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NZO
• NZO je hlavní příčina smrti v Evropě
• EMS v Evropě: 24 – 186 OHCA/ 100 000
obyvatel
•
•
•
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• ZZS JMK: 67/ 100 000 obyvatel
• ZZS - aglomerace Brno: 50/ 100 000
obyvatel

Řetězec přežití
• Časné zjištění a volání „if the dispatcher does not
recognize a call regarding a cardiac arrest, three months survival is
only 5% whereas if it is recognized as such, 3 months survival is
14%.“ Berdowski J, Beekhuis F, Zwinderman AH, Tijssen JG, Koster RW. Importance ofthe first link: description and
recognition of an out-of-hospital cardiac arrest inan emergency call. Circulation 2009;119:2096–102.6.

• Časné zahájení KPR: „patients receiving bystander CPR
within 2 min after the collapse have an odds ratio for survival to one
month of 8.3 as compared to 2.9 if CPR was started later“ Holmberg M,
Holmberg S, Herlitz J, Swedish Cardiac Arrest Registry. Factorsmodifying the effect of bystander cardiopulmonary
resuscitation on survival inout-of-hospital cardiac arrest patients in Sweden. Eur Heart J 2001;22:511–9.

• Časné podání defibrilačního výboje: „every minute of
delay from collapse to defibrillation, chances for survival decrease
by 10%“ Blom MT, Beesems S, Homma P, et al. Improved survival after out-of-hospital cardiac arrest and use of
automated external defibrillators. Circulation2014;130:1868–75.11.

• ZZS
• Postresuscitační péče

Plán pokrytí území Jihomoravského kraje ZZS

ZÁKLADNÍ DATA PROJEKTU
• 1. fáze: 2013 – pilotní rozmístění 13x AED v Brně
boxy, ostraha objektů + osvětová a vzdělávací
kampaň (videa, výstava, výuka, webové stránky)
• 2. fáze: připojení stávajících i nových AED
soukromých subjektů
• 3. fáze: 2014 – rozšíření do JMK, FR = 21x JPO +
17x JSDH
• 4. fáze: 2015 – JMK, FR = 26x PČR, dálniční
policie, obvodní policie, OHS
• 2016 – dalších 40 AED pro PČR a HZS
• 2017 – projekt společná platforma operačních
středisek IZS, složky IZS zachraňují životy s AED
30 AED
• 2018 26x AED pro městské čtvrti (v boxu – pro
veřejnost, MěP, JSDH

www.aedjmk.info

AED ČR
www.zachrankaapp.cz/AED

PODMÍNKY ZAPOJENÍ DO
SYSTÉMU ZZS JmK
1. AED – majetek ZZS (příspěvek od JMK, prostředky na
krizovou připravenost ZZS) majetek obce, majetek
HZS, majetek PČR
2. Proškolení FR v KPR + AED + samorozpínací
vak + dále pravidelná školení á 1 rok
3. Proškolení v systému AED

4. Nastavení dostupnosti - rajonizace
5. Zařazení do systému = KZOS AED vidí
6. Zpětná vazba

Vyslání VS - Ia

Informace o
dostupnosti AED
KZOS - TANR

Bezvědomí,
nedýchá normálně

Vyslání FR
HZS: aktivace KOPIS
PČR: dotaz na polohu

KPR s AED
6-12 /2014 (6
měsíců)

2015

2016

aktivace

124

347

315

KPR (BLS) zahájená

73 (59%)

277, tj. 80%

266, tj. 84%

(70 se nejednalo o NZO)

(49 ne NZO)

Nepokračováno (konstatována
smrt ihned po příjezdu ZZS)

23

97

106

Zahájená KPR - ALS

50

180

160

111

85

Exitus po KPR v terénu –
pokračováno v KPR, KPR
neúspěšná

Primární úspěšnost

26 – 52%

69 – 38%
(FK + ASY)

75 – 46%
(FK + ASY)

Sekundární úspěšnost

8

38 – 21%

Nejsou data

ze všech KPR ALS

ROSC před příjezdem

2

Nejsou data

Nejsou data

Úskalí a slepé cesty aneb
čeho se vyvarovat?
• Realizace – technická podpora, přesvědčit KZOS i
FR
• Vysílání – kružnice vs. rajonizace
• Postoj účastníků KPR – obavy FR, negativní postoj
zdravotníků => vysvětlovat, vysvětlovat, vysvětlovat
• Udržení odbornosti – vyslání AED ≠ automaticky
kvalitní KPR => zaškolení, opakování školení
• Udržování systému – aktualizace dat, zařazování,
výcvik FR => samostatný úvazek
• Statistika – přesná věda o nepřesných číslech

Úskalí závisející na typu FR
• IZS – vzájemná vizualizace
• IZS – přímé spojení na KZOS, součinnost –
komunikace na otevřeném kanále IZS
• Vysílání FR = náklady pro FR (elektrody) =>
kompatibilní systémy
• AED „soukromá“ – nefungující kontakty, prošlé
elektrody => zařazovat jen prověřené
• Veřejná AED – zabezpečení => kód, alarm,
kamera, spolupráce s PČR

ZÁVĚR
• Systém na ZZS JmK funkční, úskalí pro
fungování projektu překonána
• Je nutné více pracovat s FR
• Je nutné se více zaměřit na sběr dat
• Jak dosáhnout na AED ve vozech DZS
• Cost vs. Benefit – co na to pojišťovny?

Děkuji za pozornost

kubalova.jana@zzsjmk.cz
Kamenice 798/1d
Brno

