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Aktuality České resuscitační rady
Anatolij Truhlář, Jarmila Drábková

ČRR dne 28. června 2012 v Bruselu zvítězila v kandidatuře
na pořádání vědeckého kongresu Evropské resuscitační
rady (ERC) v roce 2015, kdy budou představeny nové doporučené postupy pro resuscitaci, tzv. Guidelines 2015. Vydání nových doporučení se očekává v polovině měsíce října
a kongres ERC se uskuteční v Kongresovém centru Praha
v termínu 29. – 31. října 2015.
Mezi největší konkurenty našeho hlavního města patřila
města Kodaň, Haag, Drážďany a Istanbul, do užšího výběru
se nakonec dostala pouze Praha s Kodaní. Po zvážení všech
ekonomických aspektů, cen letenek, hotelů, cateringu
a dalších služeb, po mnoha jednáních s obchodními partnery a posouzení nabídek od hlavního města zvítězila
Praha s poměrem hlasů 8:1. Vlastní volbě místa však předcházelo mnoho měsíců příprav naší kandidatury, která
byla koordinována vedením ČRR ve spolupráci s pražskou
agenturou Guarant International. Během letošního roku se
pak uskutečnilo několik inspekcí kongresových prostor
a všech lokací pro případné společenské akce (Rudolfinum,
Obecní dům, Palác Žofín, Slovanský dům, Národní dům na
Vinohradech apod.). Významný vliv na výběr Prahy měla
i úspěšnost odborných symposií ČRR s každoročně se zvyšujícím počtem účastníků.
Zahájení projektu AED Brno
Dne 6. června 2013 byl slavnostně zahájen pilotní projekt
plošného rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů (AED) na území města Brna, jehož cílem byl nejen
nákup 13 přístrojů HeartStart FRx (SnT) a jejich distribuce,
ale i doprovodná propagační a osvětová kampaň zaměřená na zvýšení povědomí veřejnosti o srdeční zástavě,
o nutnosti zahájení laické resuscitace a významu časné
defibrilace provedené během 5 minut od kolapsu postiženého. Na projektu kromě ČRR spolupracují Komerční banka – Nadace Jistota, společnost Alfa-Helicopter, Fakulta
sportovních studií Masarykovy univerzity Brno, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Magistrát
města Brna a Vysoké učení technické v Brně. Přístroje, na
které poskytla finanční prostředky Nadace KB Jistota a Alfa-Helicopter, spol. s r.o., jsou majetkem města Brna, které
zajistí jejich budoucí servis a údržbu.
Projekt má tři odlišné úrovně:
1.	rozmístění přístrojů

2.	napojení na operační středisko zdravotnické záchranné služby (ZZS) a jeho činnost při resuscitaci
3.	mediální osvětová kampaň s cílem zvýšení znalosti veřejnosti o KPR a využití AED
Rozmístění přístrojů
Rozmístění přístrojů vycházelo z analýzy dat ZZS Jihomoravského kraje, bezpečnostních rizik a majetkoprávních
možností jednotlivých subjektů. AED jsou v Brně umístěny
ve dvou odlišných režimech.
V rámci projektu byla poprvé v České republice umístěna
část přístrojů zcela veřejně (např. na ulici nebo na náměstí)
ve speciálních uzamykatelných skříňkách. Jejich zámek lze
odkódovat kódem, který sdělí volajícímu operátorka tísňové linky 155. Všechny veřejné boxy jsou monitorovány kamerovým systémem, opatřeny alarmem a v zimě jsou vyhřívány.
Druhá část přístrojů je využívána jako „mobilní“ AED nebo
stacionární přístroje s obsluhou (např. ochranka), které
byly umístěny zejména v rozlehlejších areálech s velkou
koncentrací osob (např. v ZOO Brno). Vybrané objekty
nebo areály jsou natolik rozlehlé, že by bylo třeba k dostatečnému pokrytí prostoru velkého množství přístrojů.
Proto má tyto přístroje k dispozici stálá služba, která je
v případě potřeby kontaktována záchrannou službou a na
místo události defibrilátor před příjezdem záchranné služby donese. Všechny osoby byly v resuscitaci a práci s defibrilátorem proškoleny.
Defibrilátory byly nakoupeny z finančního daru, který poskytla nadace Jistota Komerční banky, a jsou majetkem
města Brna, které nadále bude tyto přístroje spravovat.
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Vítězství ČRR v kandidatuře na pořádání kongresu ERC 2015

Práce zdravotnického operačního střediska
Systém rozmístění defibrilátorů je velice úzce spojen s činností operátorů ZZS. Do databáze a map, s nimiž operátorky běžně pracují, byla zanesena poloha všech AED. U přístrojů umístěních na budovách se okamžitě objeví
speciální kód pro otevření bezpečnostní skřínky, zatímco
u defibrilátorů „s obsluhou” telefonický kontakt. Kromě
AED pořízených z tohoto projektu byly osloveny i další
soukromé subjekty, které už nějaké přístroje vlastní, aby
informace o AED poskytly. Databáze AED se tímto způsobem průběžně rozšiřuje.
Osvětová kampaň
Během projektu byly vytvořeny několikastupňové vzdělávací a osvětové systémy, které mají zvýšit povědomí laiků
o srdeční zástavě a významu AED. Veřejnost bude informována nejen v tištené formě, formou plakátu, ale i formou
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videospotů. Tištené materiály budou postupně umísťovány na vybraných frekventovaných místech včetně vozidel
Dopravního podniku města Brna. Spoty budou zveřejněny
ve webovém prostředí projektu a na obrazovkách veřejných institucí. Spoty jsou vyrobeny nejen s komentářem,
ale i bez něj, ve znakové řeči a několika světových jazycích.
Na natáčení instruktážních videí spolupracoval herec Bolek Polívka.
V rámci propagace projektu AED Brno byla v Urban centru
zahájena výstava, kde se návštěvníci mohou blíže seznámit s piktogramy označujícími AED i se správným postupem při KPR. Výstava potrvá jeden měsíc a bude doprovázena několika odbornými přednáškami o poskytnutí první
pomoci pro laickou veřejnost.
Česká resuscitační rada bude po ověření funkčnosti tohoto
projektu podporovat jeho rozšíření do dalších měst v ČR.
Novou technologií je propojení informací o rozmístění
AED s dispečerským softwarem na operačním středisku
záchranné služby, takže primárním iniciátorem jejich použití bude vždy operátor tísňové linky 155. Do nynější podoby se projekt dostal po několika letech příprav. Klíčovým
partnerem je město Brno, díky němuž mohl být projekt
technicky realizován. Pokud výsledkem snahy mnoha zainteresovaných osob, které připravovaly projekt bez nároku
na finanční ohodnocení, bude alespoň jeden zachráněný
život, měla tato práce smysl.
Zdroj: http://www.fsps.muni.cz/aed/

Rekord v délce laicky prováděné resuscitace
V rámci brněnského „Dne s AED“ byl 6. června 2013 na Náměstí Svobody zaznamenán rekord v délce trvání a počtu
resuscitujících laiků, kteří byli přímo na ulici vedeni přístrojem AED po dobu několika hodin. Celkem se resuscitace
zúčastnilo téměř 160 osob, kteří se střídali v srdeční masáži
přibližně po dvou minutách. Celá resuscitace pak trvala 6
hodin a 36 minut. Na průběh celé akce dohlížel komisař
z Agentury Dobrý den z Pelhřimova, aby mohla být resuscitace zapsána do České knihy rekordů.
Výuková videa v cizích jazycích
Výukové materiály určené pro výuku základní neodkladné
resuscitace a použití AED podle doporučení ERC 2010 byly
připraveny ve spolupráci s Masarykovou univerzitou
v Brně. Do března 2013 bylo DVD s výukovým filmem distribuováno v celkovém počtu 3900 kusů do všech mateřských, základních a středních škol v České republice. Materiály byly rovněž prezentovány na 30 odborných akcích
pro učitele všech typů škol s celkovým počtem 3100 účastníků.
Videa jsou nyní nově dostupná online i ke stažení do počítače v různých jazykových mutacích (němčina, angličtina),
s titulky nebo dokonce v české znakové řeči. Všechna videa
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Zdroj:
http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/index.
php?menu=metodicke_materialy&video=GL_EN_EN
První české manuály ERC
Při příležitosti III. odborného symposia „RESUSCITACE
2013“ v Praze byl zahájen prodej prvního oficiálního manuálu pro kurzy KPR/AED, který byl kompletně přeložen do
českého jazyka.
Manuály se od jara 2013 začnou používat ve všech certifikovaných kurzech KPR/AED pořádaných na území České
republiky. Barevná příručka je součástí studijních materiálů a je zahrnuta v ceně registračního poplatku. Další zájemci si mohou publikaci objednat na sekretariátu ČRR za doporučenou cenu 120 Kč.

Možnost nácviku život zachraňujících výkonů na tělech zemřelých
V České republice byl dne 19. února 2013 schválen v Evropě naprosto výjimečný zákon, kterým se mění zákon č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Podle původně platné legislativy bylo
možné pro výukové účely na těle zemřelého provádět nácvik zdravotních výkonů výhradně tehdy, pokud s tím pacient za svého života nebo osoba blízká zemřelému vyslovili podle zákona prokazatelný souhlas.
Novela zákona stanovuje, že tento souhlas není v současné
době nutný pro nácvik dvou život zachraňujících zdravotních výkonů: koniotomie a punkce tenzního pneumotoraxu. Nácvik těchto výkonů na tělech zemřelých lze však
provádět pouze v rámci patologicko-anatomické pitvy
nebo zdravotní pitvy a za podmínky, že nebude zmařen
účel této pitvy. Platí to zejména v případech, kdy vzniklo
podezření, že příčinou úmrtí je trestný čin nebo sebevražda. Důvodem novely byla skutečnost, že neprovedení
obou těchto výkonů v indikovaných případech vede ke
smrti pacienta v řádu několika minut.
Koniotomie se provádí v případě neprůchodnosti horních
cest dýchacích a hrtanu způsobené např. cizím tělesem
nebo otokem. Tenzní pneumotorax vzniká tzv. ventilovým
mechanismem, kdy při nádechu proniká do pleurální dutiny vzduch a při výdechu se defekt uzavírá, čímž se vzduch
hromadí v dutině. Tento typ pneumotoraxu je nejvíce nebezpečný, protože vzduch hromadící se v dutině hrudní
postupně utlačuje všechny orgány mediastina, utlačuje
druhou plíci a útlakem srdce a cév vede k selhání krevního
oběhu.
Přestože existuje v medicíně více život zachraňujících výkonů, lze erudici k provádění ostatních získat v rámci poskytování běžné zdravotní péče. Dostatečné dovednosti
k těmto konkrétním dvěma zdravotním výkonům však nelze získat v klinické praxi, neboť četnost situací, kde je provedení uvedených výkonů pro záchranu života nutné, je
v klinické medicíně extrémně nízká. V praxi je oproti tomu
nutné, aby lékař při obnovování průchodnosti dýchacích
cest jednal jistě, rychle a odborně správně a tomu musí
jednoznačně předcházet nácvik odborné schopnosti. Nácvik výkonu na těle zemřelého tak umožní lékařům, při
nutnosti provést výkon v praxi, odbourat zábrany a nejistotu k provedení koniotomie nebo punkce tenzního pneumotoraxu.
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jsou dostupná přes odkaz na webu ČRR nebo stránkách
Fakulty sportovních studií MUNI. Online verze zaznamenala do konce února 2013 více než 90 tisíc přístupů.

Zdroj: Sbírka zákonů č. 66/2013. Zákon ze dne 19. února 2013,
kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů
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Úmrtí maratónské běžkyně pod vlivem stimulačních látek

Vývoj přežívání srdečních zástav v nemocnicích

Claire Squires, třicetiletá kadeřnice, zemřela na srdeční zástavu při zdolávání londýnského City maratonu v roce 2012
míli před cílem. Bezprostřední příčinou smrti bylo pravděpodobně užití látky Jack3d, což je stimulans sportovní výkonnosti ze skupiny budivých amfetaminů (1,3-dimetylamylamin, DMAA). Přípravek nebyl původně uveden na
seznamu zakázaných látek mezi drogami, ale byl zakázán
až čtyři měsíce po její náhlé kardiální smrti. Užití a užívání
DMAA vedlo i v minulosti k psychickým poruchám, podílelo se na vzniku akutních infarktů myokardu a cévních
mozkových příhod. Přípravek byl posléze zakázán organizací WADA (World Anti-Doping Agency) a zákazy platí
v Austrálii, Kanadě i USA. Zpětně se zjistilo, že v roce 2012
zemřeli po užití tohoto přípravku dva příslušníci americké
armády na náhlou zástavu oběhu při armádním cvičení.
Droga je navzdory zákazu stále na trhu.

Incidence srdečních zástav v nemocnici je přibližně 1 až 5
případů na 1 000 přijatých pacientů, z nichž navzdory prováděné kardiopulmonální resuscitaci (KPR) přežívá pouze
20 %. Výsledky KPR v nemocnicích se zlepšily v posledních
letech velmi málo. Hlavní úlohu na mírném zlepšení pravděpodobně mělo důsledné zaměření na varovné známky
nestabilního stavu myokardu a krevního oběhu i zavedení
tzv. MET týmů k časnému resuscitačnímu zásahu.

Cílem závodnice, která drogu již při tréninku na maratónský běh několikrát úspěšně užila, bylo zaběhnout závod
v čase pod čtyři hodiny. Dávku před startem požila namixovanou v nápoji.
Predispozicí k vysokému riziku kardiálního selhání byla
zřejmě i skutečnost, že mladá žena již předtím trpěla občasnými srdečními arytmiemi. Soudní lékař určil jako bezprostřední příčinu její smrti srdeční selhání vyvolané
enormní námahou, stresem a spolupůsobením stimulujícího amfetaminu, což dohromady vedlo ke vzniku maligní
arytmie. Okamžitá neodkladná resuscitace byla neúspěšná. DMAA zvyšuje nejen srdeční frekvenci, ale i srdeční
kontraktilitu a zátěž myokardu.
Organizátoři prestižního a světově největšího Boston City
Marathonu i organizace zajišťující jeho zdravotnickou asistenci vydali na sociálních sítích důrazné prohlášení a výzvu,
aby se závodníci zásadně vyvarovali předstartovního užití
jakýchkoli přípravků, které slibují zvýšení sportovní výkonnosti. Nikdo však netušil, že závodníky v Bostonu letos
čeká zcela jiné nebezpečí.
Zdroj: Hill A. Claire Squires: Amphetamine stimulant „had
role“ in runner´s fatal heart attack.
Guardian, January 30, 2013; www.theheart.org/article/1502293, 10/2/2013
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Dosud nebylo v žádných metodických doporučeních pro
KPR jednoznačně a přesně určeno, jak dlouho je nutné
provádět KPR před jejím ukončením v případě neúspěchu,
tj. pokud nedojde k obnovení spontánního a účinného
krevního oběhu (ROSC). Z dotazníků vyplynulo, že názory
na trvání KPR jsou v různých nemocnicích různé.
Kliničtí lékaři, členové resuscitačních MET týmů nemocnic
se většinou shodují v názorech, že čím déle KPR trvá, tím je
prognóza přežití a kvality dalšího života méně příznivá.
Neúčelné prodlužování KPR většina lékařů považuje za
marný a zbytečný postup. Empirické údaje pro toto kategorické odsouzení déletrvajících KPR se však v nově provedené studii nepotvrdily.
Studie a její výsledky
Multicentrická klinická studie s velmi početným souborem
pacientů měla za cíl zjistit časové rozdíly v prováděných
KPR v různých nemocnicích USA a Kanady. Zaměřila se na
rozdíly v délce prováděné KPR a na zjištění, nakolik delší či
kratší KPR ovlivňuje výsledné přežití resuscitovaných, možnost jejich propuštění z nemocnice a jejich neuropsychické
výsledky.
Do studie bylo zařazeno celkem 64 339 hospitalizovaných
a resuscitovaných pacientů v poměrně dlouhém období 1.
ledna 2000 – 26. srpna 2008 ze 435 nemocnic v USA, resp.
z 537 nemocnic včetně kanadských, které hlásí všechny
KPR do centrálního registru (Get With The Guidelines-Resuscitation registry). Do souboru nebyli zařazeni pacienti
s KPR, která byla indikována na urgentním příjmu, na operačních sálech, na intervenčních pracovištích, na akutních
angiolinkách, na pooperačních JIP a rehabilitačních odděleních. Kromě přežití byl sledován i neuropsychický výsledek podle kategorizace GOS (Glasgow Outcome Score) při
propuštění z nemocnice – domů, do následné postintenzivní péče, do zařízení sociální péče atd. Základním srovnávacím kritériem byla délka prováděné KPR a přežití včetně
propuštění z nemocnice.
V hrubých číslech výsledky studie ukazují, že z celkového
počtu resuscitovaných se v 31 198 případech (48,5 %) podařilo obnovit spontánní krevní oběh a 9 912 (15,4 %) pacientů přežilo a mohlo být propuštěno z akutních lůžek ne-

mocnic. U přeživších pacientů byl medián trvání KPR 12
minut (IQR 6 – 21), zatímco u nepřeživších byl delší, 20 minut (IQR 14 – 30 minut). Při srovnávání jednotlivých nemocnic byla nejkratší KPR u nepřeživších rovna 16 minutám (IQR 15 – 17). Nejdelší pokusy trvaly 25 minut (IQR 25
– 28) a byly spojeny s vyšší pravděpodobností obnovy
spontánního krevního oběhu (RR 1,12; 95 % CI; 1,06 – 1,18;
p < 0,0001) a s příznivějším přežitím s možností propuštění
(RR 1,12; 1,02 – 1,23; p = 0,021). Úvodním rytmem byla bezpulzová elektrická aktivita nebo asystolie u 51 415 pacientů (79,9 %) a komorová tachykardie nebo fibrilace komor
ve 12 924 případech (20,1 %). Medián trvání prováděné KPR
byl v celém souboru 17 minut (IQR 10 – 26). Návratu spontánního krevního oběhu – ROSC bylo dosaženo ve 31 198
případech (48,5 %) a 33 141 (51,5 % ) resuscitovaných pacientů zemřelo s ukončením neúspěšné KPR. U přeživších
byl medián KPR 12 minut (IQR 6 – 21), u nepřeživších resuscitovaných pacientů byl 20 minut (IQR 14 – 30).
Kvalita života
V 88 % případů byli přeživší pacienti sledováni neurologicky a u 80,6 % byl zjištěn příznivý neurologický a neuropsychický výsledek; ten nebyl v korelaci a v přímé úměrnosti
s délkou prováděné KPR. O použití mírné léčebné hypotermie se studie nezmiňuje.

ani jiné světové studie. Pokud byla KPR kratší než 5 minut,
přežilo 45 % pacientů. Pokud KPR pokračovala po dobu
delší než 20 minut do ROSC, přežilo pouze 5 % resuscitovaných (Ballew, Arch Intern Med 1994). K podobným výsledkům dospěli i autoři dalších studií (Bedell, NEJM 1983;
Schultz, Resuscitation 1996; Jacobs, Resuscitation 2004).
U nepřeživších byla KPR s neúspěšným výsledkem bez
ROSC prováděna po dobu ≥ 30 minut pouze ve 25 % případů. V 75 % těchto případů bylo o ukončení KPR rozhodnuto
podstatně dříve.
Pokud asystolie během správně prováděné KPR trvá bez
ROSC > 10 minut, došlo k náhlé zástavě oběhu bez svědků
nebo KPR byla zahájena až s prodlením, je vysoce pravděpodobné, že se neobnoví spontánní oběh a pacient nepřežije (van Walraven, 1999).
Zdroj: Goldberger ZD, Chan PS, Berg RA, Kronick SI et al. Duration of resuscitation efferts and survival after in-hospital
cardiac arrest: an observational study. Lancet 2012;380:1473–
1481.
Fotografie: Anatolij Truhlář
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Prognosticky nepříznivé momenty
K pacientům, u nichž se neobnovil spontánní krevní oběh,
patřili většinou ti resuscitovaní, kteří trpěli velmi závažnými vyvolávajícími nebo přidruženými komplikacemi, zhoršujícím se celkovým klinickým stavem již před srdeční zástavou: sepse, závažné trauma (polytrauma), velké „rescue“
výkony v extrémně závažném klinickém stavu; patřily
k nim i srdeční zástavy u pacientů léčených a monitorovaných v intenzivní péči. Obnovy spontánního krevního oběhu se v těchto případech nedosáhlo, ačkoli byla KPR prováděna 30 minut i déle.
Vliv úvodního srdečního rytmu
Delší KPR vytvořila příznivější podmínky pro ROSC při bezpulzové elektrické aktivitě nebo asystolii. Delší KPR rovněž
vedla k příznivějším výsledkům krátkodobého přežití, ale
nerozhodovala o výsledné neuropsychické kvalitě přeživších.
Neúspěšné KPR bez ROSC
Provádění KPR bylo ukončeno do 10 minut u 5 221 pacientů (15,8 %) a do 30 minut u 25 382 (76,6 %) nepřeživších
resuscitovaných. Délka neúspěšné KPR, tj. u nepřeživších,
byla ve studii velmi rozdílná při porovnávání jednotlivých
nemocnic. Časové limity mezi nemocnicemi se lišily až
o 50 %.
Podklady pro jednoznačné doporučení o délce KPR a prognóze krátkodobého a dlouhodobého přežití neposkytují
7
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III. symposium České resuscitační rady
Dne 12. 6. 2013 se v Clarion Congress hotelu Praha konalo
již třetí symposium ČRR. Organizační rámec byl totožný
jako v I. ročníku, symposium bylo spojeno s kongresem
České společnosti intenzivní medicíny. Po dobrých zkušenostech z prvních dvou ročníků zůstali pořadatelé u jednodenní akce s pečlivě připraveným programem zvaných
přednášek, oproti loňsku tak ubyl blok volných sdělení.
MUDr. Truhlářovi, který je duší symposia i ČRR, se podařilo
i napotřetí vybrat jednotící téma pro odborný program.
V prvním ročníku to celkem logicky byly nové postupy
v kardiopulmonální resuscitaci, které se tehdy zaváděly do
praxe, o rok později se prezentace soustředily na podrobné
probrání potenciálně reverzibilních příčin srdeční zástavy
„4H a 4T“ a letos dominovalo téma dovedností poskytovatelů – technických i tzv. netechnických. Po polední přestávce byly dva bloky věnovány resuscitacím novorozenců
a dětí a poresuscitační péči. Poklonu je třeba složit přednášejícím i předsedajícím za dodržení času vymezeného na
jednotlivé bloky – symposium tak končilo téměř na minutu
přesně. Další třešničkou na dortu konference byla účast
hvězdného hosta – profesorky Maaret Castrén, současné
předsedkyně European Resuscitation Council (ERC).
Úvodní blok byl věnován technickým dovednostem – od
základních úkonů jako zajištění dýchání a provádění kompresí hrudníku až po využití nejmodernějších technologií
či sofistikovanou kombinaci invazivních postupů v designu studie Prague OHCA. MUDr. Anatolij Truhlář se v první
přednášce věnoval problematice zajištění dýchání během
trvajícího gaspingu. Stanovení jasného a jednotného postupu je velmi obtížné nejen pro operátory na tísňových
linkách, ale i ty v terénu. To, že gasping je známkou zástavy
a nikoliv normálním dýcháním již snad vešlo do obecného
povědomí, alespoň se to už několik let vyučuje, avšak kazuistiky (jedna z nich dokonce v přímém přenosu ze záznamu KPR v terénu) s gaspingem o vysoké frekvenci nastolují problém včasné identifikace zástavy oběhu a zahájení
resuscitace.
MUDr. Bronislav Klementa pokračoval přednáškou o druhé
stěžejní komponentě KPR, o zajištění kvality kompresí, od
minimalizace přerušení přes analýzu vlivu podložky na jejich účinnost k rozboru poranění způsobených zachránci.
Přednáška shrnovala dostupné údaje, ale vzhledem k profesně heterogenní skupině posluchačů do programu určitě patřila.
Další tři přednášky se věnovaly využití moderních technologií všeho druhu. MUDr. Škulec přehledně probral význam ultrasonografie pro diagnostiku některých typů srdeční zástavy i pro prognózování na místě (např. pro
8

rozhodování o pokračování KPR po delší době při přítomnosti alespoň minimálních kontrakcí myokardu). Popsal
standardizované způsoby vyšetření během zástavy a seznámil posluchače s výsledky resuscitací s podporou tohoto vyšetření, kdy z 20 pacientů byla diagnostická shoda ve
100 % a u 30 % vedla ultrasonografie k indikaci specifické
léčby. MUDr. Trenkler přednesl přehled využití moderních
technologií hlavně pro výuku, kde je význam nesporný –
od aplikací pro „chytré“ telefony a iPady až po využití počítačových simulací pro výcvik jednotlivců i týmů s využitím
komplikovaných scénářů. Blok uzavíral MUDr. Bělohlávek,
který referoval o Prague OHCA (out-of hospital cardiac arrest) studii, kterou zhruba před rokem zahájila ZZS hl. m.
Prahy ve spolupráci s kardiocentrem VFN. „Hyperinvazivní“
přístup zahrnuje hypotermii pomocí přístroje Rhino-Chill
během zástavy, použití mechanizované srdeční masáže
(přístroj LUCAS), invazivní diagnostiku a léčbu (koronarografii nebo perkutánní angioplastiku) a extrakorporální
membránovou oxygenaci. Minimalizace časových ztrát
vyžaduje i dokonalou logistiku a organizační zajištění,
nicméně velmi předběžné výsledky jsou nadějné, ze 67
pacientů přijatých do nemocnice přežilo do propuštění 54
% a 42 % přežilo s CPC 1 – 2. ECMO bylo použito u 7 pacientů, z těch zatím nepřežil nikdo.
Druhý přednáškový blok věnovaný netechnickým dovednostem byl ještě rozdělen na dvě poloviny. Přednášky
první části se zaměřovaly spíše na lidské faktory a schopnost vedení týmu a zajištění souhry během resuscitace,
navazující přednášky a panelová diskuze se věnovaly psychologickým aspektům resuscitace.
Úvod bloku opět obstaral MUDr. Truhlář s přehlednou
přednáškou shrnující výklad pojmu „netechnické dovednosti“ u KPR. Jelikož je resuscitace skutečně týmová práce,
závisí její kvalita nejen na individuálních znalostech a výkonu jednotlivce, ale především na schopnosti sladit práci
všech členů týmu, udržet celou dobu přehled o situaci
a vnímat i časový průběh resuscitace. Důležité je i přijetí
role v týmu (pro některé členy se role může v průběhu jedné resuscitace dynamicky měnit s příchodem dalších pracovníků), správnost rozhodovacích algoritmů či schopnost
rozdělovat úkoly a delegovat ji na ostatní. Klíčová je komunikace, která i ve vypjaté situaci musí být jasná, adresná
a nesmí postrádat zpětnou vazbu a ověření, zda byl pokyn
nejen vyslechnut, ale také pochopen a proveden.
Druhou přednášku měl další zahraniční host, nizozemský
lékař Oliver Jung. Přednášel podrobněji o týmové dynamice, zdůraznil i to, že během pregraduálního studia se těmto aspektům nevěnuje vůbec žádná pozornost. Velký vliv
na výsledný stav pacientů mají lidské faktory, samy o sobě

Profesorka Castrén dále rozvíjela téma lidských faktorů
v resuscitaci a uváděla své zkušenosti ze zkoušek sester
pomocí klinických scénářů (OSCE´s = Objective structured
clinical examinations) – rozdíl ve výkonu nebyl ve znalostech a obsahu vzdělávacích kurzů, ale odvíjel se od schopnosti vedení týmu a schopnosti efektivně komunikovat.
Proto ERC dbá na to, aby nácvik vedení týmu byl integrální
součástí všech kurzů resuscitace. Při komunikaci v kritické
situaci se dle některých výzkumů až pětina informací ztratí
a rizikové okamžiky jsou ty, kdy se mění složení ošetřující
skupiny. V diskuzi se probíraly různé aspekty vedení týmu,
např. od kolika členů může vedoucí pouze koordinovat
a nezasahovat do vlastní zdravotní péče.
Druhá část „netechnického“ bloku byla věnována psychologii resuscitace. První přednáška MUDr. Šeblové byla zaměřena na poskytovatele, jejich názory a komentáře, které
vyplynuly z poměrně rozsáhlého výzkumu názorů zdravotníků ZZS a urgentních příjmů – psychologické aspekty
během let praxe nabývají pro profesionály na významu,
což pravděpodobně souvisí se zvládnutím oněch „technických“ dovedností. Zajímavým výsledkem bylo většinové
odmítnutí přítomnosti příbuzných u resuscitace deklarované podstatně více pracovníky urgentních příjmů. PhDr.
Humpl pak pokračoval přednáškou o možnostech intervence pro pozůstalé; ZZS Moravskoslezského kraje má asi
jako jediná ZZS v ČR vyškolené interventy pro tyto situace
a zhruba roční zkušenosti jsou jednoznačně pozitivní.
V následné panelové diskuzi pak jedna z interventek, jinak
sama záchranářka, přiblížila podstatu podobných zásahů
na konkrétní kasuistice. Dalším pohledem, tentokrát z nemocničního prostředí, pak přispěla docentka Drábková.

o posuzování kvality života ve srovnání před a po KPR.
Poslední blok byl věnován poresuscitační péči, která je
nedílnou součástí resuscitace. Docent Kasal shrnul její stav
k letošnímu roku, profesorka Castrén zrekapitulovala současný pohled na terapeutickou hypotermii. Další dva příspěvky se týkaly hranice mezi úspěšnou resuscitací a neúspěšnou.
MUDr.
Pařízková
představila
zásady
prognózování po KPR tak, jak jsou obsahem mezioborového konsensuálního stanoviska. Zdůraznila, že zatímco rozhodování o zahájení či nezahájení je dominantní otázkou
pro přednemocniční poskytovatele, v nemocnici je potřeba v bezpečném časovém horizontu rozhodnout o úrovni,
resp. intenzitě poskytované péče. Rozhodovací kritéria se
opírají o neurologické klinické vyšetření, zobrazovací metody a biomarkery. Samo prognózování by mělo nastat
nejdříve 72 hodin po obnovení normotermie. Velký význam ve stanovení prognózy má m.j. EEG monitorování
tam, kde je dostupné. Závěrečná přednáška MUDr. Svitáka
seznámila posluchače s algoritmem postupu při dárcovství orgánů v návaznosti přednemocniční péče a možného
dalšího postupu na úrovni nemocniční emergency.
I v letošním roce byla náplň symposia velmi zajímavá
a skladba přednášek dokázala, že i v tak zdánlivě jednoduché činnosti jako je resuscitace, je stále co objevovat
a o čem debatovat.
Jana Šeblová
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vysoce nepředvídatelné, je proto třeba se zaměřit na dodržování a upevňování standardních postupů a jejich nácvik.
V tomto kontextu vyzdvihl význam simulačních nácviků
s pomocí počítačových technologií.

Celý tento blok byl velmi zajímavý, neboť se týká všech
poskytovatelů, od laiků až po dlouhodobou následnou
péči a snad si některé podněty k zamyšlení odnášeli i posluchači.
Odpolední program se vrátil blíže k medicíně, první odpolední blok byl vyhrazen resuscitaci dětí. MUDr. Straňák
shrnul zásady KPR novorozenců a MUDr. Blažek ostatních
dětských pacientů, oba se zaměřili na praktické tipy a odlišnosti v resuscitování dětských pacientů. MUDr. Mixa se
věnoval poměrně podrobně úskalím zajištění dýchacích
cest dětí. MUDr. Djakow přiblížila posluchačům systém
vzdělávání tak, jak probíhá v kurzech PALS (Paediatric
advanced life support). MUDr. Koppl zevrubně probral
téma, které hraničí s právem a etikou, ale o kterém se spíše
diskrétně mlčí – o tzv. „end-of-life decisions“ dětských pacientů a o zapojení rodičů do rozhodovacího procesu,
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Ilustrační fotky k článku ze str.14.
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Ilustrační fotky k článku ze str.54. (Foto: Jan Mach)

