 

pětiletý chlapeček pořízek a nebo pětiletá holčička, která odpovídá věku tříletého 

dítěte. 

21. Jak postupujete v případě, že se Vám nepodaří zajistit žilní vstup? 
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No tak nepodaří li se zajistit žilní vstup tak v doporučených postupech máme zajištění 

intraoseálního vstupu. Já tím, že mám z toho v podstatě respekt, že ten výkon nemám 

úplně nacvičený tak jako zajištění žilní linky a mám asi i trochu toho záchranářského 

štěstí tak zpravidla na 99 procent tu žilní linku vždycky zajistím.  

22. Zahajujete po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci účinnou hypotermii? 

No, my jsme v systému RZP, to znamená, že nás dojíždí buď výjezdová skupina RLP 

nebo RV s tím, že už indikuje lékař, jestli se účinná hypotermie bude provádět nebo ne. 

Je to v indikaci lékaře. Samozřejmě, že kdybych tam byla sama na tom výjezdu a 

musela se rozhodnout a měla pacienta zresuscitovaného tak určitě tu hypotermii 

zahájím.  

23. Jak zahájíte resuscitaci u dítěte v případě, že nereaguje na oslovení ani na 

bolestivý podnět a nedýchá? 

Nejprve to dítě otočím a bouchnu ho do zad, jestli tam není nějaké vdechnuté cizí 

těleso a pak pět vdechů pomocí křísícího vaku a polomasky, zahajuje se detekce rytmu 

a srdeční masáž a po dvou minutách si voláme lékaře, pokud není vyslaný hned, ale 

zpravidla nám operační středisko jestliže máme hlášený dítě v bezvědomí nedýchající 

tak zpravidla nám to operační středisko toho lékaře posílá. Ono je to u těch dětí 

trošičku více emoční záležitost, protože tam už ta rodina zpravidla resuscituje, tam už 

operátorka vede TANR kdy aspoň jeden z těch rodičů nebo přítomných začne dělat ty 

úkony k záchraně života. Provádějí jak dýchání z úst do úst tak masáž srdce. To je právě 

ta výhoda těch dětí, že oni mají větší šanci v tom, že u nich nikdo nemá ten blok přiložit 

ta ústa na jejich ústa a začít umělé dýchání kdežto u pětivrstvého bezdomovce 

málokdo z laické veřejnosti nám začne provádět dýchání z úst do úst.  

Tak já Vám děkuji za rozhovor a přeji Vám mnoho úspěch ve vaší kariéře. 

Já Vám přeji hodně štěstí, Kubo, a děkuju.  

Rozhovor č. 2 

1. Jak dlouho pracujete u záchranné služby? 

Tak v srpnu to bude třicet tři roků, co jsem u záchranné služby. 
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2. A s kolika změnami v resuscitačních postupech jste se setkala za svojí kariéru? 

S kolika změnami? Tak bych řekla, že to je tři. 

3. Jaká je Vaše specializace v oboru nebo vystudovaná škola? 

Jsem všeobecná sestra a po škole jsem si udělala anesteziologii a resuscitační péči. 

4. A u záchranné služby jste začala pracovat hned po ukončení studia, nebo jaké bylo 

Vaše předchozí pracoviště? 

Ne, ne, ne. Ze školy jsem šla na ARO, které se tady v tom roce zrovna otvíralo jako 

úplně fungl nové, záchranná služba fungovala vlastně při tom ARU, kdy jsme vyjížděli 

přímo od lůžka a chodily jsme teda i na operační sály jako anesteziologické sestry,                  

a když se oddělovala v devadesátém prvním roce tuším záchranná služba od ARA, tak 

jsem šla už rovnou jako staniční sestra pracovat na záchrannou službu. 

5. Řídíte se všemi současnými doporučenými postupy při kardiopulmonální 

resuscitaci? 

Asi dřív jo, teď bych řekla, že dám i na vlastní zkušenosti po těch letech už.  

6. A upravuje nějak Váš vnitřní předpis doporučené postupy? 

Teď si nevybavuju nic, že by nám upravovaly doporučené postupy, možná trošku 

v kompetencích těch RZP. Tam je to trošičku přizpůsobené, ale jinak dodržujeme ty 

doporučené postupy. 

7. Změnila byste něco v současných doporučených postupech pro resuscitaci u 

dospělých? 

Asi ne. 

8. A u dětí? 

Ani u těch dětí. 

9. Setkala jste se s komplikacemi při resuscitaci v dřívějších postupech více než teď? 

Myslím tím, když porovnáte například doporučení z roku 2000 a 2010?  
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Neřekla bych, že to bylo postupy. Asi to bylo těmi dostupnými pomůckami. Teď jsou 

mnohem jednoduší pomůcky, je hladší intubace že jo, dřív to bylo složitější. Spíš 

v tomhle tom. Jednorázové laryngoskopy, které líp svítí, takže ty komplikace byly dané 

těmi pomůckami nedokonalými a přístrojovým vybavením nedokonalým. Tohle se 

mnohem zlepšilo, že máme v současné době spoustu hlídací monitorovací systém, 

hlídací přístroje a všechno je prostě mnohem lepší takže těch komplikací je míň nebo 

rychleji se odstraní. 

10. Je podle Vás přínos zavedení doporučených postupů? 

Hlavně pro ty mladé, kteří začínají, že jo. Naučí se to podle těch doporučených postupů 

a pak si to podle té praxe člověk modifikuje trošku, už pak je nedodržuje tak striktně, 

ale pomáhají v tom zaučení, tak určitě pomůžou ty doporučené postupy hodně. 

11. Jaká vidíte pozitiva v nově zavedených postupech, respektive v těch které vyšly 

v roce 2010? 

Možná, že je to teďka jednodušší na zapamatování, naučení se i pro tu laickou 

veřejnost. Ty doporučené postupy jsou lehčí pro ně, takže je to takový jednodušší                  

a jinak nevím. Zrovna mě nic nenapadá. 

12. A domníváte se, že dřívější postupy byly lepší?  

Ty současné bych řekla, že jsou lepší určitě. 

13. Proč si myslíte, že dochází ke změnám v resuscitačních postupech? 

Je to právě asi v té dosažitelnosti těch různých přístrojů, lékového vybavení a celkově 

ta doba pokročila. Je to takový přirozený vývoj. 

14. Uvítala byste nějakou další změnu v resuscitačních postupech?  

Asi ne. 

15. A jaký byl vývoj pomůcek na vašem pracovišti u Vás v sanitním voze? 

No když bych to vzala za těch třicet let zpětně, kdy jsme začínali těma kovovýma 

jehlama, vozili jsme to v dózách a sterilizovali jsme si to na základně normálně ve 
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sterilizátoru, příchod jednoúčelových pomůcek, jednoúčelových intubačních kanyl to 

vůbec jako to jsme neměli jednoúčelové intubační kanyly, to byly gumové hadice, 

s kterýma se hrozně těžko inkubovalo, venózní přístup vůbec, dneska už máme 

intraoseální přístup, to je zázrak proti tomu. Dřív jsme fakt lovili každou žílu, takže ty 

pomůcky a hlavně to přístrojové vybavení tu práci usnadní. 

16. Jaký typ defibrilátoru používáte? 

Používáme defibrilátory ZOLL. Od té doby co jsem na záchranné službě tak vlastně jak 

se ZOLLY začali dovážet z Ameriky tak my jsme byli první, kdo navázal s tou firmou, 

testovali jsme pro ně tak proto jsme asi jediný pracoviště ve Středních Čechách, kde 

máme ZOLLY a stále na nich pracujeme. 

17. A je to principu bifázického nebo monofázického výboje? 

Máme, přešli jsme už převážně na ten bifázicky. 

18. A víte, kdo sestrojil první přenosný defibrilátor?  

Tak to netuším. 

19. Kdybyste se dostala k resuscitaci dítěte tak jaký defibrilační výboj byste 

aplikovala? 

Kdyby bylo potřeba defibrilovat dítě, tak abych pravdu řekla, tak to by se dalo spočítat 

na prstech jedné ruky, kdy jsme resuscitovali dítě a 120 J? Nevím, netuším. 

20. Jak postupujete v případě, že se Vám nepodaří zajistit žilní vstup? 

Intraoseálně. 

21. Zahajujete po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci účinnou hypotermii? 

My tady zatím ne, ale chystáme se na to. Protože na tom ARU kde většina těch 

pacientů z terénu tam od nás skončí, tak tam tu hypotermii provádějí, proto bychom 

chtěli navázat i v té přednemocniční péči na tu hypotermii. 

22. Jak zahájíte resuscitaci u dítěte v případě, že nereaguje na oslovení ani na 

bolestivý podnět a nedýchá?  
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Tak nejdřív bych do něj pětkrát vdechla, pak bych teda začala s tou masáží. 

Jasně, tak Vám moc děkuju za rozhovor a přeju Vám hodně úspěchů v další práci. 

Já Vám přeju hodně štěstí při zkouškách. 

Rozhovor č. 3 

1. Jak dlouho pracujete u záchranné služby? 

U záchranné služby už přes pětadvacet let. 

2. A s kolika změnami v resuscitačních postupech jste se setkala za svojí kariéru? 

Tak zhruba třikrát čtyřikrát? 

3. Jaká je Vaše specializace v oboru nebo vystudovaná škola? 

Střední zdravotnickou školu a pak specializaci, jako všeobecná sestra teda a pak sestra 

specialistka.   

4. A u záchranné služby jste začala pracovat hned po ukončení studia, nebo jaké bylo 

Vaše předchozí pracoviště? 

To bylo ARO. 

5. Řídíte se všemi současnými doporučenými postupy při kardiopulmonální 

resuscitaci? 

Určitě.  

6. A upravuje nějak Váš vnitřní předpis doporučené postupy? 

Ne. 

7. Změnila byste něco v současných doporučených postupech pro resuscitaci u 

dospělých? 

Využíváme současné postupy. 

8. A u dětí? 
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To určitě ne. 

9. Setkala jste se s komplikacemi při resuscitaci v dřívějších postupech více než teď? 

Myslím tím, když porovnáte například doporučení z roku 2000 a 2010?  

To bych neřekla, je tam třeba komplikace při intubaci, ale to nezáleží na té resuscitaci, 

to bych ani neřekla. 

10. Je podle Vás přínos zavedení doporučených postupů? 

Určitě. Tak už kvůli třeba sehranosti v té posádce. Každý ví, co má dělat, každý ví, kam 

se má postavit. 

11. Jaká vidíte pozitiva v nově zavedených postupech, respektive v těch které vyšly 

v roce 2010? 

Tady to, je to souhra, a že to funguje. 

12. A domníváte se, že dřívější postupy byly lepší?  

Ne. 

13. Proč si myslíte, že dochází ke změnám v resuscitačních postupech? 

No aby to bylo jednoduší. 

14. Uvítala byste nějakou další změnu v resuscitačních postupech?  

Já myslím, že to vyhovuje. Ale nicméně může někdy zase něco. Dříve jsme si taky 

mysleli, že to je to ideální třeba. 

15. A jaký byl vývoj pomůcek na vašem pracovišti u Vás v sanitním voze? 

Tak asi přínos je jednoúčelové pomůcky, že jo v každém případě. Dříve jsme vlastně 

třeba některé pomůcky používaly opakovaně, já myslím, že to je tohle to vůči těm 

pacientům lepší a i pro nás,  že to nemusíme čistit. 

16. Jaký typ defibrilátoru používáte? 

Máme ZOLLY tady teď. 
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17. A je to principu bifázického nebo monofázického výboje? 

Jeden je tam by a jinak byly mono. Obojí tam teda máme tady tak.  

18. A víte, kdo sestrojil první přenosný defibrilátor?  

Ne, 

19. Kdybyste se dostala k resuscitaci dítěte tak jaký defibrilační výboj byste 

aplikovala? 

To bych asi sama neudělala. Nevím, nevím, jestli bych to dokázala. U dospělého bych to 

dokázala sama, ale nevím, jestli bych to dokázala u dětí. Třeba by mě ta situace 

dohnala, ale nevím. Spíš tak u dítěte bych si to asi nedovolila sama jako sestra.  

20. Ani kdyby nastala ta situace, že doktor není přítomen, což se vlastně dneska 

může stát? 

Tak můžu doktora mít na telefonu, že jo. Ale ne vždycky by byl na to třeba čas na ten 

pohovor no, ale mám doktora na telefonu. Takže se snažit přes toho doktora.  

21. Jak postupujete v případě, že se Vám nepodaří zajistit žilní vstup? 

Podat léky, záleží na tom u koho, u čeho že jo. 

Myslím tím přímo u resuscitace. 

Jó u resuscitace tak do kanyly se vždycky začíná v podstatě adrenalin. Do 

endotracheální roury?  Ještě ani žíla není, a pokud přijedeme v první řadě, začne se 

teda masáží, zaintubuje se a pak se třeba dá hnedka ten adrenalin naředěný do roury, 

začíná tadyhle tím a ještě třeba ani není žíla. Takže intratracheálně.    

22. Zahajujete po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci účinnou hypotermii? 

No měli bychom, ale neděláme to. Nemáme asi podmínky pro to. 

23. Jak zahájíte resuscitaci u dítěte v případě, že nereaguje na oslovení ani na 

bolestivý podnět a nedýchá? 
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Tak jak se resuscituje dítě. Šetrně ale jak zahájit, třeba u toho dospělého je to tím 

úderem ale nevím teda u dítěte. Tak asi by se mohlo u toho dítěte ten vdech asi.  

Tak to bylo všechno, moc děkuju a přeji Vám hodně štěstí při další práci. 

Není za co, taky děkuju. 

Rozhovor č. 4 

1. Jak dlouho pracujete u záchranné služby? 

Já přemýšlím. Od roku 1994 doposud a z toho posledních sedm let na plný úvazek. 

2. A s kolika změnami v resuscitačních postupech jste se setkal za svojí kariéru? 

To se nedá spočítat. Hodně. 

3. Jaká je Vaše specializace v oboru nebo vystudovaná škola? 

Anestezie, resuscitace a urgentní medicína. 

4. A u záchranné služby jste začal pracovat hned po ukončení studia, nebo jaké bylo 

Vaše předchozí pracoviště? 

ARO. 

5. Řídíte se všemi současnými doporučenými postupy při kardiopulmonální 

resuscitaci? 

Ne. 

6. A upravuje nějak Váš vnitřní předpis doporučené postupy? 

Jako vnitřní předpis organizace? 

Ano. 

Ne. 

7. Změnil byste něco v současných doporučených postupech pro resuscitaci u 

dospělých? 

Ne. 
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8. A u dětí? 

Ne, nezměnil. 

9. Setkal jste se s komplikacemi při resuscitaci v dřívějších postupech více než teď? 

Myslím tím, když porovnáte například doporučení z roku 2000 a 2010?  

Nedá se to takhle říct vůbec jo a ani v jednom postupu bych nehledal chybu, protože to 

vychází z nějakých statistických dat a z nějakých zkušeností že jo takže jako ne nesetkal. 

10. Je podle Vás přínos zavedení doporučených postupů? 

Jednoznačně. Ti lidi ví, co se dá dělat, co se má dělat, že jo, tím pádem je to dané a tím 

pádem zase se potom po několika letech platnosti a používání těch postupů to dá 

hodnotit, jestli to k něčemu bylo nebo jestli jsme všichni v něčem dělali chybu.  

11. Jaká vidíte pozitiva v nově zavedených postupech, respektive v těch které vyšly 

v roce 2010? 

Tak pozitivní je to celé, že to vůbec existuje. 

12. A domníváte se, že dřívější postupy byly lepší?  

Každý doporučený postup se vydává proto, že ten kdo ho vydal, tak si myslí, že je to to 

nejlepší a tomu věří, takže moje odpověď je ne. 

13. Proč si myslíte, že dochází ke změnám v resuscitačních postupech? 

Aby ta resuscitace byla efektivní a jednoduchá.  

14. Uvítal byste nějakou další změnu v resuscitačních postupech?  

Ne. Pokud vím, tak nové mají být v roce 2015. 

15. A jaký byl vývoj pomůcek na vašem pracovišti u Vás v sanitním voze? 

Z monofázické nástup na bifázickou defibrilaci, zajištění dýchacích cest že jo před léty, 

když se objevili kombitrubky že jo a když se objevili laryngeální masky. Před tím byly 

jenom ústní vzduchovody a roura. Takže jinak nic nějak zásadního si myslím. 

16. Jaký typ defibrilátoru používáte? 
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Bifázicky. 

17. A víte, kdo sestrojil první přenosný defibrilátor?  

Vůbec netuším a vůbec nevím, kdy to bylo. 

18. Kdybyste se dostal k resuscitaci dítěte tak jaký defibrilační výboj byste 

aplikovala? 

4 J na kilo.  

19. Jak postupujete v případě, že se Vám nepodaří zajistit žilní vstup? 

Hehe. To první podám v rozporu s doporučením, protože to podám zcela jednoznačně 

intratracheálně jo adrenalin a podám ho intratracheálně z toho důvodu, že než si 

sjednám intraoseální přístup jo tak vím, že to může fungovat, protože to má člověk 

zase odzkoušené z těch předchozích postupů, kde intratracheální podání bylo 

preferované. Ne, ne, preferované bylo vedené jako jedna z možností a tenkrát ještě, 

tenkrát ještě ten intraoseální přístup takhle rozšířený nebyl, v doporučených 

postupech nebyl, jo a mám z toho teda za sebe jednoznačně ten pocit, že 2 – 3 mg 

adrenalinu bez ohledu na to, kolik je v postupech, jo, ale prostě adrenalin ve větším 

objemu jo, že prostě opravdu si myslím, že to funguje. Jinak v doporučení je 

intraoseální aplikace.   

 

20. Zahajujete po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci účinnou hypotermii? 

Teď byste to měl vypnout, ale ne. Ale budeme jenom proto, že to musí být. Já si stejně 

myslím, že tenhle ten boom potrvá patnáct let a pak se to zase přehodnotí, ale je to jen 

můj ryze mezi námi názor.  

21. Jak zahájíte resuscitaci u dítěte v případě, že nereaguje na oslovení ani na 

bolestivý podnět a nedýchá?  

Tak správně se má zahájit vdechama a ne masáží, ta má následovat potom. 

Tak jo já Vám děkuji za rozhovor a přeji Vám mnoho úspěchů v práci  
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Rozhovor č. 5 

1. Jak dlouho pracujete u záchranné služby? 

Od roku 1984. 

2. A s kolika změnami v resuscitačních postupech jste se setkal za svojí kariéru? 

Nevzpomenu si, těch změn bylo strašně moc během těch let. 

3. Jaká je Vaše specializace v oboru nebo vystudovaná škola? 

Já jsem původem chirurg. 

4. A u záchranné služby jste začal pracovat hned po ukončení studia, nebo jaké bylo 

Vaše předchozí pracoviště? 

Já jsem dlouhou dobu pracoval u záchranné služby jako vedlejší pracovní poměr, 

prakticky až do roku 2005 nebo 2007 a od roku 2007 pracuji na plný úvazek. A předtím 

jsem pracoval na chirurgii a na popáleninové jednotce. 

5. Řídíte se všemi současnými doporučenými postupy při kardiopulmonální 

resuscitaci? 

Tak myslím si, že i když se snažíme řídit těmi postupy tak jak roky ubíhají tak člověk spíš 

se řídí tou zkušeností a tou aktuální situací, takže úplně se neřídíme, ale samozřejmě 

vycházíme z těch daných pravidel, ale někdy se trošku odchylujeme. 

6. A upravuje nějak Váš vnitřní předpis doporučené postupy? 

My absolvujeme školení pravidelně a ty doporučení od zaměstnavatele jsou každý rok 

trošičku odlišná.  

7. Změnil byste něco v současných doporučených postupech pro resuscitaci u 

dospělých? 

Já si myslím, že ty postupy jsou propracované velmi dobře a takže asi ne.  

8. A u dětí? 

No tam ne. 
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9. Setkal jste se s komplikacemi při resuscitaci v dřívějších postupech více než teď? 

Myslím tím, když porovnáte například doporučení z roku 2000 a 2010?  

Já si myslím, že ne. Faktem je, že v poslední době je větší procento úspěšnosti, ale je to 

spíš farmakama a technikou, která nebyla a je dnes a myslím si, že ten pokrok 

nezastavíš. Komplikace je i toho pacienta umístit. Tady v tom okresním měřítku to není 

tak složité ale třeba v Praze to problém je. 

10. Je podle Vás přínos zavedení doporučených postupů? 

Určitě jo, protože člověk má z něčeho vycházet a modifikovat to může podle svých 

zkušeností. 

11. Jaká vidíte pozitiva v nově zavedených postupech, respektive v těch které vyšly 

v roce 2010?  

Tak postup resuscitace se zjednodušuje. 

12. A domníváte se, že dřívější postupy byly lepší?  

Nebyly lepší, byly volnější v každém případě a myslím si, že mnoho z těch starých 

postupů nám dalo do té zkušenosti a mnohdy využíváme i ty staré postupy abychom tu 

resuscitaci dovedli do zdárného konce. 

13. Proč si myslíte, že dochází ke změnám v resuscitačních postupech? 

Tak celkově dochází v urgentní medicíně ke zjednodušení. Ta snaha těch předpisů je 

udělat standardy co nejjednodušší, co nejefektivnější a v podstatě pochopitelnější pro 

lékaře a zdravotníky, kteří jsou přítomni tomu zásahu  

14. Uvítal byste nějakou další změnu v resuscitačních postupech?  

Zatím ani ne. 

15. A jaký byl vývoj pomůcek na vašem pracovišti u Vás v sanitním voze? 

Jsme začínali v roce osmdesát šest nebo čtyři já už si to přesně nepamatuju, tak 

vybavení těch vozů bylo velice jednoduché, neměli jsme tam v podstatě byl tam 

defibrilátor, bylo tam jednoduché EKG, které bylo tří svodové, kapnometry nebyly, 
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nebyly další pomůcky, které jsou dneska běžným standardem. Nebyly vakuové dlahy. 

Snad jenom nosítka podle mě byly lepší než dneska, protože byly lehčí.  

16. Jaký typ defibrilátoru používáte? 

Teď používáme ZOLLA a doufáme, že přejdeme na něco modernějšího a podává 

bifázicky výboj. 

17. A víte, kdo sestrojil první přenosný defibrilátor?  

No to nevím. To jste mě dostal. 

18. Kdybyste se dostal k resuscitaci dítěte tak jaký defibrilační výboj byste 

aplikovala? 

Tak je to podle velikosti dítěte. Nejradši bych neaplikoval žádný, ale je to podle věku          

a začínal bych hodně nízko. 

19. A myslíte si, že se dá říct kolik třeba Joulu na kilo? 

To ne to se nedá říct. Ty děti mají konfiguraci hrudníku jinou než dospělý člověk                   

a podle té konfigurace no. Šedesát, osmdesát Joulů.   

20. Jak postupujete v případě, že se Vám nepodaří zajistit žilní vstup? 

Samozřejmě máme možnost podat intratracheálně. 

21. Zahajujete po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci účinnou hypotermii? 

Tady nezahajujeme, myslím si, že to je zatím budoucnost maličká. V Praze se používá 

běžně, kde jsem dřív jezdil, ale myslím si, že rozdíly v těch výsledcích nejsou. 

22. Jak zahájíte resuscitaci u dítěte v případě, že nereaguje na oslovení ani na 

bolestivý podnět a nedýchá?  

Začneme masírovat jako u každého člověka, zajistíme si dechové cesty a zajistíme žílu, 

je to u všech stejné. U těch mrňavých dětí je to někdy problém, ale žíla se vždycky musí 

nějak najít. 

Tak to bude všechno, já Vám moc děkuju a přeju mnoho úspěchů do další práce. 

Děkuju. 
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3.1.4  Výsledky rozhovorů 

- Bylo provedeno pět řízených polostrukturovaných rozhovorů  

- Respondetka č. 1 je zdravotnická záchranářka, respondentky č. 2 a 3 jsou 

zdravotní sestry a respondenti č. 4 a 5 jsou lékaři. 

- Respondentka č. 1 uvedla, že se snaží současnými doporučenými postupy řídit, 

druhá respondentka dá spíše na vlastní zkušenost, zatím co třetí respondentka 

uvedla, že se určitě řídí současnými doporučenými postupy. Respondent č. 4 se 

současnými doporučenými postupy neřídí a respondent č. 5 vychází 

z doporučení, ale spíše se jimi neřídí.  

- Ani jeden z respondentů by nic v současných doporučených postupech 

nezměnil.  

- Respondenti č. 1 a č. 4 by při fibrilaci dítěte aplikovali výboj 4 J/kg, což odpovídá 

současným doporučeným postupům. Respondentka č. 2, která uvedla, že dá 

spíše na vlastní zkušenost tázavou odpovědí uvedla, že by aplikovala 120 J, ale 

že neví kolik se má aplikovat. Respondentka č. 3, která uvedla, že se určitě řídí 

současnými doporučenými postup, odpověděla, že by si netroufla provést 

defibrilaci u dítěte a že by spíše situaci telefonicky konzultovala s lékařem. 

Poslední respondent č. 5 uvedl, že se nedá určit hodnota výboje podle kil dítěte 

a že by aplikoval 60 – 80 J. 

- Respondentky č. 1 a č. 2 odpověděli, že by jako druhou volbu aplikace léků 

volily intraoseálním vstupem. Ostatní by volili vstup intratracheální.  

- Na otázku, zda byly dřívější postupy lepší všichni respondenti odpověděli, že ne. 

Na otázku jak zahájí kardiopulmonální resuscitaci u dítěte odpověděli 

respondentky č. 1 a č. 2 že pěti vdechy. Respondentka č. 3 odpověděla, že asi 

jeden vdech, respondent č. 4 odpověděl vdechy a poslední respondent č. 5 

uvedl, že kardiopulmonální resuscitaci u dítěte zahájí nepřímou srdeční masáží.  

- Z rozhovorů vyplynulo, že respondetka č. 1, která uvedla, že se snaží 

současnými doporučenými postupy řídit, se těmito postup řídí a zná je, 

respondentka č. 2, která uvedla, že se řídí spíše vlastní zkušeností nezná 

všechny současné doporučené postupy. Dále z rozhovorů vyplynulo, že  

Respondentka č. 3, která uvedla, že se určitě současnými doporučenými 

postupy řídí, nezná současné doporučení a tudíž, se současnými doporučenými 
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postupy neřídí. Respondent č. 4, sice uvedl, že se neřídí současnými 

doporučenými postupy, ale s rozhovoru vyplynulo, že tyto postupy zná. 

Z posledního rozhovoru s respondentem č. 5, který uvedl, že ze současných 

doporučených postupů vychází, ale že se jimi spíše neřídí, vyplynulo, že nezná 

současné, ani předchozí doporučené postupy.    

-  

 Navrhovaná 

změna 

v doporučených 

postupech 

Defibrilační 

výboj 

u dítěte 

Aplikace léku, 

pokud nelze 

zajistit i. v. 

Zahájení 

KPR 

u dítěte 

Respondent č. 1 Ne 4 J/kg Intraoseálně Pět 

vdechů 

Respondent č. 2 Ne Asi 120 J Intraoseálně Pět 

vdechů 

Respondent č. 3 Ne Neví, po 

konzultaci    

s lékařem 

 Intratracheálně Asi 

vdech 

Respondent č. 4 Ne 4 J/kg Intratracheálně Vdechy 

Respondent č. 5 Ne 60 – 80 J Intratracheálně Masáž 
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4  Diskuze 

Téma Vývoj vybraný resuscitačních postupů v přednemocniční péči jsem si zvolil 

z několika důvodů. Zajímalo mě, jak se v posledních letech resuscitace vyvíjela, protože 

ve škole jsme se vývojem nějak zvlášť nezabývali a v současné odborné literatuře jsem 

nalezl vždy doporučení současné. Další důvod byl přiblížit vývoj resuscitace 

pracovníkům záchranných služeb a také mým spolužákům. I když jsme se resuscitační 

postup mnohokrát učili a prakticky nacvičovali, tak jsem u spolužáků, ale u i sebe, 

zpozoroval nervozitu a vždy i nějakou chybičku. Toto jsem ale také zpozoroval na 

soutěžích, kterých se zúčastňuji. Proto se domnívám, že neustále mluvit o resuscitaci 

není na škodu. Dále mě zajímal samotný postoj k resuscitačním postupům záchranáři, 

kteří u záchranné služby pracují alespoň dvacet let, a tudíž by mohly mít s touto 

tématikou zkušenosti. Řízenými polostrukturovanými rozhovory jsem hlavně zjišťoval, 

zda se záchranáři teoreticky řídí doporučenými postupy, jestli by v současných 

postupech navrhli nějakou změnu, jestli doporučené postupy znají a srovnání 

doporučených postupů. Před pořízením rozhovorů jsem si myslel, že s tématem 

resuscitace nebude mít nikdo problém, že jí všichni respondenti budou teoreticky znát 

a že se dozvím pár nápadů, jak resuscitaci vylepšit. Jak se později k mému údivu 

ukázalo, tak jsem se ve všem mýlil. S celkového počtu pěti dotazovaných se jen 

respondenka č. 1 doporučenými postupy řídí a zná je. Respondent č. 4 sice doporučené 

postupy zná, ale neřídí se jimi. Respondentka č. 2 uvedla, že se spíš řídí vlastní 

zkušeností, ale jinak doporučené postupy zná. Pouze nevěděla, jak velký defibrilační 

výboj by aplikovala u dítěte. Respondentka č. 3 sice uvedla, že se současnými 

doporučenými postupy řídí, ale v pozdějších dotazech jsem si u ní ověřil, že to nemůže 

být pravda, protože vůbec doporučení nezná. Zjištění, že po detekci defibrilovatelného 

rytmu u dítěte bude volat lékaři, aby jí řekl, jak velký výboj má aplikovat bylo pro mě 

překvapivé. Respondent č. 5 uvedl, že se postupy neřídí tak striktně ale vychází z nich. 

Doporučené postupy ale nezná, protože jsem se od něj dozvěděl, že  defibrilační výboj 

u dětí se nedá určit podle tělesné hmotnosti dítěte a že by aplikoval kolem 60 – 80 

Joulů. Už v prvních doporučeních podle Safara, se vždy defibrilační výboj u dětí stanovil 

podle kil dítěte a platí to až dodnes. Tento lékař ještě uvedl, že kardiopulmonální 

resuscitaci u dítěte by zahájil nepřímou srdeční masáží, což je také v rozporu se všemi 
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doporučenými postupy, protože u dětí se vždy začínalo umělými vdechy. Všichni 

respondenti uvedli, že současné doporučené postupy jsou lepší než ty předchozí, ale 

těmito postupy se řídí jen respondentka č. 1. Nikdo z dotazovaných nenavrhl změnu 

v současných doporučených postupech a nic by na nich nezměnil, avšak jak později 

vyplynulo tak se čtyři z pěti těmito doporučenými postupy neřídí a tudíž se domnívám, 

že si protiřečí. Nejvíce teoretických neznalostí jsem zaznamenal u otázek týkajících se 

resuscitace dětí. Přesvědčil jsem se, že délka praxe zdaleka nerozhoduje o kvalitních 

teoretických znalostech záchranářů a lékařů. Nevím, proč tyto rozhovory dopadly tak 

špatně, zda je to laxním přístupem záchranářů, nebo neochotou se sebevzdělávat, 

nebo malým počtem respondentů, nebo za tím stojí jiný důvod, každopádně si myslím, 

že má praktická část vede k zamyšlení záchranářů a lékařů a sáhnutí si do svědomí, zda 

resuscitaci ovládají tak, jak by měli a k poučení budoucích záchranářů, že koncem školy 

sebevzdělávání nekončí a že je důležité se sebevzdělávat po celou dobu praxe.       
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Závěr 

Cílem mé práce bylo seznámit čtenáře s vývojem vybraných resuscitačních postupů od 

druhé poloviny dvacátého století po současnost. V této práci mohou čtenáři nalézt 

mimo jiné vývoj resuscitačních postupů podle skupin pacientů, jejich indikace, 

kontraindikace a ukončení, dále způsoby zajištění dýchacích cest a přístupu do cévního 

řečiště, terapii při resuscitaci, také vývoj telefonicky asistované neodkladné resuscitace 

u nás a rozhovory se záchranáři a lékaři záchranných služeb. 

Neodkladná kardiopulmonální resuscitace je jedním z důležitých úkonů práce 

záchranářů a lékařů, vedoucích k záchraně lidského života. Spolu s rozvojem moderní 

medicíny přichází i modernizace pomůcek využitelných při kardiopulmonální 

resuscitaci a také modernizace doporučených postupů. Doporučené postupy pro 

kardiopulmonální resuscitaci vychází v pětiletých intervalech, proto je nutné se 

neustále sebevzdělávat. Myslím si, že cíle práce, které jsem si stanovil, byly splněny.  
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Zusammenfassung 

Entwicklung der ausgewählten Resuszitationsverfahren in der 

vorstationären Behandlung 

In meiner Absolventenarbeit beschäftige ich mich mit der Entwicklung der 

Resuszitationsverfahren in der vorstationären Behandlung. Unverzügliche 

Basiswiederbelebungsmaßnahmen können einer verunglückten Person Leben retten. Die 

kardiopulmonale Reanimation wird von Rettungssanitätern sowie Notärzten durchgeführt und 

gehört zu den wichtigsten lebensrettenden Sofortmaßnahmen. 

Meine Arbeit ist in zwei Teile aufgeteilt. Im theoretischen Teil beschäftige ich mich u.a. mit der 

Entwicklung der Resuszitationsverfahren in Abhängigkeit von der Patientengruppe, mit den 

Indikationen und den Kontraindikationen zur Reanimation sowie auch mit der Beendigung der 

Reanimation. Zugleich werden die Arten der Sicherung der Atemwege, die Arten von 

Gefäßzugängen sowie die eigentliche Therapie während der Reanimation beschrieben. Ein Teil 

meiner Arbeit ist ebenfalls der Entwicklung der telefonisch assistierten Reanimation gewidmet. 

Der praktische Teil meiner Arbeit beinhaltet einige Interviews mit Rettungssanitätern und  

Notärzten. Ihr Ziel war, die Dauer der Berufspraxis im Rettungsdienst, die fachliche 

Spezialisierung im medizinischen Bereich sowie die Kenntnis der empfohlenen Verfahren 

festzustellen. Ebenfalls wurde festgestellt, ob sich die Befragten theoretisch nach den 

empfohlenen Verfahren richten, ob sie event. eine Änderung der empfohlenen Verfahren 

vorschlagen würden und wie sie die früheren und gegenwärtigen empfohlenen Verfahren 

vergleichen. 

Die Gruppe der Befragten war von insgesamt fünf Personen gebildet, die im Rettungsdienst in 

der mittelböhmischen Region arbeiten. Es handelte sich um 2 Notärzte, 2 

Rettungsassistentinnen und eine Rettungssanitäterin. Den genannten Personen wurden etwa 

23 Fragen während eines gesteuerten halbstrukturierten Interviews gestellt. 

Aufgrund meiner Befragung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Dauer der 

Berufspraxis für das Niveau der theoretischen Kenntnisse der Rettungsanitäter sowie der 

Notärzte nicht entscheidend ist. 
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Příloha 

Dobrý den, jmenuji se Jakub Reček, jsem studentem třetího ročníku oboru 

Diplomovaný zdravotnický záchranář na Vyšší odborné škole MILLS a rád bych Vás 

požádal o rozhovor k mé absolventské práci. 

Jak dlouho pracujete u ZZS? 

S kolika změnami v resuscitačních postupech jste se setkal/a za svojí kariéru?  

Jaká je Vaše specializace v oboru nebo vystudovaná škola? 

U záchranné služby jste začal/a pracovat hned po ukončení studia, nebo jaké bylo Vaše 

předchozí pracoviště? 

Řídíte se všemi současnými doporučenými postupy při kardiopulmonální resuscitaci? 

Upravuje nějak Váš vnitřní předpis doporučené postupy? 

Změnil/a byste něco v současných doporučených postupech pro resuscitaci u 

dospělých? A u dětí? 

Setkal/a jste se s komplikacemi při resuscitaci v dřívějších postupech více než teď? 

Myslím tím, když porovnáte například doporučení z roku 2000 a 2010? 

Je podle Vás přínos zavedení doporučených postupů?  

Jaká vidíte pozitiva v nově zavedených postupech, respektive v těch které vyšly v roce 

2010? 

Domníváte se, že dřívější postupy byly lepší?  

Proč si myslíte, že dochází ke změnám v resuscitačních postupech? 

Uvítal/a byste nějakou další změnu v resuscitačních postupech? 

Jaký byl vývoj pomůcek na Vašem pracovišti u Vás v sanitním voze?  

Jaký typ defibrilátoru používáte?  

Víte kdo a kdy sestrojil první přenosný defibrilátor? 

Kdybyste se dostal/a k resuscitaci dítěte tak jaký defibrilační výboj byste aplikoval/a? 

Jak postupujete v případě, že se Vám nepodaří zajistit žilní vstup? 

Zahajujete po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci účinnou hypotermii? 

Jak zahájíte resuscitaci u dítěte v případě, že nereaguje na oslovení ani na bolestivý 

podnět a nedýchá?  
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