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Smooth Criminal (1987)
Michael Jackson

As he came into the window
It was the sound of a crescendo
He came into her apartment
He left the bloodstains on the carpet
She ran underneath the table
He could see she was unable
So she ran into the bedroom
She was struck down, it was her doom
Annie, are you ok?
So, Annie are you ok
Are you ok, Annie
Annie, are you ok?
So, Annie are you ok
Are you ok, Annie
Annie, are you ok?
So, Annie are you ok?

Are you ok, Annie?
Annie, are you ok?
So, Annie are you ok, are you ok Annie?
Annie, are you ok?
So, Annie are you ok?
Are you ok, Annie?
Annie, are you ok?
So, Annie are you ok?
Are you ok, Annie?
Annie, are you ok?
So, Annie are you ok?
Are you ok, Annie?
You've been hit by
You've been hit by
A smooth criminal
So they came into the outway
It was…

Are you OK,
CPR Annie?
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Moderná resuscitácia - začiatky

1. Crile GW, Dolley DH (1906)
An experimental research into the resusitation of dogs killed
by anesthetic and asphyxia. J Exp Med 8:713-715 (adrenalín)
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Artificial respiration by mouth-to-mask method; a study of 
the respiratory gas exchange of paralyzed patients ventilated 
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3. Zoll PM, Linenthal AJ, Gibson W et al (1956) 
Termination of ventricular fibrillation in man by externally 
applied electric countershock. N Engl J Med 254:727-7322

4. Kouwenhoven WB, Jude JR, Knickerbocker GG (1960) 
Closed-chest cardiac massage. JAMA 173:1064-1067
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P. Safar
Baltimore
City Hospital
1950´



Peter Safar, 1950´



Mouth to mouth/nose breathing





Ako dosiahnuť zmenu

• 1954; James Elam, Peter Safar
• Postupne presviedčajú autority, že 

- metóda dýchania z úst do úst / nosa, 
po spriechodnení dýchacích ciest

- je účinnejšia ako dovtedy používané metódy 
Americký červený kríž
Ministerstvo obrany
Americká kardiologická spoločnosť (AHA)

• .....



Dýchanie z úst do úst/nosa

• 1957: odporúčanie pre National Research Council
- exspirovaný vzduch je výhodnejší pre deti a mládež

• 1958: aj pre resuscitáciu zastavenia obehu
• To akceptoval aj Červený kríž a Ministerstvo obrany 

i ďalší
• P. Safar cestuje po svete 
• Úspech aj v zahraničí
• Chýbal ale vhodný model na nácvik



Hľadá sa model na nácvik

• 1958: P. Safar prichádza do Gausdale v Nórsku
• 5. kongres škandinávskych anestéziológov
• V Nórsku obľubujú  Holger-Nielsen

• V auditóriu sedí Bjorn Lind, anestéziológ 
zo Stavangeru

• Metóda ho zaujme
• Treba ju cvičiť a šíriť ... Ale ako? 

B. Lind



Dostálove dni 2018



Asmund Laerdal

• 1940: Malé rybárske mestečko Stavanger
• A. Laerdal má tlačiareň, vydáva pohľadnice a knihy 

pre deti
• Cez vojnu (okupácia) vyrába drevené hračky
• Po vojne ide do USA, zaujíma sa u umelé hmoty
• Doma experimentuje
• Začne vyrábať plastické hračky

- bábiky
- autíčka

1913 - 1981
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Kto vyrobí manekína? 

• A. Laerdal – Civilná obrana – Nórsky červený kríž – B. Lind
• Vedel by A. Laerdal vyrobiť väčšiu bábiku 

na nácvik dýchania? 

• A. Laerdal je nadšený
- v roku 1955 zachránil svojho 

dvojročného syna Tore pri topení
- vytiahol ho za päty z bazéna a vytriasal z neho vodu.

• A. Laerdal a B. Lind spolupracujú na vzniku modelu



Laerdal                            Safar               Lind    



Ako na manekína

• A. Laerdal + B. Lind 
- bezvedomá „osoba“
- uzáver/otvorenie dýchacích ciest
- možnosť vdychu/výdychu, nadvihnutie hrudníka
- jednoduchý, prenosný
- prijateľný na „bozkávanie“

• Kontakt ústa na ústa sa považoval za vulgárny
- možnosť získania infekcie

• Aká tvár? 
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The girl from River Seine

Ako na tvár



Neznáme mŕtvoly sú vystavované na identifikáciu

Paríž 1880´



Paríž 1880´
• Neznáme mŕtvoly sú vystavované na identifikáciu
• V Seine utopená mladá žena so zaujímavou pokojnou 

tvárou
• Odoberú jej posmrtnú masku
• Tvár sa rozšíri do salónov, domácností ... ako módna 

ikona
• „L’inconnue de la Seine“
• Tajomný úsmev Mony Lízy, múza z Paríža
• Inšpiruje umelcov

- Rilke, Nabokov, Aragon ...





L’inconnue de la Seine

• Vyžarovala príjemný, nehroziaci výraz, 
akoby spala a snívala, každú chvíľu sa mala 
zobudiť

• Laerdal dal figuríne jej tvár
• Figurínu nazval Rescusi Anne
• Neznáma od Seiny dostala meno
• Tvár smrti sa mala stať tvárou záchrany života



Laerdal, Rescusi Anne, 1960



Je rok 1960

• Po dvoch rokoch je figurína hotová
• Má príjemnú, pokojnú  tvár, zavreté viečka, 

akoby ich išla práve otvoriť
• Prirodzené medové vlasy,
• Oblečenie vo farbe modrej oblohy
• Spĺňa požadované kritériá na nácvik dýchania
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• Prirodzené medové vlasy,
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• Treba vyraziť za P. Safarom a spol. do USA



Anička v USA

• December 1960, NY
• A. Laerdal ukazuje Aničku 

- pracovníkom Červeného kríža a Ministerstva obrany
- P. Safarovi, J. Elamovi a A. Gordonovi  

• Všetci sú nadšení, že konečne majú svoj model na masový 
nácvik ich novej metódy. A. Gordon: „temer dokonalá“

• Archer Gordon sa ujíma Laerdala, so šéfom Americko-nórskej 
obchodnej komory H.H.Dahlom

• Dohodli fotenie figuríny, dovoz ďalších vzoriek s cieľom 
použitia na nácvik dýchania pre masy. 

• Naplánovali aj konferenciu o KPR budúci rok v Nórsku. 



Medzitým v Nórsku

• B. Lind presvedčil Nórsku národnú banku, aby zakúpila 
650 figurín pre základné školy

• Nadviazal na povinný tréning v školách v prvej pomoci
• Pripravil program, školiteľov
• Hodnotil tréning a výsledky 
• Dôležité bolo ukázať, že nórske obyvateľstvo metódu 

akceptovalo



Peter Safar
(1924 - 2003)

Safar P, Brown TC, Holtey WJ, Wilder RJ.
JAMA 1961;176:574-6. 



First International Symposium on Resuscitation
Stavanger, august 1961 (Laerdal, Safar, Lind)

P. Safar, J. Elam, A. Gordon, H. Ruben, R. Frey. B. Lind ... 



First International Symposium on Resuscitation

• B. Lind: úspešne nasadenie figuríny v tréningu školákov 
• Odporúčania sympózia: 

- výcvik celej populácie v dýchaní z úst do úst
- povinný tréning školákov
- stláčanie hrudníka iba u profesionálov

• Publikácie:
Lind B. Teaching mouth to mouth resuscitation in primary schools. 

Acta Anaesthesiol Scand 1963;9:63.
Lind B, Stovner J. Mouth to mouth resuscitation in Norway. 

J Am Med Assoc 1963;185:933.

American Heart Association - písomné materiály
• Anička – preniká do tréningu zdravotníkov i laikov



Ďalší vývoj

• 1966, Washington: First Conference on Cardiopulmonary 
Resuscitation of the National Academy of Sciences -
National Research Council. 

• Publikované odporúčania pre všetky aspekty KPR  
- všetci profesionáli majú byť trénovaní v KPR

• 1967, Stavanger: Second International Symposium 
on Resuscitation 

• Odporúčanie: dýchanie z úst do úst ako techniku 
pre každého



WFSA 1967 – príručka KPR
P. Safar, A. Laerdal 

300 000 výtlačkov
16 jazykov
Ďalšie vydania: 1981, 1987



B. Lind a P. Safar
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Jude JR; Kouwenhoven WB; Knickerbocker GG

1958. Jude,   Kouwenhoven,  Knickerbocker 



Stláčanie hrudníka

• Safar navrhol Laerdalovi, aby do hrudníka vložil pružinu, 
aby bolo možné trénovať aj stláčania hrudníka. 

• 1969: figurína pre kompletnú KPR
• Laerdal pridal aj srdcový vak, aby bolo možné na „cieve“ 

na  krku kontrolovať účinnosť stláčania a cirkulácie. 



Wolf Creek Conference 1975
A.Laerdal

P.Safar

P.Zoll

J.Elam

Knickerbocker
J.Jude

1980
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CPR guidelines

• Standards for CPR and ECC     JAMA 1974
• Standards and guidelines...      JAMA 1980
• Standards and guidelines...      JAMA 1986
• Guidelines... JAMA 1992
• International guidelines           Resuscitation 2000
• ERC Guidelines for Resuscitation 2005, 2010, 2015



Tvár sa zmenila....
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Viedeň 2012



Prof. V. Aken
Münster, Nemecko

12 000 študentov

16.10.2013





Anička do vesmíru

SM metóda

HS metóda









Záver
• Vizionári, zmenili svet
• Kvalita, vzdelávanie výskum,

inovácie, zanietenosť, vytrvalosť, 
potreby pacientov, praktické veci .... 

• Implementácia KPR
• The most kissed face of all time 
• 300 000 000 precvičených
• Inovácie.... 
• Magický príbeh ostáva





Ďakujem za pozornosť

stefan.trenkler@upjs.sk


