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Úvod 

Mezinárodní výbor pro resuscitaci ILCOR (International Liaison Committee on 

Resuscitation) sdruţuje nejvýznamnější světové nadnárodní společnosti pro resuscitaci 

(American Heart Association; European Resuscitation Council; Heart and Stroke Foundation 

of Canada; Australian and New Zealand Committee on Resuscitation; Resuscitation Councils 

of Southern Africa; Inter American Heart Foundation; Resuscitation Council of Asia) a v 

pravidelných pětiletých intervalech reviduje doporučené postupy (Guidelines) pro 

neodkladnou resuscitaci. 

Aktualizace doporučení by měla zahrnovat všechny nově zjištěné poznatky resuscitační 

medicíny z posledních let a poskytnout jednoznačně formulovaný návod, podle nějţ lze 

postupovat v kaţdodenní praxi. Guidelines jsou publikovány v souladu s principy medicíny 

zaloţené na důkazech (EBM, evidence based medicine). Vzhledem k celoplošnému významu 

tohoto dokumentu by jakákoliv změna měla být podloţena dostatečnou sílou důkazů. Oproti 

jiným doporučením, která jsou zaměřená převáţně na úzkou skupinu uţivatelů, mají 

doporučení pro KPR dalekosáhlejší dopad. Svým obsahem pokrývají nejen péči poskytovanou 

profesionály v resuscitační medicíně, ale i pomoc poskytovanou laickou veřejností, která 

nemá ţádné zdravotnické vzdělání ani praktické zkušenosti. Úvodní pomoc při náhlé zástavě 

oběhu však zpravidla rozhoduje o výsledku následné, vysoce specializované léčby. 

 

Guidelines 2010: radikální změny nebo jen úpravy současných doporučení? 

Mezinárodní konsenzuální konference ILCOR se konala ve dnech 1. aţ 4. února 2010 

za účasti 320 zvaných odborníků ze 31 zemí. Při přípravách nových doporučení bylo 

důkladně posuzováno přibliţně 450 systematických přehledových článků a metaanalýz. 

Guidelines se dnes nevěnují výhradně kardiopulmonální resuscitaci (KPR), ale všem 

kritickým stavům, které mohou zástavu oběhu způsobit. Obsahují proto část zaměřenou na 

akutní koronární syndromy, srdeční arytmie, zvláštní pozornost je věnována zástavě oběhu za 

zvláštních okolností (např. při tonutí, intoxikacích, anafylaxi, asthmatu, traumatech, náhodné 

hypotermii, zcela nově bude zařazena problematika lavinových nehod). Jedná se o situace, 

kdy je zástava oběhu povaţována za potenciálně reverzibilní stav a přeţití je moţné při 

časném zahájení specifické léčby. Součástí doporučení je rovněţ problematika etiky v 

souvislosti s ukončováním nebo nezahajováním marné péče, zásady výuky KPR apod. 

V březnu 2010 byla do programu mezinárodního sympózia intenzivní a urgentní 

medicíny (ISICEM, International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine) 

v Bruselu zařazena panelová diskuze „CPR guidelines – what will change in 2010?". Diskuze 

moderované Peterem Brindleym z Kanady se zúčastnili někteří celosvětově uznávaní experti, 

kteří se příprav nových Gudelines sami aktivně účastní (Jerry Nolan, Robert E O´Connor, 

Kjetil Sunde, Thomas Pellis, Paul E Pepe). Přes očekávání návštěvníků nebylo prozrazeno 

ţádné z definitivních stanovisek ILCOR, přesto byla zmíněna řada kontroverzních témat, 

která jsou dlouhodobě předmětem diskuzí na světových odborných fórech. 

Zastánci striktního dodrţování doporučených postupů argumentují nejčastěji jejich 

následujícími přínosy: sjednocením léčebných postupů u identické populace nemocných, 

aplikací výsledků EBM do klinické praxe, vytvořením „normy― k zabránění neţádoucí 
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variability v poskytované péči a usnadněním rozhodování zdravotnických pracovníků 

v definovaných klinických situacích. Odpůrci na straně druhé argumentují nízkou váhou 

důkazů, na jejichţ základě jsou doporučení obvykle formulována. 

Přestoţe jsme v posledních dvou verzích Guidelines (2000 a 2005) zaznamenali několik 

zásadních změn (základní poměr umělých dechů a kompresí hrudníku se změnil z 1:5 na 2:15, 

později na 2:30; defibrilační strategie z původní sekvence tří výbojů na single-shock; lidokain 

byl nahrazen amiodaronem atd.), dostupné důkazy pro tyto změny jsou obecně velmi slabé 

(low  grade recommendations), zejména v porovnání s jinými medicínskými obory. Změny se 

často opírají o jednotlivé studie s malými soubory nemocných nebo kazuistiky; absolutní 

nedostatek dat máme k dispozici z oblasti resuscitace u dětí, kde se Guidelines opírají o 

výsledky experimentů, počítačové modely nebo přebírají poznatky z medicíny dospělých. 

Dlouhodobě se diskutuje o vhodnosti zařazování nemocných s iniciální asystolií do klinických 

studií, protoţe jejich výsledky jsou pak ovlivněny vysokým počtem pacientů zařazených jiţ v 

ireverzibilním stádiu biologické smrti. Počet nemocných s fibrilací komor v okamţiku 

příjezdu zdravotnické záchranné sluţby na druhou stranu dlouhodobě klesá. Pacienti 

s asystolií proto budou v budoucnu stále častěji předmětem našich resuscitací v terénu a tento 

fakt nelze opomíjet. 

Změna v Guidelines proto rozhodně neznamená, ţe dosavadní praxe byla prováděna 

chybně nebo neefektivně, a ţe i do budoucna nelze akceptovat jiný postup neţ uvedený v 

Guidelines. V medicíně neexistuje mnoho situací, které by probíhaly zcela „podle učebnice―, 

a v resuscitační medicíně toto platí dvojnásob. Existuje řada situací, které sebelepší 

doporučený postup nemůţe postihnout a vţdy by měl platit základní princip „máme-li 

dostatečný důvod postupovat jinak neţ je uvedeno v doporučeném postupu, tak jej není třeba 

následovat―. Toto platí samozřejmě za předpokladu, ţe jsme schopni takovýto důvod náleţitě 

odborně obhájit a přesvědčivě formulovat do zdravotní dokumentace. 

Evropská rada pro resuscitaci (ERC, European Resuscitation Council) i AHA 

(American Heart Association) plánuje zveřejnění finální verze nových Guidelines 2010 online 

dne 18. října 2010. V dokumentu, který v tuto chvíli podstupuje poslední fázi korektur, nejsou 

očekávány natolik radikální změny jako před pěti lety a jejich přípravu dobře shrnuje podtitul 

„Keep things as simple as possible and limit changes as much as possible― (Ponechme 

postupy co nejjednodušší a maximálně omezme jakékoliv změny―). 

 

Vybrané otázky diskutované při přípravě Guidelines 2010 

MET, medical emergency teams (pohotovostní resuscitační týmy). Sniţuje dostupnost 

týmu MET incidenci náhlých zástav oběhu v nemocnicích a zlepšuje výsledky KPR? 

Optimální sloţení personálu v týmu MET? Aktivační kritéria MET? Definování časných 

varovných příznaků hrozící zástavy oběhu (EWS, early warning signs)? 

Rozpoznání náhlé zástavy oběhu. Je nezbytné rozlišovat mezi kardiální a asfyktickou 

zástavou? Je reálné toto rozlišování naučit laiky? Je to nezbytné s ohledem na poskytnutí 

pomoci? Jaké budou stanoveny známky zástavy oběhu? Jak rozpoznat gasping? Jak 

postupovat u osoby leţící na břiše při předpokladu poranění krční páteře? 

Poloha těla postiženého. Jaká je optimální poloha postiţeného při a po KPR? Je nutné 

zohledňovat potenciální úraz nebo věk? Vliv polohy hlavy na průchodnost dýchacích cest? 

Defibrilační strategie. Ovlivňuje specifický postup výsledek léčby? Jaká je optimální 

energie úvodního výboje a dalších výbojů (fixní nebo vzestupná)? Jaká je optimální délka 

pauzy mezi výboji a poloha elektrod? Zlepšuje KPR před defibrilací její výsledek nebo je 

lepší preferovat okamţitý výboj? Je nutné odlišit postup mimo nemocnici a v nemocnici, příp. 

při pouţití automatizovaných externích defibrilátorů (AED)? Je vhodná analýza rytmu v 

průběhu srdeční masáţe (real-time waveform analysis)? Jaké jsou dopady výboje na funkci 

myokardu? Škodí více ischemickému myokardu? Vliv výboje na funkci srdce u dětí? Rizika a 
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efektivita defibrilace v domácnostech (home defibrillation) a neškolenými laiky (AED)? 

Optimální postup při pouţití AED? Mají význam přídatné funkce AED pro zlepšení kvality 

KPR a dosaţení lepšího výsledku? 

Guidelines 2005 povaţovala za prioritu předřazení několikaminutové KPR před 

defibrilaci v případě trvání zástavy déle neţ 4 aţ 5 minut. Správným úvodním postupem 

posádek záchranné sluţby proto bylo zahájení srdeční masáţe a ventilace, a teprve poté 

analýza rytmu a případná defibrilace. Změna vycházela z převaţujícího názoru, ţe defibrilace 

ischemického myokardu je škodlivá a šance na obnovení perfúzního rytmu je v takovém 

případě minimální. Recentní meta-analýza randomizovaných klinických studií publikovaná 

v srpnovém čísle časopisu Resuscitation však nezjistila ţádnou závislost mezi dlouhodobým 

přeţitím a načasováním defibrilace s ohledem na dojezdový čas záchranné sluţby. V nových 

doporučeních bude pravděpodobně při načasování prvního výboje upřednostněn individuální 

přístup. 

Práce posuzující účinnost prekordiálního úderu ukázaly jeho velmi nízkou účinnost 

k ukončení defibrilovatelných rytmů (˂2% při komorové tachykardii). Review několika prací 

posuzujících jeho pouţití při asystolii, tedy v situaci kdy by neměl být podle aktuálních 

doporučení pouţit, ukázalo překvapivě úspěšnost prekordiálního údaru 81%. 

Resuscitace bez umělého dýchání (hands-only CPR). Diskuze ohledně umělého 

dýchání vycházejí z následujících faktů: 1. Krátkodobá KPR bez umělého dýchání je velmi 

efektivní; 2. Jednoduché postupy jsou lépe zapamatovatelné; 3. Zástavy oběhu u dětí a 

asfyktické zástavy jsou velmi vzácné. Existuje proto shoda, ţe provádění KPR bez umělého 

dýchání je zejména pro laickou veřejnost daleko snazší. U vybraných skupin pacientů však 

můţe mít umělé dýchání esenciální význam. 

V roce 2008 publikovala ERC konsenzuální stanovisko k základní neodkladné 

resuscitaci a doporučila, aby svědci náhlé zástavy oběhu vycvičení v provádění KPR po 

spatření náhlého neočekávaného kolapsu dospělé osoby ihned zahájili KPR a prováděli ji i 

nadále střídáním kompresí hrudníku a umělých vdechů v poměru 30:2 s důrazem na 

minimální přerušování kompresí. Ostatní svědci příhody by měli současně přivolat 

záchrannou sluţbu. Laici bez výcviku v KPR a všichni, kteří nechtějí nebo nemohou provádět 

dýchání z úst do úst, mohou pouţívat alternativní postup: nepřerušované komprese hrudníku 

frekvencí 100/min bez umělého dýchání (tzv. hands-only CPR). Pro telefonicky asistovanou 

KPR prováděnou neškolenými laiky preferovala ERC instrukce k časnému zahájení 

samotných kompresí hrudníku, v nichţ je pokračováno aţ do příjezdu záchranné sluţby.  

Z důvodu zjednodušení výuky KPR laiků se v posledních letech uvaţovalo o moţnosti 

stratifikace výuky do několika úrovní: Bronze level (Community Programme): výuka hands-

only CPR jako základního postupu; Silver level (follow-up training): opakovací kurz hands-

only CPR následovaný vysvětlením významu umělého dýchání, které můţe v některých 

případech zvýšit účinnost KPR; Gold level: kurzy určené pro zdravotníky a specifickou 

skupinu laiků (např. plavčíci) zahrnující poskytnutí pomoci u dětí a při asfyktických 

zástavách. 

Generování krevního toku. Jaká je optimální hloubka a frekvence srdeční masáţe, 

jaká poloha rukou na hrudníku? Vliv mechanických přístrojů na výsledky KPR? Je rozdíl 

mezi jednotlivými systémy? Jak integrovat jednotlivé výkony (zajištění vstupu do cévního 

řečiště, analýza rytmu, defibrilace apod.) do celého postupu, aby byla KPR co nejkvalitnější? 

Zajištění průchodnosti dýchacích cest. Jaké jsou efektivní způsoby zprůchodnění 

dýchacích cest a odstranění cizího tělesa? Je rozdíl při pouţití supraglotických pomůcek 

(např. LMA-Supreme, I-gel, laryngeální tubus apod.), tracheální intubace nebo ventilace přes 

obličejovou masku? 

Ţádná ze dvou dosud publikovaných randomizovaných klinických studií srovnávajících 

vyuţití kombirourky versus tracheální intubace při KPR neprokázala zhoršení klinického 
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výsledku při pouţití supraglotické pomůcky. Jedinou výhodou intubace při KPR je moţnost 

provádění nepřerušovaných kompresí hrudníku a zajištění kvalitní ventilace u osob s nízkou 

poddajností hrudníku (např. obézních). Ostatní pomůcky obvykle vyţadují přerušování 

masáţe vzhledem k niţším těsnícím tlakům. Intubace je však zatíţena významně vyšším 

počtem komplikací.  

Pozornost je nutné věnovat falešně vysokým koncentracím CO2 z jícnu při chybné 

intubaci do jícnu po předchozím umělém dýchání z úst do úst. 

Ventilace. Jaký je optimální poměr kompresí a umělých vdechů v jednotlivých 

věkových skupinách? Indikace k přerušení kompresí? Dechové objemy a frekvence? 

Neţádoucí účinky ventilace?  

Excesivní hyperventilace během KPR, a pravděpodobně i po obnovení spontánního 

oběhu, je pro nemocné prokazatelně škodlivá. Vzestup nitrohrudního tlaku významně 

redukuje koronární perfúzní tlak. Monitorace EtCO2 by proto měla být rutinní součástí 

monitorace ventilovaných pacientů, ačkoliv ji lze během KPR pouze omezeně vyuţít 

k potvrzení správné lokalizace tracheální rourky vzhledem k nízkému srdečnímu výdeji.  

Oxygenoterapie. U dospělých pacientů zhoršuje neurologický výsledek umělá plicní 

ventilace 100% kyslíkem v prvních hodinách po obnovení oběhu. Inspirační frakce kyslíku by 

měla být po KPR zvolena co nejniţší k dosaţení cílové SpO2 94 aţ 96%. Optimální 

koncentrace kyslíku při KPR novorozenců zatím zůstává nejasná. 

Farmakoterapie. Je vasopresin, adrenalin nebo jejich kombinace bezpečná a účinná 

pro jednotlivé rytmy? Jaká dávka a čas podání? Ovlivnění orgánových funkcí po KPR a 

neţádoucí účinky léků? Jsou účinné kombinace léků (tzv. farmakologické koktejly, např. 

adrenalin s betablokátorem)? Jsou účinná antiarytmika? Zlepšují betablokátory přeţití? 

Existuje vztah mezi jejich selektivitou a délkou účinku? Je nezbytný atropin při asystolii? 

Mají význam léky ovlivňující hemokoagulaci a ischemicko-reperfúzní kaskády? Existují nové 

účinné látky (otvírače ATP-senzitivních K
+
 kanálů v mitochondriích, agonisté opioidů, 

růstové faktory apod.)? Jsou při KPR vhodné alternativní cesty podání léků (tracheální, 

intraoseální)? Ovlivňuje podání léků před defibrilací její úspěšnost? 

Dosud neexistuje ţádný důkaz, ţe pouţití jakéhokoliv léku během KPR zlepšuje 

dlouhodobé přeţití nemocných s náhlou zástavou oběhu. Takový důkaz chybí i pro rutinně 

pouţívaný adrenalin. Adrenalin na druhou stranu zhoršuje myokardiální dysfunkci po 

obnovení spontánního oběhu, má velký proarytmogenní potenciál a zhoršuje mozkovou 

mikrocirkulaci. V roce 2009 byla v časopise JAMA publikována norská randomizovaná 

klinická studie, v níţ u poloviny pacientů nebyl během rozšířené neodkladné resuscitace 

zajištěn ţilní vstup, a nebyly podány ţádné léky. Ve skupině bez medikace došlo k obnovení 

oběhu u významně menšího počtu nemocných, ale při propuštění z nemocnice jiţ mezi 

skupinami nebyl zjištěn rozdíl. 

Syndrom po srdeční zástavě (post-cardiac arrest syndrome) – abnormální 

patofyziologický stav následkem celotělové ischémie během zástavy oběhu, který se rozvíjí u 

většiny nemocných po úspěšné KPR. Jeho další průběh zásadně ovlivňuje osud pacientů, u 

kterých došlo k obnovení spontánního oběhu. Světové společnosti pro resuscitaci uveřejnily 

jiţ na konci roku 2008 konsenzuální stanovisko, jehoţ cílem je poskytnout návod k 

poskytování komplexní léčebné péče o nemocné po KPR (včetně optimalizace oběhových 

parametrů, kontroly glykémie, indikování časné koronarografie u kardiálních zástav apod.).  

Terapeutická hypotermie je dosud jediným známým postupem, který příznivě ovlivňuje 

přeţití. Ţádný nemocný po KPR by jiţ dnes neměl být léčen v zařízení, které tuto metodu 

nepouţívá. Konsenzuálně je doporučeno zahájení hypotermie co nejdříve, přibývá prací 

prokazující příznivý účinek velmi časného chlazení (v přednemocniční péči nebo při KPR).  

Etická problematika. Je vhodná přítomnost členů rodiny při KPR (zejména u dětí)? 

Jak postupovat vůči rodičům při KPR na porodním sále nebo při ukončování KPR? 
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Úloha České resuscitační rady 

Dne 28. května 2010 byla na půdě Fakultní nemocnice Hradec Králové zaloţena Česká 

resuscitační rada (ČRR), partner ERC v České republice. Nová organizace vznikla za podpory 

a účasti zástupců Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, České společnosti 

anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), České společnosti intenzivní 

medicíny (ČSIM), České kardiologické společnosti a České pediatrické společnosti. 

Vytvoření oficiální verze doporučených postupů a výukových materiálů pro neodkladnou 

resuscitaci v českém jazyce, které budou plně kompatibilní s novými Guidelines 2010, bude 

jedním z prvních a klíčových úkolů ČRR v posledních měsících letošního roku. 
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