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VI. ODBORNÉ SYMPOSIUM „RESUSCITACE 2016“ 

s podtitulem

SRDEČNÍ ZÁSTAVA VE SPECIFICKÝCH SITUACÍCH

pořádá 
Česká resuscitační rada

ve spolupráci s
Českou společností intenzivní medicíny ČLS JEP
Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
Českou asociací Akutní kardiologie při České kardiologické společnosti
Lékařskou komisí Českého horolezeckého svazu

pod záštitou 
European Resuscitation Council 
The International Commission for Mountain Emergency Medicine (ICAR MEDCOM)
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ICAR MEDCOM
 

The International Commission for Mountain Emergency Medicine (ICAR MEDCOM) is a sub-commission 
of ICAR, the International Commission for Alpine Rescue. ICAR was founded in 1946 in the Alps with the aim 
of sharing information and knowledge between Mountain Rescue teams in the Alps. It is a growing body 
with appr. 80 organizations from 45 countries from all continents.

ICAR MEDCOM consists of more than 50 experts (doctors and paramedics) from all continents, working 
in the fi elds of mountain emergency medicine. 

The goal of ICAR MEDCOM is establishing recommendations and guidelines to give advice to all members of rescue organizations 
dealing with injured and ill people in the mountains. All papers are published in highly recognized peer reviewed medical journals 
to reach the highest level of acceptance in mountain emergency medicine. Currently we have published 35 recommendations 
and guidelines covering a great variety of problems which are commonly faced by rescuers as well as by emergency physicians 
called to accidents in the mountains. Emergencies in the mountains differ in many aspects from those in urban areas. Environmental 
factors, terrain and special safety requirements make adapted rescue strategies essential. In our recommendations and guidelines 
we focus on these special challenges of treatment, equipment and training.

ICAR MEDCOM meetings are not open to the public. 
Only offi cial delegates and invited specialists may attend the meetings.
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovoluji si Vás přivítat na VI. odborném symposiu České resuscitační rady Resuscitace 2016 
s podtitulem Srdeční zástava ve specifi ckých situacích.

Systém péče o nemocné se srdeční zástavou patří v České republice k těm k nejlepším v Evropě, což 
dokládají výsledky multicentrické studie EURECA ONE. Pro dosažení ještě lepších výsledků léčby je 
připravována koncepce centralizace péče pro nemocné po úspěšné resuscitaci mimo nemocnici 
s podobnou fi lozofi í jakou známe z péče traumatologické. Rozšíření mechanických přístrojů nabízí 
možnost transportů nemocných za kontinuální resuscitace do nemocnice, avšak zvyšuje nároky 
na správnou selekci nemocných, včasné rozhodování a úzkou spolupráci řady pracovišť. Doporučené 
postupy pro resuscitaci přinesly také změny v léčbě traumatické zástavy oběhu, což vyžaduje výuku 
některých nových výkonů. Velká část programu je věnována záchraně života v extrémních situacích, 
při tonutí nebo v nepřístupném terénu. Mezi specifi cká prostředí patří rovněž zdravotnická zařízení, 
jejichž vybavení mnohdy umožňuje okamžitou diagnostiku a léčbu vyvolávající příčiny srdeční zástavy.

Na letošním symposiu si Vám dovolujeme představit některé méně časté situace, při kterých je pro přežití našich pacientů nezbytná 
modifi kace univerzálního postupu. Pouze pak lze dosáhnout požadovaných výsledků!

Za výbor České resuscitační rady

MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC
Předseda ČRR
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VÝBORY

Předseda organizačního výboru
Radek Mathauser  ZZS Královéhradeckého kraje, Jaroměř

Organizační výbor
David Peřan  ZZS hlavního města Prahy, Praha
Lucie Jahnová  GUARANT International, Praha

Předseda vědeckého výboru
Anatolij Truhlář ZZS Královéhradeckého kraje, 
 Hradec Králové

Vědecký výbor
Roman Gřegoř  ZZS Moravskoslezského kraje, Ostrava
Vladimír Černý  Masarykova nemocnice Ústí nad Labem,
 FN Hradec Králové
Tomáš Janota  VFN Praha
Eduard Kasal  FN Plzeň
Jarmila Drábková  FN Motol, Praha
Roman Škulec  Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Karel Štěpánek  ZZS Ústeckého kraje, Ústí nad Labem

SEKRETARIÁT SYMPOSIA 

GUARANT International 
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444, fax: +420 284 001 448
E-mail: symposiumcrr@guarant.cz
Web: www.resuscitace.cz 

MÍSTO KONÁNÍ

Konferenční centrum City
Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4
Web: www.kc-city.cz
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11:00–11:30  Registrace účastníků

11:30–12:45  Přednáškový blok I:
 Tonutí v kontextu nových ERC Guidelines 2015
 Předsedající: Truhlář Anatolij, Peřan David

 Theory of drowning in the context of the new 
ERC Guidelines 2015

 Bierens Joost, Amsterdam (Nizozemí)
 Diskuze

12:45–13:00  Kávová přestávka

13:00–13:30  Přednáškový blok II:
 Tonutí v kontextu nových ERC Guidelines 2015
 Předsedající: Koudelka David, Bierens Joost

 Teoretická příprava pro záchranu tonoucího
 Koudelka David, Ostrava
 Diskuze

13:30–14:00 Přestávka

14:00–16:00 Hands-on session:
 Záchrana tonoucích a KPR po tonutí
 Předsedající: Koudelka David, Horn Dominik

 Praktické nácviky záchrany tonoucích
 Horn Dominik, Koudelka David, Bierens Joost
 Praktické nácviky KPR po tonutí
 Mathauser Radek, Peřan David, Truhlář Anatolij

PROGRAM WORKSHOPU TONUTÍ A ZÁCHRANA TONOUCÍHO

Datum  2. června 2016
Čas  11:00–16:00
Místo konání  Panorama Hotel Prague, Praha
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PROGRAM VI. ODBORNÉHO SYMPOSIA ČESKÉ RESUSSCITAČNÍ RADY

Datum  3. června 2016
Čas  07:30–18:00
Místo konání  Konferenční centrum City, Praha, sály Empiria a Panorama

07:30–09:00 Registrace účastníků

09:00–09:15 Zahájení symposia
 Předsedající: Truhlář Anatolij, Mathauser Radek

 Kvalitní resuscitace ve světle medicíny 
založené na důkazech 

 Truhlář Anatolij, Hradec Králové  
 

09:15–10:50 Přednáškový blok I:
 Guidelines 2015 – specifi ckým přístupem 

k lepším výsledkům
 Předsedající: Truhlář Anatolij, Škulec Roman

 EURECA ONE
 Škulec Roman, Ústí nad Labem
 Centra pro nemocné po srdeční zástavě
 Ošťádal Petr, Praha
 Kdy a jak transportovat pacienta za kontinuální  

KPR do katetrizační laboratoře?
 Janota Tomáš, Praha
 Traumatická zástava oběhu – up to date 2016
 Truhlář Anatolij, Hradec Králové
 Diskuze

10:50–11:20 Kávová přestávka
 Výstava přístrojů a zdravotnické techniky
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11:20–13:00 Přednáškový blok II: 
 Guidelines 2015 – srdeční zástava v extrémních  

situacích
 Předsedající: Kubalová Jana, Janota Tomáš

 Drowning (anglicky)
 Bierens Joost, Amsterdam (Nizozemí)
 Emergencies in extreme environment: Cardiac 

arrest in the mountains - avalanches and other 
incidents (anglicky)

 Elsensohn Fidel, Roethis (Rakousko)
 Náhodná hypotermie
 Kubalová Jana, Brno
 Poranění bleskem
 Honzík Martin, Hradec Králové
 Náhlé úmrtí při sportu – osud nebo nedbalost?
 Slezák Martin, Brno
 Diskuze
 
13:00–14:00 Přestávka na oběd

14:00–15:45 Přednáškový blok III: 
 Guidelines 2015 – srdeční zástava ve  

zdravotnickém zařízení
 Předsedající: Černý Vladimír, Kasal Eduard

 Perioperační zástava oběhu
 Černý Vladimír, Ústí nad Labem, Hradec Králové
 Srdeční zástava v katetrizační laboratoři
 Kovárník Tomáš, Praha
 Srdeční zástava v kardiochirurgii 

a u nemocných s mechanickou srdeční 
podporou

 Říha Hynek, Praha
 PRO-CON diskuze: Máme již dostatek důkazů 

pro individualizaci KPR?
 PRO
 Škulec Roman, Ústí nad Labem
 CON
 Kasal Eduard, Plzeň
 Diskuze
 
15:45–16:15 Kávová přestávka
 Výstava přístrojů a zdravotnické techniky
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15:45–16:15 Poster session
 Předsedající: Mathauser Radek, Slezák Martin

 1. Náhlá zástava oběhu v přednemocniční péči – 
retrospektivní studie

 Fridrichovská Aneta et al., Karlovy Vary
 2. KPR – faktory neúspěchu: porovnání výsledků 

ve městě a na venkově
 Mašek Jiří et al., Hradec Králové
 3. Standardizace předávání informací v urgentní 

medicíně
 Kodet Jiří et al., Praha
 4. Paralelní TANR u dvou pacientů vedená 

jedním call-takerem
 Dudáková Jaroslava, Kladno
 5. Defi brilační strategie – stav na zdravotnických 

záchranných službách v České republice
 Ježek Tomáš et al., Hradec Králové

16:15–17:55 Přednáškový blok IV: 
 Moderní přístup ke vzdělávání v resuscitaci
 Předsedající: Štěpánek Karel, Peřan David

 Netechnické dovednosti ve vzdělávání 
zdravotnických pracovníků

 Peřan David, Praha
 PRO-CON diskuze: Výuka kardiopulmonální 

resuscitace zážitkovou metodou
 PRO
 Štěpánek Karel, Ústí nad Labem
 CON
 Mathauser Radek, Jaroměř
 Diskuze

 Možnosti vzdělávání operátorů zdravotnického 
operačního střediska v telefonicky asistované 
resuscitaci

 Bradna Jan, Praha
 Výcvik palubního personálu ČSA 

pro poskytování první pomoci
 Landová Miloslava, Praha
 Diskuze

17:55–18:00 Závěr symposia
 Předsedající: Truhlář Anatolij, Mathauser Radek
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OBECNÉ INFORMACE

Potvrzení o účasti
Každý z účastníků symposia obdrží potvrzení o účasti.

Jmenovky
Účastníci jsou povinni po celou dobu symposia nosit jmenovku, 
kterou obdrží při registraci. V případě ztráty jmenovky bude 
účtován poplatek 100 Kč.

Informace pro přednášející
Dovolujeme si požádat všechny přednášející, aby své přednášky 
v elektronické podobě donesli do přípravny pro řečníky 
v dostatečném časovém předstihu, nejpozději však během 
přestávky před danou sekcí. V přípravně pro řečníky bude 
k dispozici pomocný personál a lze zde přezkoušet či upravit 
Vaše přednášky. Přednášející musí dodržet stanovený časový 
limit pro přednášku. 

Jednací jazyk
Jednacím jazykem symposia je čeština, angličtina (tlumočení 
z cizích jazyků nebude zajištěno).

Obědy
Obědy budou vydávány v restauraci Cafe Empiria od 13:00 
do 14:00 hodin. Obědový voucher obsahuje: polévku, hlavní jídlo 
a 1 nealkoholický nápoj.

Kávová přestávka
Kávové přestávky budou servírovány v hlavním foyer, dopolední 
od 10:50 do 11:20 hodin, odpolední od 15:45 do 16:15 hodin.

Parkování
V případě potřeby můžete využít podzemní garáže nákupního 
centra Arkády s dostatečnou parkovací kapacitou. První 
3 hodiny parkování jsou zdarma, každá další započatá hodina je 
zpoplatněna sazbou 40 Kč / hod. 

Adresa: Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, 140 00 Praha 4. 
Parkovné není zahrnuto v ceně registračního poplatku.
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REGISTRACE

Registrační přepážka bude umístěna ve foyer KC City

pátek 3. června 2016 07:30–18:00

Registrační poplatek

Symposium Resuscitace 2016 1 290 Kč

Registrační poplatek symposia Resuscitace 2016 zahrnuje:
• vstup na symposium
• vstup na doprovodnou výstavu
• kávovou přestávku
• oběd
• fi nální program a jmenovku

VÝSTAVA

Součástí symposia je výstava, vstup na výstavu je zahrnut 
v registračním poplatku.

Výstava bude otevřena v následujícím čase

pátek 3. června 2016 08:00–18:00

Seznam vystavovatelů
A.M.I. Analytical Medical Instruments s.r.o. 
HELAGO-CZ, s.r.o.
CHEIRÓN a.s.
Intersurgical, s.r.o.
Kardio-Line spol. s r. o.
Medsol s.r.o.
S & T Plus s.r.o.
Telefl ex Medical s.r.o. 
VAVA.eu s.r.o.
VBM - lékařská technika, spol. s r.o.
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PLÁNEK PROSTOR

UPOZORNĚNÍ
Kapacita hlavního přednáškového 
sálu Empiria je omezena na 300 míst. 
Po naplnění této kapacity budou 
účastníci moci sledovat jednání 
ve vedlejším sále Panorama, 
kam bude přenášen obraz a zvuk 
z hlavního jednacího sálu.
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PARTNEŘI A VYSTAVOVATELÉ

Partner kávových přestávek

Vystavovatelé
A.M.I. Analytical Medical Instruments s.r.o. 

HELAGO-CZ, s.r.o.
CHEIRÓN a.s.

Intersurgical, s.r.o.
Kardio-Line spol. s r. o.

Medsol s.r.o.
S & T Plus s.r.o.

Telefl ex Medical s.r.o. 
VAVA.eu s.r.o.

VBM - lékařská technika, spol. s r.o.
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SBORNÍK ABSTRAKT

P1. Náhlá zástava oběhu v přednemocniční péči – retrospektivní studie
Fridrichovská Aneta1, Renza Metoděj1, Míra Vojtěch1, Sýkora Roman2

13. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, Karlovy Vary

Úvod: Pokrok v péči o pacienty s mimonemocniční náhlou zástavu oběhu (NZO) je základem a hlavním parametrem hodnocení kvality 
přednemocniční neodkladné péče (PNP). V Karlovarském kraji (KV) byly od roku 2012 implementovány změny v organizaci, vzdělávání 
a použitých technologiích.
Cíl: Zhodnotit retrospektivně účinek změn v organizaci, edukaci a technickém zabezpečení v péči o pacienty s NZO.
Metodika: Změny v PNP KV kraje v období od března 2012 do listopadu 2015: přechod na setkávací systém (RV); změna distribuce 
a snížení počtu výjezdových skupin (VS) s lékařem; celkové zvýšení počtu VS a základen; edukace VS v doporučeních, aplikace vnitřních 
standardů pro léčbu NZO; ověřování znalostí VS; vybavení přístrojem pro automatické stlačování hrudníku (LUCAS); doporučení 
o směřování pacientů po resuscitaci (KPR) do centra pro srdeční zástavu (CARC). Byla porovnána období 1. 12. 2011–2. 3. 2012 před 
uvedenými změnami (skupina CONTROL) a po aplikaci změn 1.12.2015-2.3.2016 (skupina CHANGE), byly vyhledány záznamy pacientů 
s NZO s indikovanou KPR mimo lůžková zdravotnická zařízení (ZZ). Sledované parametry: dojezdové časy; typy VS zahajující KPR; 
průběh KPR (adherence k doporučením, využití kompetencí VS bez lékaře (zajištění dýchacích cest), technické vybavení (LUCAS, 
etCO2); směřování do CARC, pro tyto parametry byla stanovena dílčí metodika hodnocení. Statistické zhodnocení bylo provedeno 
t-testem a c2-testem, statistická významnost p<0,05.
Výsledky: Ve sledovaném období byla skupina CONTROL (n=55) vyhledána z 6033 ošetřených pacientů a skupina CHANGE (n=52) 
z 8658 pacientů PNP. Rozdíl v dojezdových časech první VS na místo MNZO nebyl pozorován, ve skupině CHANGE však byly významně 
častěji první na místě VS bez lékaře a zahajovaly KPR, přesto se počet pacientů přeživších NZO nelišil. Ve skupině CHANGE byla 
významně vyšší adherence k užití etCO2, nebyl rozdíl v respektování doporučené farmakoterapie. CHANGE vykazovala četnější užití 
LUCAS, intraoseálního vstupu, zavedení laryngální masky. Rozdíl v počtu pacientů směrovaných do CARC nebyl prokázán. Délka 
neúspěšné KPR se mezi skupinami významně nelišila. 
Závěr: Změny postupů PNP v KV při NZO vedly k většímu zapojení VS bez lékaře, všech jejich kompetencí aniž by negativně ovlivnily 
klinický výsledek. Došlo k vyššímu využití kompetencí nelékařů a četnějšímu užívání monitorace etCO2 při KPR. 
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P2. KPR – faktory neúspěchu: porovnání výsledků ve městě a na venkově
Mašek Jiří, Seneta Libor, Plodr Michal, Praunová Monika, Krenčíková Jaroslava, Švába Vladimír, Truhlář Anatolij
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

Úvod: Náhlá zástava oběhu (NZO) je situací, při které došlo k neočekávanému přerušení cirkulace krve v systémovém krevním oběhu. 
Bez okamžitého poskytnutí základní neodkladné resuscitace (BLS) a navazující rozšířené neodkladné resuscitace (ALS) je šance 
na kvalitní přežití NZO velmi nízká. V případě obnovení spontánního oběhu (ROSC) hraje významnou úlohu rovněž správné směřování 
pacienta do vhodného cílového zdravotnického zařízení (ZZ). Fibrilace komor (FiK) je úvodním srdečním rytmem NZO s nejvyšší šancí 
na přežití, pokud je včas provedena defi brilace. Doba do provedení prvního defi brilačního výboje je obvykle závislá na dojezdovém 
čase zdravotnické záchranné služby (ZZS).
Cíl: Cílem naší práce bylo porovnat výsledky léčby pacientů s mimonemocniční NZO a úvodní FiK v městských a venkovských 
oblastech Královéhradeckého kraje a posoudit vliv dojezdového času posádek ZZS na místo události v rozdílných lokalitách.
Metodika: Retrospektivní analýza výsledků léčby pacientů s NZO a zahájenou kardiopulmonální resuscitací (KPR) výjezdovými 
skupinami ZZS Královéhradeckého kraje, pokud byla úvodním rytmem FiK. Do souboru byly zařazeni pacienti ošetřovaní v období 
1.1.2014–31.12.2014. Mezi hodnocené parametry patřily výsledky léčby, tzn. primární a sekundární úspěšnost KPR, včetně 
neurologického stavu při propuštění pacienta z nemocnice podle CPC (Cerebral Performance Category). Porovnávány byly výsledky 
léčby pacientů s místem vzniku NZO v Hradci Králové (100 tis. obyv.) a venkovských oblastech Královéhradeckého kraje a dojezdová 
doba ZZS na místo zásahu. Z analýzy byli vyloučeni pacienti s místem vzniku NZO v menších městech kraje, pokud se zde nachází 
výjezdové stanoviště ZZS.
Výsledky: V roce 2014 bylo v Královéhradeckém kraji resuscitováno celkem 114 pacientů se vstupním rytmem FiK. Místem vzniku 
NZO byly u 66 pacientů venkovské oblasti kraje, 17 pacientů bylo resuscitováno ve městě Hradec Králové (31 pacientů v malých 
městech s přítomností výjezdového stanoviště ZZS). ROSC bylo na venkově dosaženo u 50 % (33/66) pacientů, v krajském městě u 94 % 
(16/17) pacientů. Sekundární úspěšnost s příznivým neurologickým výsledkem (CPC 1 a 2) byla v případě venkovských pacientů 18 % 
(12/66), v případě Hradce Králové 47,5 % (8/17). Průměrná dojezdová doba první výjezdové skupiny ZZS na místo události byla 11 min 
na venkově, zatímco ve městě poloviční (5,5 min).
Závěr: Léčba pacientů s NZO následkem FiK dosahuje velmi dobrých výsledků při k rátké dojezdové době ZZS. Nepříliš příznivé 
výsledky v oblastech s delšími dojezdovými časy ZZS mohou být zlepšeny prací operátorů tísňové linky (včasná identifi kace NZO, 
zahájení telefonicky asistované resuscitace a aktivace fi rst responderů) a použitím automatizovaného externího defi brilátoru (AED). 
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Hlavním cílem ZZS do budoucna bude zlepšit „venkovským“ pacientům šanci na přežití kvalitní BLS svědky zástavy nebo fi rst 
respondery a zajištěním defi brilace pomocí AED před dojezdem ZZS. 
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P3. Standardizace předávání informací v urgentní medicíně
Kodet Jiří, Peřan David
Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy, Praha; ČLS JEP SUMMK – Sekce nelékařský ch zdravotnický ch pracovníků

Komunikace mezi zdravotníky: Komunikace mezi zdravotníky je jedním z klíčových prvků jejich práce, která spadá do oblasti 
tzv. netechnických dovedností. Předávání informací o stavu pacienta patří k běžným činnostem každého zdravotnického pracovníka. 
V oblasti urgentní medicíny je často možné předat pouze důležité informace v krátkém časovém úseku. Schopnost tyto informace 
předat uceleně může být zásadní pro volbu dalšího postupu a bezpečnost pacienta.
Přínos strukturovaného předávání informací: Předání informací rychle a uceleně; neopomenutí zásadních informací; zamezení efektu 
„tiché pošty“; standardizované předávání informací dle principů CRM (crisis resource management).
Využití strukturovaného předávání informací: Mezi jednotlivými posádkami ZZS (RZP vs. RLP, pozemní vs. letecká výjezdová skupina); 
avizování (VS – ZOS – CPALP); předání mezi posádkou ZZS a personálem příjmového oddělení.
Formy strukturovaného předávání informací: Strukturovanou informaci o zdravotním stavu pacienta lze poskytnout podle různých 
akronymů (např. AT-MIST, ISBAR, ABCDE), které obvykle vycházejí z anglického jazyka. ČLS JEP SUMMK – Sekce nelékařských 
zdravotnických pracovníků se zaměřila na ty, které jsou v Evropě používány v praxi a v České republice jsou vyučovány v kurzech ALS 
či ATLS. Prostřednictvím těchto kurzů jsou známé také v našich podmínkách. Autoři budou prezentovat překlad a novou grafi ckou 
úpravu těchto akronymů a postupů.
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P4. Paralelní TANR u dvou pacientů vedená jedním call-takerem
Dudáková Jaroslava
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Kladno

Rozpoznání mimonemocniční náhlé zástavy oběhu (OHCA) a vedení telefonicky asistované neodkladné resuscitace (TANR) patří mezi 
standardní dovednosti operátora operačního střediska zdravotnické záchranné služby. Vzácně může nastat nestandardní situace, 
kdy se na místě zásahu vyskytují dvě osoby s OHCA, které vyžadují TANR. Nejčastěji se jedná o oběti dopravní nehody. V takovém 
případě je potřebné poskytovat TANR u obou pacientů paralelně. Autorka bude prezentovat ojedinělý případ paralelního vedení TANR 
jedním operátorem u dvou cyklistů sražených osobním automobilem. Podle našeho nejlepšího vědomí doposud nebyla publikována 
práce, která by řešila jak postupovat v takovémto případě. Na základě vyhodnocení situace na místě zvolila operátorka postup 
provádění TANR (pouze nepřímou srdeční masáží) u obou zraněných za pomoci dvou laických zachránců. Instrukce byly předávány 
prostřednictvím jednoho z nich. Druhý zachránce kopíroval resuscitační úsilí volajícího. Budou diskutována pozitiva i negativa 
zvoleného přístupu. 
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P5. Defi brilační strategie – stav na zdravotnických záchranných službách v České republice
Ježek Tomáš1, Verfl  Lukáš2, Jirásek Radek1, Kracík Jan3, Truhlář Anatolij1

1Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové
2Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Nový Bydžov
3Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Jičín

Úvod: „Všichni pacienti s fi brilací komor musí přežít“, zní vize resuscitační akademie (www.resuscitationacademy.com). Podle 
doporučení ERC 2015 musí být při léčbě fi brilace komor použita defi brilační strategie, která minimalizuje přestávky v srdeční masáži. 
Nově nesmí být délka přerušení srdeční masáže pro provedení defi brilace delší než 5 sekund a je preferováno používání samolepících 
defi brilačních elektrod. Na zdravotnických záchranných službách (ZZS) se může praxe provádění defi brilace od těchto doporučení 
odlišovat. Cílem práce bylo získat přehled o používané defi brilační strategii na všech ZZS v České republice (ČR).
Metodika: Informace o používané defi brilační strategii byly zjišťovány dotazováním se vedoucích pracovníků a zástupců vzdělávacích 
středisek na 14 ZZS v ČR. Celkem bylo hodnoceno 9 faktorů, které byly považovány za důležité za účelem porovnání používané praxe: 
výrobce a typ defi brilačního přístroje, používání AED modulu, subjektivní hodnocení délky trvání analýzy rytmu pomocí AED modulu, 
používání samolepících elektrod, typ elektrod zapojených trvale k defi brilátoru, existence vnitřní směrnice a provádění školení 
v defi brilaci, provádění kompresí hrudníku během nabíjejí defi brilátoru, využívání možnosti kontinuální resuscitace během transportu, 
znalost doporučení pro změnu polohy elektrod v případě refrakterní fi brilace komor. 
Výsledky: Na ZZS v ČR dominují přístroje značky Lifepak a Corpuls. Modul AED využívají posádky RZP pouze ve dvou krajích 
(Plzeňský, Královéhradecký). Ostatní ZZS mají moduly AED k dispozici, ale jeho používání závisí na individuálním rozhodnutí 
záchranářů. Obecně není v ČR automatická analýza srdečního rytmu preferovanou metodou. Bez rozdílu na používaný typ přístroje 
byla doba analýzy srdečního rytmu pomocí AED modulu uváděna přibližně 10 sekund, přestože může být automatická analýza 
rychlejší (např. 6–8 sekund u AED modulu Lifepak 15). Výhradně samolepící elektrody nyní používá 64 % ZZS, zbývající ZZS mají 
ve vybavení samolepící elektrody i přítlačné elektrody (tzv. „pádla“). Žádná ZZS již nepoužívá výhradně přítlačné elektrody. U 29 % 
ZZS jsou stále k přístroji standardně připojené přítlačné elektrody, zatímco u většiny ZZS (71 %) jsou trvale připojené samolepící 
elektrody. Vnitřní dokument nebo standard pro defi brilaci nemají k dispozici 3 ZZS. Školení KPR probíhají na všech ZZS pravidelně 
(100 %) a rutinní praxí jsou rovněž komprese hrudníku během nabíjení defi brilátoru (100 %). Možnost realizace transportu pacienta 
za kontinuální KPR do nemocnice je známá všem poskytovatelům PNP, ale v jednotlivých krajích existují odlišnosti v návaznosti 
nemocniční péče. Doporučení o zvážení změny polohy defi brilačních elektrod po neúspěšných výbojích není známé. 
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Závěr: Používání optimální defi brilační strategie v souladu s platnými doporučeními pro KPR může zlepšit výsledky léčby pacientů 
s fi brilací komor. Příznivým zjištěním této práce je rozšíření používání samolepících defi brilačních elektrod, které zkracují dobu 
potřebnou pro provedení výboje a zvyšují bezpečnost defi brilace. Minimální využívání automatické analýzy zvyšuje požadavky 
na vzdělávání personálu ZZS v rozpoznávání defi brilovatelných a nedefi brilovatelných srdečních rytmů.
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