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PBLS ERC 2015 guidelines
▪ Jednoznačne treba vyzdvihnúť zásadné zlepšenie
EBM hodnoty odporučení
▪ Nová stratégia prístupu k tvorbe, výučbe a
implementácii odporučení do praxe
▪ Resuscitácia laikom:
30 : 2 alebo iba kompresie hrudníka
▪ Resucitácia záchrancom so zodpovednosťou za
deti a s povinnosťou resucitovať:
15 : 2

PBLS 2015 – ERC vs AHA

PBLS – CAB vs ABC
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Cerebral performance cathegory

PALS – prevencia zastavenia obehu
▪ Vyšetrenie a terapia každého dieťaťa v kritickom stave
sa riadi princípom ABCDE prístupu
▪
▪
▪
▪
▪

A – kontrola a udržanie priechodnosti DC
B – kontrola a zabezpečenie dýchania
C – kontrola a zabezpečenie cirkulácie + cievny vstup
D – kontrola vedomia + glykémia + toxikológia
E – kompletné vyšetrenie pacienta + anamnéza

PALS – prevencia zastavenia obehu
▪ Zabezpečenie priechodnosti DC, udržanie
oxygenácie a normoventilácie
▪ Pomôcky – BMV, LMA, OTI
▪ Veľkosť ETI kanyly – vek dieťaťa + 4 / 4
▪ Hĺbka zavedenia – veľkosť kanyly x 3
▪ Monitorovanie dieťaťa pulzovou oximetriou
▪ Použitie EtCO2

PALS – prevencia zastavenia obehu
▪ Esenciálne je zabezpečenie cievneho prístupu
▪ I. v. prístup je najefektívnejší na podávanie liekov,
tekutín a odber vzoriek
▪ Ak nie je možné zabezpečiť i.v. vstup do 60 sekúnd je
okamžite indikovaný i.o. prístup
▪ Tekutinová resuscitácia – bolus 20 ml/kg t.hm.
izotonického balansovaný kryštaloidu
▪ Použitie roztoku glukózy – len pri potvrdenej
hypoglykémii

KPR u detí – defibrilácia
▪ Nedefibrilovateľný rytmus je u detí najčastejšie prítomnou
arytmiou (asystólia, bradykardia < 60 min-1 bez známok
cirkulácie → bezpulzová elektrická aktivita - BEA)
▪ Ak je prítomná VF alebo bezpulzová VT je indikované
použitie defibrilátora aj AED
▪ Častá pri náhlom kolapse adolescentov a u detí s ochorením
srdca
▪ Bifázický výboj s dávkou 4 J/kg; AED s výstupom 50 – 75 J
▪ Minimalizácia prerušovania kompresií, pokračovať aj
počas nabíjania defibrilátora

PALS - lieky, ktoré treba vedieť
▪ Adrenalín
▪ liek 1. voľby
▪ 0,01 mg/kg i.v. aj i.o. = 0,1ml/kg (1:10 000) max. 1 mg
▪ 1 ml ampulu (1:1000) zriediť do 10 ml striekačky (1:10000) 1ml /
10 kg

▪ Amiodaron
▪ antiarytmikum prvej voľby
▪ liečba refraktérnej VF alebo bezpulzovej VT
▪ po 3. defibrilačnom výboji – 5 mg/kg i.v. aj i.o.

▪ Esenciálny liekom PALS je 100 % kyslík
▪ úvod resucitácie 100 %
▪ po ROSC udržiavať satO2 94 – 98 %

PALS - lieky, na ktoré “zabudnite”
▪ Atropín
▪ iba bradykardia spôsobená vagovým tonusom alebo cholínergikami
▪ Kalcium
▪ hypokalcémia, predávkovanie blokátormi Ca kanálov,
hypomagneziémia a hyperkaliémia

▪ Magnézium
▪ hypomagneziémia alebo torsades de pointes VT

▪ Lidokain/mezokain
▪ antiarytmikum druhej voľby

▪ Bikarbonát sodný
▪ prolongovaná KPR so závažnou MAC, hyperkaliémia, intoxikácia
tricyklickými antidepresívami

PALS ERC 2015
Figure 5.7
Pulseless Electrical Activity: in a patient with no signs of life
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Asystole can be simulated by an artifact (e.g. detached electrodes).
A prompt check of equipment, gain and selected ECG lead/paddle, is
essential to eliminate these possible artifacts.
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Figure 5.8
Pulseless Electrical Activity: severe bradycardia in a patient with no signs of life

Figure 5.9
Asystole
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Figure 5.10
When there is a doubt whether a rhythm is a fine VF or an asystole,
Pulseless Ventricular Tachycardia in a patient with no signs of life

rescuers should continue with CPR. Indeed, it is unlikely that fine
VF could be successfully shocked into a perfusing rhythm but good
quality CPR may increase amplitude and frequency of the VF, which
improves the chances of successful defibrillation.

• Ventricular fibrillation: is a chaotic, disorganised, irregular series of depolarisations in

Figure 5.11
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so there is no cardiac output. VF is sometimes described as coarse (figure 5.11) or fine
(figure 5.12) VF depending on the amplitude of the complexes. When the rhythm is
clearly VF, defibrillation should be performed without delay. VF may occur with severe
hypoxia, heart diseases, electrolyte disorders or drug toxicity (e.g., digoxin).

When there is a doubt whether a rhythm is a fine VF or an asystole,
rescuers should continue with CPR. Indeed, it is unlikely that fine
Figure 5.12
Ventricular Fibrillation fineVF could be successfully shocked into a perfusing rhythm but good
quality CPR may increase amplitude and frequency of the VF, which
improves the chances of successful defibrillation.

Figure 5.11
Ventricular Fibrillation coarse
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Poresuscitačná starostlivosť
▪ Hlavným cieľom je zvrátiť poškodenie mozgu a
myokardiálnu dysfunkciu, systémové ischemicko reperfúzne poškodenie a perzistujúcu primárnu
príčinu zlyhania
Normoxia a normokapnia
Normotenzia → vyhnúť sa hypotenzii
Normotermia príp. mierna hypotermia
Normoglykémia
Analgosedácia a neuroprotektívny režim

Terminácia resuscitácie u detí
▪ Základné etické princípy:
▪ Autonómia → sebarozhodovanie
▪ Beneficiencia → intervenicia musí byť prínosná
▪ Non-maleficincia → “primum non nocere”
▪ Spravodlivosť a nestrannosť
▪ Medicínska márnosť → minimálna šanca na dobrú
kvalitu života
▪ Neexistuje jednoznačné odporučenie pre dĺžku
resucitácie u detí → rozhodnutie musí byť individuálne
podľa okolností vzniku resuscitačnej príhody,
poskytnutej laickej resuscitácie a priebehu ALS

Terminácia resuscitácie u detí
▪ Pri poskytovaní profesionálnej PALS by sa mal po
každých 20 minútach resuscitácie prehodnostiť ďalší
postup
▪ Ukončenie resuscitácie by malo byť spoločným
rozhodnutím celého resucitačného týmu
▪ Pri defibrilovateľných poruchách rytmu by sa malo v
resuscitácii pokračovať rovnako ako pri nevylúčení
reverzibilných príčin - 4H a 4T
▪ Asystólia pretrvávajúca počas resuscitácie viac ako 20
minút je všeobecne akceptovaným dôvodom pre jej
ukončenie

Prítomnosť rodičov pri KPR
▪ Rodičia majú právo byť prítomní pri resuscitácii svojho
dieťaťa
▪ Doležitý je profesionálny, asertívny, citlivý a ľudský
prístup resuscitačného tímu
▪ Prítomnosť rodiča pomáha predchádzať neželaným a
zbytočným arbitrážnym dohrám
▪ Nevyhnutným predpokladom je však profesionálny
vedomostne, technicky i netechnicky zručný
resuscitačný tím !!!

Ďakujem Vám za pozornosť

