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KPR – cieľ 

• Ideálnym výsledkom KPR je zostať bez kognitívneho poškodenia / bez deficitu oproti stavu spred
resuscitácie a s akceptovateľnou kvalitou následného života

• Incidencia zastavenia obehu v Európe - 0,5-1,0:1000 obyvateľov / rok

• “ Zdravotnícky personál by mal porozumieť etickým princípom pred tým, ako bude zahrnutý do 
rozhodovania v reálnych situáciách “



ERC guideline – vytvorený s cieľom nastavenia etických štandardov,
terminológie, harmonizácie legislatívy a praxe



Základné etické princípy 

• Rovnosť (justice and equitable access)

• Autonómia (autonomy)

• Prospešnosť (beneficence)

• Nepoškodzovanie (non-maleficence)

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 11. The ethics of resuscitation and end-of-life 
decisions.Bossaert LL1 et all. Resuscitation. 2015 Oct;95:302-11.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bossaert%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26477419
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26477419


Základné etické princípy – Rovnosť 

- spravodlivosť a rovnosť v prístupe - nediskriminačne.

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 11. The ethics of resuscitation and end-of-life 
decisions.Bossaert LL1 et all. Resuscitation. 2015 Oct;95:302-11.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bossaert%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26477419
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26477419


Základné etické princípy – Autonómia   

- Prechod z tradičného “medical centred approach”  na “patient  centred
approach” 

- Predchádzajúce prianie / predom vyslovené prianie 

- DNR / advance directives

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 11. The ethics of resuscitation and end-of-life 
decisions.Bossaert LL1 et all. Resuscitation. 2015 Oct;95:302-11.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bossaert%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26477419
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26477419


Základné etické princípy – Prospešnosť

• Medicínska intervencia by mala byť pre pacienta prospešná – zhodnotenie
potenciálneho benefitu – prognostikácia – kedy začať resuscitáciu.

• Vysokokvalitná KPR, tréningy, kurzy, školenia...

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 11. The ethics of resuscitation and end-of-life 
decisions.Bossaert LL1 et all. Resuscitation. 2015 Oct;95:302-11.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bossaert%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26477419
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26477419


Základné etické princípy – Nepoškodzovanie 

- “primum non nocere” (Hippokrates) - predovšetkým neuškodiť
- “help or at least do not harm”

- “Resuscitácia sa považuje za “márnu”, ak sú šance na prežitie s dobrou kvalitou následného
života minimálne.” 

- KPR sa stala štandardným postupom u väčšiny pacientov s akútnym život ohrozujúcim stavom. 

- Treba jasne rozlišovať- náhle zastavenie obehu s potenciálne reverzibilnou príčinou a 
predpokladané zastavenie obehu u pacienta v terminálnom štádiu.  



Eticky akceptovateľné prístupy k liečbe  

• Nezačať liečbu (z etického pohľadu je prípustné nezahájiť KPR) 
• Podmienky pre resuscitáciu ohrozujú záchrancu
• Ťažká kraniotrauma
• Dekapitácia
• Evidentné známky smrti - rozkladajúce sa telo….
• Rigor mortis
• DNR 
• Predošlé prianie
• V prípade že sa resuscitačný tím/tím ošetrujúcich lekárov zhodne na tom, že by išlo o „márnu resuscitáciu“ 

• Nerozširovať liečbu

• Odňať liečbu 
„Slow- code“ (eticky nemá oporu)  vs „tailored code“ - kedy je poskytnutá vysokokvalitná KPR, avšak sú predom 

stanovené limity



Úspešnosť resuscitácie 
• Neúspešná resuscitácia - 70-98%

• U out-of-hospital cardiac arrest  - prežívanie do prepustenia z nemocnice - 7,6%

• Kognitívny deficit u 50% preživších

• UK National Cardiac Arrest Audit (NCAA) (2009-2010 – in-hospital-cardiac arrets, 3185 pacientov)
- prežívanie do času prepustenia z nemocnice - 13,5%

- pri iniciálnom rytme VF/VT - 44% (túto skupinu tvorilo 18%)
- pri asystólii prežívanie do prepustenia nemocnice 7%



Úspešnosť resuscitácie 

9. Brady WJ, Gurka KK, Mehring B, Peberdy MA, O'Connor RE (July 2011). "In-hospital cardiac arrest: impact of monitoring and witnessed event on patient survival and neurologic status at 
hospital discharge". Resuscitation. 82 (7): 845–52. doi:10.1016/j.resuscitation.2011.02.028. PMID 21454008.

10. "2012 National Utstein Report". CARES Cardiac Arrest Registry to Enhance Survival. Archived from the original on 2013-10-19. Retrieved 2013-10-18.

11. Bobrow BJ, Spaite DW, Berg RA, Stolz U, Sanders AB, Kern KB, et al. (October 2010). "Chest compression-only CPR by lay rescuers and survival from out-of-hospital cardiac arrest". JAMA. 
304 (13): 1447–54. doi:10.1001/jama.2010.1392. PMID 20924010.

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2011.02.028
https://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21454008
https://mycares.net/sitepages/reports2012.jsp
https://web.archive.org/web/20131019125040/https:/mycares.net/sitepages/reports2012.jsp
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1001/jama.2010.1392
https://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20924010


Snaha o predikciu prognózy (potreba ďalšieho výskumu) 

Prediction of survival to discharge following cardiopulmonary resuscitation using classification and regression 
trees. Ebell MH at all, Crit Care Med. 2013 Dec;41(12):2688-97.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ebell%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24107638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24107638


Snaha o predikciu prognózy (potreba ďalšieho výskumu) 

Prediction of survival to discharge following cardiopulmonary resuscitation using classification and regression 
trees. Ebell MH at all, Crit Care Med. 2013 Dec;41(12):2688-97.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ebell%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24107638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24107638


KPR v mimonemocničnom prostredí

• menej informácií o pacientovi

• limitovanejšie možnosti identifikácie reverzibilnej príčiny

• Menšie resuscitačné tímy, iné zloženie



Špecifické etické problémy 

KPR u detí:
- napriek iným etiologickým príčinám zastavenia obehu etický ramec rozhodovania sa zásadne nelíši

KPR po pokuse o samovraždu:
- primárne sa nevyhodnocuje v kontexte autonómie. KPR sa začne a okolnosti sa vyhodnocujú s odstupom

Príbuzní pri KPR:
- ERC podporuje možnosť príbuzných byť pri KPR

Darcovstvo v súvislosti s mozgovou smrťou po KPR
- výsledky transplantácie orgánov od darcu po KPR nie sú rozdielne oproti transplantáciam od darcov s mozgovou smrťou inej 
etiológie



Etika vs právo

Etika Právo



Etika vs právo

• Inštitút predchádzajúceho priania/DNR je veľmi rozšírený a využívaný v USA 

• V EÚ dobre etablované vo - Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Belgicko, 
Holandsko, Fínsko, Česká republika...

• Princípy autonómie sú legálne podporené vo väčšine krajín ( predchádzajúce prianie 20 
krajín, DNR 22 krajín  ) 

A survey of key opinion leaders on ethical resuscitation practices in 31 European Countries.Mentzelopoulos SD1, et 
all. Resuscitation. 2016 Mar;100:11-7. doi: 10.1016/j.resuscitation.2015.12.010. Epub 2016 Jan 14.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mentzelopoulos%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26776899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26776899


Etika vs právo

Etika Právo



Etika vs právo

Obsahuje termíny ako: terminálny stav, márna liečba, nezačatie liečby, vysadenie liečby, odporúčanie 
zohľadňuje aj želanie (autonómiu) pacienta 



Etika vs právo

Dohovor o ochrane ľudských práv a biomedicíne
v čl. 9

“U pacienta, ktorý v čase zákroku nie je v takom stave, že môže vysloviť svoje
prianie, treba prihliadať na prianie, ktoré vyslovil s vykonaním zákroku skôr.”



Etika vs právo



Etika vs právo
SVK vs ČR 

• Dohovor o ochrane ľudských práv a biomedicíne (“Oviedo Convention”)
- 4.4.1997, Oviedo (Španielsko) – otvorený na podpis
- 1.12.1999 – uvedený do platnosti

. Legislatíva v Slovenskej republike
• 22.12.1997 ratifikovaný
• 1.12.1999 vstúpil do platnosti

• Legislatíva v Českej republike
- 22.6.2001 ratifikovaný
- 1.10.2001 vstúpil do platnosti
- 6.11.2011 – Zákon č.372/2011 S.z. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich

poskytování - §36 Dříve vyslovené přání



Záver

• Súčasný trend v etike – prechod z medical centred na patient centred model 

• V súčasnosti na SVK nie je právne možné uplatniť si nijaké z etických princípov 
ERC

• Potreba: 
• Zvýšiť tlak / záujem odborných spoločností a pacientskych organizácií
• Verejná celospoločenská diskusia
• Požiadavka na MZ SR, návrh zákona
• Uvedenie zákona do praxe



Ďakujem za pozornosť




