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Zjistěte,

zda je postižený

v bezvědomí



Zjistěte, zda je postižený v bezvědomí

Postiženého hlasitě oslovte a zatřeste mu rameny. Pokud nereaguje
na oslovení ani na zatřesení, znamená to, že je v bezvědomí.
V bezvědomí hrozí zapadnutí kořene jazyka do dýchacích cest
a udušení. Vždy dbejte na svoji vlastní bezpečnost i bezpečnost
postiženého!
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Zprůchodněte

dýchací cesty

a zkontrolujte dýchání



Zprůchodněte dýchací cesty a zkontrolujte dýchání

Postiženého položte na záda, zakloňte mu hlavu a prsty položenými
pod špičkou jeho brady ji vytahujte směrem vzhůru. Hlavu ničím
nepodkládejte!
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Zkontrolujte,

zda postižený

dýchá



Zkontrolujte, zda postižený dýchá

Přiložte svoji tvář před ústa a nos postiženého a pozorujte hrudník.
Ověřte pohledem, poslechem a vnímáním dechu na vaší tváři, zda
postižený normálně dýchá. Kontrola dýchání nesmí trvat déle než
10 sekund. Během několika prvních minut po vzniku srdeční zástavy
mohou přetrvávat ojedinělé, pomalé nebo hlasité lapavé nádechy.
Nikdy takové dýchání nezaměňte za normální dýchání!
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Zavolejte

na tísňovou

linku 155



Zavolejte na tísňovou linku 155

Ihned, jak zjistíte stav vědomí a dýchání, volejte na tísňovou linku
155. V aplikaci Záchranka stiskněte tlačítko ALARM a vyčkejte na
spojení. Po ohlášení operátora odpovídejte na jeho dotazy. Operátor
vám poradí, jak postupovat dále. Aktivujte si na mobilním telefonu
hlasitý odposlech, uvolníte si tak obě ruce pro další výkony dle rady
operátora.
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Resuscitujte



Resuscitujte

Pokud je postižený v bezvědomí a nedýchá normálně, ihned zahajte
resuscitaci. Klekněte si z boku vedle postiženého, umístěte zápěstní
část dlaně jedné ruky na střed hrudníku postiženého, druhou ruku
přiložte shora a propleťte prsty obou rukou. Propněte svoje horní
končetiny v loktech a začněte rytmicky stlačovat hrudník do hloubky
5 - 6 cm frekvencí 100 - 120 stlačení za minutu. Po každém stlačení
hrudník úplně uvolněte! Operátor na tísňové lince 155 nebo
metronom v aplikaci Záchranka vám pomůže dosáhnout správné
frekvence. Pokračujte v resuscitaci tak dlouho, dokud nedojde
k vašemu vystřídání, postižený se nezačne probouzet nebo bránit
stlačování nebo dokud se nebudete cítit zcela vyčerpáni.
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Pokud jste vyškoleni,

provádějte umělé

dýchání



Pokud jste vyškoleni, provádějte umělé dýchání

Umělé dýchání je důležitou součástí resuscitace, obzvláště u stavů,
kde kolapsu předcházelo dušení, např. u dětí nebo tonoucích. Je
však určeno pro vyškolené zachránce. Umělé dýchání provádějte
tak, že se normálně nadechnete, svými ústy vzduchotěsně obejmete
ústa postiženého a provedete vdech. Postup ještě jednou zopakujte.
Cílem každého vdechu je viditelné zvednutí hrudníku. Při resuscitaci
střídejte srdeční masáž s umělým dýcháním v poměru 30 stlačení
a 2 vdechy. Pokud se hrudník ani při správné technice nezvedá,
provádějte samotné stlačování hrudníku.
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Nalepte

defibrilační

elektrody



Nalepte defibrilační elektrody

Pokud je v blízkosti dostupný automatizovaný externí defibrilátor
(AED), okamžitě pro něj někoho pošlete. Přístroj zapněte otevřením
horního krytu nebo stisknutím tlačítka „ON“ a postupujte podle
hlasových pokynů přístroje. Přístroj vyzve k nalepení defibrilačních
elektrod. Po nalepení přístroj analyzuje rytmus postiženého.
V průběhu analýzy srdečního rytmu se postiženého nedotýkejte!
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Podejte výboj



Podejte výboj

V případě, že automatizovaný externí defibrilátor rozpozná takovou
srdeční aktivitu, kterou lze léčit podáním defibrilačního výboje,
vyzve zachránce ke stisknutí tlačítka „výboj“. Stiskněte tlačítko
„výboj“ bezprostředně po vyzvání přístrojem a rozblikání tlačítka
s bleskem. Během podání výboje se postiženého nedotýkejte.
V případě, že přístroj oznámí „výboj není doporučen“, neprodleně
pokračujte v resuscitaci.
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Resuscitace

u dětí



Resuscitace u dětí

Při resuscitaci dítěte je vhodné respektovat některé odlišnosti.
U dětí do 1 roku nezaklánějte hlavu. Resuscitaci dítěte zahajte
provedením pěti umělých vdechů. Cílem každého vdechu je
viditelné zvednutí hrudníku dítěte. Hrudník stlačujte v dolní
polovině hrudní kosti, u kojenců dvěma nataženými prsty, u batolat
a předškoláků jednou rukou, u větších dětí oběma rukama.
Frekvence stlačování je 100 - 120 za minutu, hloubka každého
stlačení je alespoň jedna třetina předozadního průměru hrudníku.
Pro školené laické zachránce je doporučeno po každých třiceti
stlačeních hrudníku provést 2 umělé vdechy. V případě, že jste na
místě sami, provádějte nejprve resuscitaci po dobu jedné minuty
před zavoláním na tísňovou linku 155.
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Zotavovací

poloha

na boku



Zotavovací poloha na boku

Pokud jste si zcela jistí, že postižený v bezvědomí normálně
a pravidelně dýchá, otočte jej do zotavovací polohy na boku.
Po uložení do zotavovací polohy zkontrolujte, že jsou dýchací
cesty průchodné a dýchání postiženého pravidelně kontrolujte
až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Pokud si nejste jisti,
jak se zotavovací poloha provádí, nebo byl příčinou ztráty vědomí
úraz, ponechte postiženého v poloze na zádech, udržujte záklon
hlavy a trvale kontrolujte jeho dýchání.
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Po příjezdu

záchranky



Po příjezdu záchranky

Nepřerušujte resuscitaci až do vyzvání profesionálními záchranáři.
Záchranáři nejprve ověří, zda nedošlo k obnovení oběhu. Pokud je
potřeba, pokračují v tzv. rozšířené resuscitaci za pomoci přístrojů,
kyslíku, léků a dalších pomůcek. I u profesionálních záchranářů
platí, že kvalita kompresí a minimální přerušování kompresí
hrudníku jsou pro obnovení oběhu klíčové.
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Obnovení

oběhu



Obnovení oběhu

Po obnovení oběhu resuscitační péče nekončí. Sanitka převáží
postiženého na specializované oddělení, kde celý záchranný
řetězec pokračuje intenzivní postresuscitační péčí. Bez počátečního
rozpoznání zástavy oběhu a zahájení základní neodkladné
resuscitace však šance na přežití rychle klesá. Každý článek
záchranného řetězce je nezastupitelný a stejně důležitý!

V České republice nastane přibližně 230 zástav oběhu na 100 000
obyvatel za rok. V rámci těchto srdečních zástav je téměř 31%
postižených odvezeno do nemocnice po úspěšném obnovení oběhu,
pouze necelých 17 % pacientů odchází domů. Pojďme společně
zvýšit počet návratů. Věříme, že k tomu může přispět i náš kalendář.
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