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2 ZÁKLADNÁ NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNA RESUSCITÁCIA (KPR) 

1. zistiť bezvedomie 

2. privolať pomoc, zavolať záchrannú zdravotnú službu 

3. polohovať postihnutého a uvoľniť dýchacie cesty 

4. zhodnotiť dýchanie a dostatočnosť spontánneho dýchania 

5. zhodnotiť krvný obeh: profesionálni záchrancovia – pulz; laici a dobrovoľní 

záchrancovia – hltanie, kašeľ a pohyby 

6. v prípade neprítomnosti znakov uvedených vyššie začať KPR 

 

Základná neodkladná KPR pozostáva z udržiavania voľných dýchacích ciest, podpory 

dýchania a krvného obehu bez použitia pomôcok iných ako ochranné a izolačné. Vykonávajú ju 

laici, ale rovnako tak je určitou základňou pre profesionálov pokračujúcich rozšírenou KPR.  

 

Najdôležitejší postup prežitia: 

1. Okamžité zhodnotenie situácie, zhodnotenie stavu postihnutého a privolanie pomoci (na SR 

je priemerný čas príchodu záchrannej zdravotnej služby 11 min – OS ZZS SR, 2016). 

2. Ak záchranca ovláda základy KPR, môže zvýšiť šancu na prežitie 2-3 krát násobne. 

3. Včasná defibrilácia: kombináciou základnej KPR a včasnej defibrilácie do 3-5 min má 

postihnutá osoba pravdepodobnosť prežitia 50-75 % (Berdowski et al.,2011; Bloom et. al., 

2014; Ringh, 2015). 

4. Včasná intenzívna starostlivosť profesionálov a prevoz postihnutej osoby do zdravotníckeho 

zariadenia (Monsieurs et al., 2015). 
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Postup pri základnej neodkladnej KPR dospelých (obr. 3) 

 

 
Obrázok 3 Algoritmus základnej neodkladnej resuscitácii 

      (upravené podľa Monsieurs et al., 2015) 

 

1. Uistíme sa, či je okolie postihnutého bezpečné. 

2. Zistíme reakciu postihnutého na podnety (oslovenie, zatrasenie za ramená atď.).  

3. Ak postihnutý reaguje, necháme ho v takej polohe, v akej sme ho našli (za predpokladu, že je 

mimo ohrozenia života) a zhodnotíme celkový stav. V prípade potreby poskytneme prvú 

pomoc. Pravidelne kontrolujeme jeho stav a udržujeme s ním kontakt. 

4. Ak postihnutý nereaguje, privoláme pomoc. Ak dýcha normálne, otočíme ho do 

stabilizovanej polohy na boku (za predpokladu, že nedošlo k poraneniu krčnej chrbtice). 

Lapavé dýchanie nie je považované za dostačujúce, pretože skoro polovica postihnutých má 

lapavé dychy aj niekoľko minút po zastavení krvného obehu. Ak existujú pochybnosti, či 

postihnutý dýcha normálne, konáme tak, ako keby nedýchal! 

5. Uvoľníme dýchacie cesty a skontrolujeme dýchanie – vidím, cítim a počujem (nie dlhšie ako 

10 s). Ak postihnutá osoba nedýcha normálne, privoláme záchrannú zdravotnú službu na tel. 

čísle 155 resp. 112. Pozor na záklon hlavy pri podozrení na poranenie krčnej chrbtice 

(polytraume, poranenia nad úrovňou kľúčnej kosti, dopravné nehody a pod.) . 

6. Čo najskôr začneme s kompresiou hrudníka (nie vdychmi) v jeho strede (v strede hrudnej 

kosti), pričom hĺbka kompresie je 4 -5 cm  u dospelého (Hostler, et al., 2011; Stiell et al., 
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2012, 2014; Vadeboncoeur et al., 2014; nie viac ako 5 cm – Hellevuo et. al., 2013) 

s frekvenciou 100-120.min
-1

 (Idris et al., 2012, 2015). 

7. Po 30 kompresiách uložíme hlavu postihnutého opäť do záklonu a 2 krát vdýchneme tak, aby 

bolo vidieť zdvihnutie hrudníka. Trvanie vdychov je asi 1s (Beesems et al., 2013), pričom má 

byť tak hlboké, aby sme videli nadvihnutie hrudníka. Objem vdychovaného vzduchu je 

približne 500-600 ml (6-7 ml.kg
-1

; Baskett, Nolan a Parr, 1996). Pri neochote vykonať 

dýchanie z úst do úst je možné robiť len stláčanie hrudníka (lepšie ako nič) (Bobrow et al., 

2010; Kitamura et al., 2011; Mohler et al., 2011; Panchal et al., 2013; Wissenberg et al., 

2013). 

8. Udržiavame pomer 30:2, až pokiaľ nezačne postihnutá osoba normálne dýchať, resp. do 

príchodu profesionálov, alebo až do vyčerpania záchrancu. 

 

Ak sa pri normálnom iniciálnom umelom vdychu hrudník nezdvíha tak, ako pri normálnom 

dýchaní, tak pred ďalším pokusom o vdych skontrolujte, či je hlava správne zaklonená a brada 

zdvihnutá, taktiež či sa v ústnej dutine nenachádza prekážka (vtedy je potrebné ju odstrániť).  

 

Stabilizovaná poloha – postup (Masár et al., 2007): 

1. Kľaknite si vedľa postihnutého (úroveň trupu), pričom obe dolné končatiny postihnutého 

sú zároveň natiahnuté  

2. Hornú končatinu bližšiu k záchrancovi odťahujte do prvého uhla voči trupu a ohýbajte 

v lakti dlaňou hore. 

3. Položte protiľahlú hornú končatinu na hrudník postihnutého a jeho ruku pridržiavajte 

proti tvári 

4. Druhou rukou uchopte protiľahlú dolnú končatinu nad kolenom a postihnutého zvoľna 

otáčajte 

5. Podložte ruku pod tvár, pokiaľ je to potrebné k zaisteniu záklonu hlavy. 

 

Postihnutého uloženého do zotavovacej polohy otáčame na opačnú stranu po 30 minútach, 

čím uvoľníme tlak na končatinu pod telom. 

 

Modifikácia základnej neodkladnej KPR dospelých pre použitie u detí 

Mnohým deťom nie je poskytnutá základná neodkladná resuscitácia, pretože poskytovatelia 

prvej pomoci nemajú dostatočný tréning a obávajú sa, že dieťaťu poškodia. Tento strach je ale 

neopodstatnený. Vždy je lepšie začať základnú neodkladnú resuscitáciu skôr u detí ako 

u dospelých, najmä v prípadoch, keď deti nereagujú na žiadne podnety a nedýchajú normálne. 

Najväčším prínosom v posledných rokoch je zrušenie rozdielnych postupov podľa vekových 

kategórii, pretože nie je dôležitý vek, ale včasná KPR prvým svedkom. Postup základnej KPR u detí 

je rovnaký ako u dospelých. Rozdiel je iba v tom, že u detí najprv 5 krát vdýchneme (u detí do 1 

roka nezakláňame hlavu – neutrálna poloha a nadvihnutie sánky), potom striedame kompresie 

hrudníka s dýchaním v pomere 30:2 jednu minútu a privoláme záchrannú zdravotnú službu 

(novorodenci 3:1 – OS ZZS SR, 2016). Ak sú prítomní dvaja zdravotníci, môžu resuscitovať 

v pomere 15:2. U detí sa vykonávajú kompresie jednou alebo dvoma dlaňami do hĺbky 1/3 výšky 

hrudníka s frekvenciou 100.min
-1

. U dojčiat sa hrudník stláča dvomi prstami. 
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Dôvody k nezačatiu KPR: 

 ohrozenie života záchranára 

 isté známky smrti – neprítomnosť dýchania, akcie srdca a neurologických reflexov, 

dekapitácia (oddelenie hlavy od tela), zhorenie, posmrtná stuhlosť, posmrtné škvrny, 

hnilobný rozklad. 

 

Dôvody k ukončeniu KPR (Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 2012). 

 odovzdanie pacienta kvalifikovanejšej osobe, ktorá pokračuje v KPR 

 príkaz lekára k ukončeniu KPR 

 objavia sa spoľahlivé známky smrti 

 vyčerpanie záchranára 

 pokračovanie v KPR ohrozuje život iných osôb 

  


