
Základná neodkladná resuscitácia



Definícia prvej pomoci

• Náhle postihnutie zdravia je neočakávaná 
príhoda ku ktorej môže dôjsť kdekoľvek a 
kedykoľvek

• Prvú pomoc definujeme ako súbor 
jednoduchých a účelových opatrení, ktoré 
slúžia k bezprostrednej pomoci pri náhlej 
poruche zdravia resp. náhlom poškodení z.

• Prvú pomoc musí poskytnúť každý občan 
SR, ak neohrozí seba,  ani postihnutého



• Cieľom neodkladnej resuscitácie je čo 
najrýchlejšie okysličenie životne dôležitých 
orgánov, teda srdca a mozgu.



• Bez vykonávania oživovacích postupov sa 
každú minútu po zastavení obehu znižuje 
možnosť prežitia o 10 – 15 %

• Laikmi, svedkami začatá KPR zvýši nádej 
na prežitie dvoj- až trojnásobne



Reverzibilné príčiny 4H/4T

• Hypoxia

• Hypotermia

• Hypovolémia

• Hypo/hyperkaliémia

• Tromboembolická 
choroba

• Tamponáda srdca

• Tenzný pneumothorax

• Toxíny 



3 základné životné funkcie :

DÝCHANIE

OBEH

VEDOMIE



VITÁLNE FUNKCIE - DG 

• VEDOMIE - VIGILITA
• DÝCHANIE - RESPIRÁCIA
• KRVNÝ OBEH – CIRKULÁCIA 
• Odpoveď na otázky – orientácia v čase a priestore
• Náhla a neočakávaná  strata  vedomia :  kolaps  

versus  kóma : Nereaguje na verbálne a algické 
podnety .

• Dýchanie – prúd vydychovaného vzduchu, 
zdvíhanie hrudníka, 



Vitálne funkcie -DG

• Obeh
- Po prerušení obehu nastáva do 10s bezvedomie

- Zástava obehu=strata vedomia + neprítomnosť dýchania

- hmatný pulz na tepnách – arteria carotis com., art. 
femoralis, a. radialis. – laikom sa nedoporučuje !!!!

• Zrenice – rozšírené , mydriáza , nereagujú na osvit

• Koža - zmeny farby kože (nebývajú konštatntné) 
cyanóza do modrofialova, bledopopolavá (šok). 



Vitálne funkcie - DG

• Kvalitná KPR = čo najvyššia možná 
perfúzia mozgu a myokardu

• V najlepšom prípade 20-25% normálnych 
hodnôt



Rozdelenie NPŽF - KPR
• Základná neodkladná resuscitácia 

(ZNR, Basic life support):
- zabezpečenie ventilácie a obehu krvi
- žiadne pomôcky (len ochranné)
- laická prvá pomoc, všetci občania
- AED – automatický externý defibrilátor

• Rozšírená neodkladná resuscitácia 
(RNR, Advanced life support):
- zabezpečenie, obnovenie a stabilizácia  ventilácie a 

obehu krvi
- pomôcky a lieky(farmakoterapia, resuscitačné pomôcky)
- elektroterapia
- odborná prvá pomoc 
- prístupy do cievneho riečišťa



Reťaz prežitia

• súhrn postupných úkonov, ktoré sú 
nevyhnutné na prežitie obetí náhleho 
zastavenia obehu (NZO) 





Reťaz života
Skoré rozpoznanie zastavenia 

obehu (ZO):
• Rozpoznanie závažných 

príznakov a príznakov  ZO 
( bezvedomie, 
neprítomnosť dýchania)

• Včasné privolanie pomoci 
prítomnými osobami

• okamžitá aktivácia 
záchrannej zdravotnej 
služby (ZZS) volaním na 
tiesňovú linku 112/155



Volanie na tiesňovú linku

• Kde sa to stalo – miesto, obec, ulica ,číslo, poschodie, pri 
kostole, pri OÚ, na ceste 540

• Čo sa stalo – opísať udalosť , ťažkosti chorého-aktuálne, 
počet zranených

• Komu sa to stalo- meno, rok narodenia, prip. vek, 
pohlavie chorého  

• Kedy sa to stalo – približný čas, časový vývoj ochorenia
• Telefón neskladaj- hlasitý odposluch, využiť rady 

operátora a riadiť sa nimi



Reťaz života
Skorá KPR okoloidúcim
• okamžitá resuscitácia 

môže zdvoj- až 
strojnásobiť šance na 
prežitie pri NZO s KF

• KPR iba stláčaním 
hrudníka je lepšia ako 
žiadna resuscitácia

• ak volajúci nie je 
trénovaný v KPR, dispečer 
by ho mal inštruovať tak, 
aby do príchodu odbornej 
pomoci vykonával aspoň 
stláčanie hrudníka.



Reťaz 
života
Včasná defibrilácia

• KPR spolu s 
defibriláciou 3 -5 
minút od kolapsu 
môže zvýšiť prežitie 
až na 49 -75%
• každá minúta 
oneskorenia 
defibrilácie znižuje 
šancu na prežitie o 10 
-12 %



Reťaz života
Včasná RNR a 

štandardizovaná 
poresuscitačná 
starostlivosť

• učinná poresuscitačná 
starostlivosť – mozog, srdce

• kvalita poresuscitačnej 
starostlivosti ovplyvňuje 
výsledný stav pacienta

• terapeutická hypotermia patrí 
medzi štandardnú liečbu, ktorá 
výrazne prispieva k lepšiemu 
prežitiu s dobrým 
neurologickým výsledkom



Prvé kroky KPR

• 2 záchrancovia:
jeden začne KPR, druhý privoláva RLP 155
• 1 záchranca:
- u detí a u dospelých pri úraze a utopení 

aspoň 1 min KPR, potom privolať 155
predpokladá sa primárna asfyxia

- u ostatných dospelých pri zastavení 
cirkulácie najprv volať 155, potom KPR

predpokladá sa primárna fibrilácia komôr





• Uistite sa či ste vy ako 
záchranca, svedkovia, 
postihnutý  v 
bezpečnom prostredí



• Vyšetriť reakciu 
postihnutého na 
vonkajšie podnety

• Zhodnotiť stav 
vedomia

• Opatrne zatriasť 
ramenom a opýtať sa „ 
ste v poriadku ?“

 



Ak postihnutý reaguje

• nechajte ho v polohe v akej ste ho našli, ak 
nehrozí žiadne ďalšie nebezpečenstvo

• pokúste sa zistiť čo mu je a privolajte 
pomoc, ak je to potrebné

• kontrolujte pravidelne jeho zdravotný stav



Ak postihnutý nereaguje

• Privolajte pomoc



Spriechodníte DC

Otočte ho na chrbát a
spriechodnite dýchacie
cesty: 
• zakloňte hlavu
• nadvihnite bradu



Spriechodníte DC

• položte ruku na jeho 
čelo a jemne zakloňte 
hlavu dozadu

• prstami pod jeho 
bradou nadvihnite 
bradu, aby ste 
spriechodnili dýchacie 
cesty



CAVE

Pozor na záklon hlavy pri podozrení na 
poranenie krčnej chrbtice:

• polytrauma
• poranenia nad úrovňou kľúčnej kosti
• dopravná nehoda
• pád z výšky
• skok do vody



Zistiť prítomnosť dýchania
Udržiavajte záklon hlavy a 

sledujte, počúvajte a cíťte či 
dýcha (10 sek.): 

• sledujte zrakom pohyb hrudníka
• počúvajte s uchom pri jeho 

ústach
• vnímajte dýchanie na svojom 

líci (uchu)
• rozhodnite sa, či je dýchanie 

normálne, abnormálne, alebo 
nie je prítomné



Zistiť prítomnosť dýchania

• Rozlíšiť normálne dýchanie 
od agonálneho :
pomalé, nepravidelné vzdychy

• Neprítomné a agonálne dýchanie 
sú príznakom zastavenia cirkulácie



Ak dýcha normálne

• otočte ho do stabilizovanej polohy 
• pošlite alebo choďte pre pomoc - volajte 

112/155
• pravidelne kontrolujte, či dýcha normálne



Stabilizovaná poloha

• Ruku, ktorá je k vám 
bližšie, dajte 
do pravého uhla s 
telom a dlaňou 
smerom nahor

 



Stabilizovaná poloha

• Vzdialenejšiu ruku 
preložte cez hrudník a 
dorzálnu stranu ruky 
podložte pod jeho líce, 
ktoré je bližšie k vám

 



Stabilizovaná poloha

• Druhou rukou chyťte 
vzdialenejšiu nohu 
tesne nad kolenom a 
zdvihnite ju tak, aby 
chodidlo ostalo na 
zemi

 



Stabilizovaná poloha
• Ak je to nutné, upravte 

ruku pod lícom tak, aby 
ostala hlava v záklone, 
smerovala dole a aby 
tekutiny mohli vytekať z 
úst

• pravidelne kontrolujte 
dýchanie

• Ak je pacient v 
stabilizovanej polohe 
dlhšie ako 30 minút, treba 
ho otočiť na opačný bok, 
aby sa uvoľnil tlak na 
spodnú ruku.

 



Ak dýchanie nie je normálne

• nie je prítomné
• prítomné nepravidelné, pomalé a hlasné 

lapavé dychy (gasping)
• pošlite niekoho pre pomoc, vyhľadať a 

priniesť AED, ak je k dispozícii 
• ak ste sám, použite mobilný telefón na 

aktiváciu tiesňovej linky. 
• opustite postihnutého len v nevyhnutnom 

prípade.



Kompresie hrudníka

• kľaknite si vedľa 
postihnutého

• hranu dlane položte na 
stred hrudníka - dolná 
časť hrudnej kosti



5-6 cm

1/2



Kompresie hrudníka
• položte hranu druhej ruky 

na chrbát svojej ruky, 
ktorá je na hrudníku 

• zamknite prsty svojich rúk 
a uistite sa, že netlačíte na 
rebrá. 

• držte lakte vystreté.
• neaplikujte žiadny tlak na 

hornú časť brucha a 
koncovú časť hrudnej 
kosti





Kompresie hrudníka
• nakloňte sa kolmo nad 

hrudník a stláčajte ho do 
hĺbky najmenej 5 cm

• po každom stlačení 
uvoľnite tlak na hrudník  

• udržujte kontakt medzi 
rukami a hrudnou kosťou 

• opakujte rýchlosťou 
najmenej 100/min (ale nie 
viac ako 120/min)

• stlačenie a uvoľnenie by 
malo trvať rovnaký čas –
1:1







Kompresie hrudníka

• Stláčanie hrudníka vedie k obehu krvi 
mechanizmom zvýšeného vnútrohrudníkového 
tlaku a priameho stláčania srdca.

• Keď sa správne vykonáva stláčanie hrudníka 
môže vytvoriťsa špičkový systolický arteriálny 
tlak 60 - 80 mmHg, diastolický tlak zostáva nízky 
a stredný arteriálny tlak na karotíde zriedkakedy 
prekročí 40 mmHg.

• Stláčanie hrudníka vytvára malý ale nutný krvný 
obeh do mozgu a srdcového svalu, čím zvyšuje 
pravdepodobnosť úspešnosti defibrilácie.





Kompresie hrudníka

• minimalizujte prerušenia počas stláčania 
hrudníka tak, aby za minútu bolo 
vykonaných aspoň 60 stlačení

• nespoliehajte sa na pulz na a. carotis (alebo 
akýkoľvek iný pulz) ako parameter 
účinného obehu krvi počas stláčania 
hrudníka



Kompresie a 
umelé vdychy
• po 30 stlačeniach 

spriechodnite dýchacie 
cesty záklonom hlavy a
nadvihnutím brady 

• zabráňte úniku 
vdychovaného vzduchu 
stlačením mäkkej časti 
nosa ukazovákom a 
palcom ruky položenej 
na čele

• nebráňte otvoreniu úst 
ale držte nadvihnutú 
bradu



Kompresie a umelé 
vdychy
• nadýchnite sa a perami 

obopnite ústa obete  
uistite sa , že 
vdychovaný vzduch 
nebude unikať

• plynule vdychujte do úst
• sledujte, či sa hrudník 

dvíha
• vdychujte  približne 1 

sekundu       ako pri 
normálnom dýchaní



Kompresie a umelé 
vdychy
• udržujte záklon hlavy a

nadvihnutú bradu,  
pustite nos a sledujte, 
ako klesá hrudník pri   
úniku vzduchu

• opäť sa normálne 
nadýchnite a vdýchnite 
druhý záchranný vdych

• tieto dva vdychy by 
nemali trvať dlhšie ako    
5 sekúnd. 





Kompresie a umelé vdychy

• Vdych plynule, 1 s
• taký aby sa nadvihol hrudník-

cca 500ml, 6-7ml/kg
• Výdych je pasívny, 1s
• ďalší vdych začať po poklesnutí hrudníka
• 2 vdychy – prevedenie max 10sek.
• Hyperventilácia- škodlivá (↓ venózny návrat, 

vazokonstrikcia v mozgu)
• Laik umelé vdychy – iba ak vie !!! 



Kompresie a umelé vdychy

• bez zdržania opäť položte ruky na hrudnú 
kosť do správnej polohy a

• stlačte hrudník 30 krát
• pokračujte so stlačeniami hrudníka  a

záchrannými vdychmi v pomere 30 : 2



Kompresie a umelé vdychy

Ak sa pri začiatočných vdychoch hrudník nedvihne 
ako pri normálnom dýchaní:
• pozrite do jeho úst a vyberte akékoľvek
cudzie teleso

• skontrolujte, či je dostatočný záklon hlavy a
nadvihnutie sánky

• po dvoch neúspešných vdychoch začnite
opäť stláčať hrudník



• Ak sú prítomní viacerí záchrancovia, mali 
by sa striedať každé 2 minúty, aby sa 
predišlo ich únave

• Prerušenie stláčania hrudníka pri výmene 
musí byť minimálne – max 10 sek.

• V prípade zástavy u dospelých – asfyxia, 
alebo zástavy obehu u detí iniciálne 
začíname 5 vdychmi



KPR so samotným stláčaním 
hrudníka

• ak nie ste trénovaný
• nechcete poskytnúť záchranné vdychy
• ak je vykonávané iba stláčanie hrudníka, 

toto musí byť plynulé s frekvenciou 
najmenej 100/min (ale nie viac ako 
120/min)



Laici, pokiaľ nevedia al. nechcú 
poskytnúť záchranné vdychy, by 
mali aspoň stláčať hrudník, napr. 
podľa telefonických pokynov 
operátora – telefonicky 
asistovaná KPR



Pokračujte v resuscitácii až 
kým

• nepríde profesionálna pomoc a neprevezme 
pacienta

• sa postihnutý nezačne preberať: hýbať sa, 
otvárať oči a dýchať normálne

• nie ste vyčerpaný



Indikácia na začatie NR:

• Akútny stav, ak je zastavenie krvného 
obehu zistené včas, a nejedná sa o 
terminálny stav nevyliečiteľnej choroby

• Ak nie sú isté známky smrti, nevieme 
presne jako dlho trvá zastavenie 
cirkulácie alebo chýba informácia o 
základnom ochorení



Pri pochybnosti začíname vždy !!!!



NR nezačneme:
• Dokázateľne uplynulo od zastavenia cirkulácie viac ako 15 

minút u dospelých a viac ako 20 min u detí za podmienok 
normotermie (pri hypotermii sa interval predlžuje na 40 
min.)

• Postihnutý je v terminálnom stave nevyliečiteľnej choroby

• Sú prítomné isté známky smrti




