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Abstrakt 

Kardiopulmonálna resuscitácia novorodenca je súbor postupov potrebných na obnovu 

základných životných funkcií u dieťaťa. Jej cieľom je zabrániť hypoxicko – ischemickému 

poškodeniu životne dôležitých orgánov. Odporúčania ERC Guidlines 2010 pre KPR 

novorodencov sú inováciou odporúčaní z roku 2005 a vychádzajú z najnovších informácií, 

vedeckých poznatkov a dôkazov týkajúcich sa danej problematiky.  

 

Kľúčové slová: Novorodenec. KPR. ERC Guidlines 2010. Prednemocničná  neodkladná 

zdravotná starostlivosť. 

 
Úvod  
 

„S malými deťmi je to ako s intelektuálmi. Keď robia hluk, je to zlé.  
Keď sú potichu je to podozrivé.“ 

                                                                                                  Gabriel Laub 
 

Prednemocničná neodkladná zdravotná starostlivosť je samostatný medicínsky 

odbor, ktorý si zabezpečujú a vykonávajú posádky  záchrannej zdravotne služby mimo 

nemocničné zariadenie. Jej úlohou je rozpoznanie akútnych život ohrozujúcich  stavov a 

navrhnutie základných postupov pri ich riešení. Poskytovanie neodkladnej starostlivosti 

charakterizuje reťazec navzájom prepojených opatrení a činností, ktoré sú nevyhnutné na 

správne riešenie udalostí ohrozujúcich zdravie a život. Neodkladná starostlivosť je 

integrálnou súčasťou komplexnej zdravotnej starostlivosti a v prípade závažných stavov 

ohrozujúcich zdravie a život je strategickým bodom prevencie smrti, prevencie invalidity a 

prevencie neprimerane dlhej práceneschopnosti. K tomu sú potrebné základné znalosti 

a zručnosti zdravotníckeho záchranára a lekára k ich realizácií a taktiež základné vybavenie 

na zabezpečenie takéhoto pacienta.  
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Novinky v KPR novorodenca 

Odporúčania ERC Guidlines pre kardiopulmonálnu resuscitáciu (KPR) novorodencov 

2010 sú inováciou odporúčaní z roku 2005 a vychádzajú z najnovších informácií, vedeckých 

poznatkov a dôkazov týkajúcich sa danej problematiky. Predpokladom úspešnej resuscitácie 

– súboru na seba nadväzujúcich výkonov potrebných na obnovu základných životných 

funkcií, činností zameraných na zabezpečenie ventilácie, oxygenácie a cirkulácie u dieťaťa, 

ktoré si nie je po narodení schopné tieto požiadavky zabezpečiť samostatne, je presné, 

rýchle zhodnotenie stavu novorodenca po pôrode (Rybárová a kol., 2008). Jej cieľom je 

ihneď a kdekoľvek zabrániť hypoxicko – ischemickému poškodeniu životne dôležitých 

orgánov (mozog, srdce, pľúca). Tu je potrebné uvedomiť si, že resuscitáciu potrebuje len 

malé množstvo novorodencov, pričom ide o deti so signifikantným fetálnym poškodením, 

o deti  narodené pred 35. gestačným týždňom, o deti porodené vaginálne koncom panvovým 

a o deti z viacpočetnej gravidity. Väčšina z nich vyžaduje len ventilačnú podporu na 

prevzdušnenie (infláciu) pľúc a malá časť môže okrem ventilačnej podpory vyžadovať krátku 

periódu kompresií hrudníka (Kőppl a kol., 2011). 

 

Resuscitácia sa skladá s týchto po sebe nasledujúcich krokov (Kardiopulmonálna 

resuscitácia. Odporúčania ERC 2010 – súhrn, 2010): 

1. teplotný komfort – nahý, vlhký novorodenec si nedokáže udržať telesnú teplotu v 

miestnosti s bežnou teplotou, ktorá je prijateľná pre dospelého. Vystavenie 

novorodenca chladovému stresu znižuje paO2 a vedie k zvýšeniu metabolickej 

acidózy. Úlohou zdravotníckych záchranárov je ošetrovať novorodenca v dostatočne 

veľkej vyhriatej miestnosti bez prievanu, na suchom lôžku s rovnou resuscitačnou 

podložkou, pričom je potrebné brániť stratám tepla zakrytím hlavy a tela osuškou, 

okrem tváre.  

2. prvotné rýchle a presné zhodnotenie stavu novorodenca po pôrode, pričom sa 

hodnotí dýchanie, srdcová frekvencia, farba kože a slizníc a tónus svalstva 

(rozhodnutie o začatí KPR musí trvať menej ako 10 sekúnd): 

 dýchanie - hodnotí sa frekvencia, hĺbka, symetria, známky zvýšenej dychovej 

práce, gasping, grunting (chrčanie) 

 srdcová frekvencia – auskultačne pomocou fonendoskopu v oblasti hrotu srdca, 

palpovaním pulzácií na báze pupočníka (> 100/min), ktoré však môže byť 
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nepresné, najvhodnejším spôsobom merania presnej frekvencie srdca je pri 

resuscitácii pulzná oximetria 

 farba kože – nie je presným ukazovateľom oxygenácie, najlepšie je použitie 

pulzného oximetra, pretože samotná periférna cyanóza nie je indikátorom 

hypoxémie, nakoľko sa každé zdravé dieťa cyanotické a počas 30 s zružovie pri 

účinnom dýchaní 

 svalový tonus – oslabený novorodenec s hypotóniou má pravdepodobne poruchu 

vedomia a vyžaduje si podporu dýchania 

 taktilná stimulácia - utieranie dieťaťa po narodení je dostatočným stimul na  

indukciu efektívneho dýchania, netreba používať „násilné“, príliš energické formy 

stimulácie. Ak na ňu novorodenec nereaguje, treba začať s resuscitáciou. 

 

Po tomto zhodnotení môžeme novorodencov rozdeliť do 3 skupín: 

 

a) deti, ktoré si vyžadujú len osušenie,  zabalenie do teplej osušky, pretože majú 

dostatočné dýchanie alebo plaču, majú primeraný svalový tónus  a frekvenciu srdca 

> 100/min 

b) deti, ktoré si vyžadujú osušenie,  zabalenie do teplej osušky, ale nemajú dostatočné 

dýchanie, majú normálny alebo znížený svalový tónus a frekvenciu srdca > 

100/min, pričom sa dieťa môže zlepšiť po predýchaní maskou a vakom, ale ak po 

tejto intervencii nedôjde k zlepšeniu stavu a k vzostupu frekvencie srdca, bude 

pravdepodobne vyžadovať vonkajšiu masáž srdca 

c) deti, ktoré si vyžadujú osušenie,  zabalenie do teplej osušky a nemajú dostatočné 

dýchanie, majú apnoe, majú nízky svalový tónus a nízku alebo nemajú prítomnú 

akciu srdca. Takéto deti si vyžadujú okamžité zabezpečenie priechodnosti dýchacích 

ciest, ventiláciu, masáž srdca a podanie liekov. 

 

Zabezpečenie dýchacích ciest a dýchanie 

Dieťa je potrebné umiestiť do tzv. neutrálnej polohy – hlava a chrbát uložené na 

prikrývke alebo uteráku s hrúbkou 2 cm.  Odsávanie je potrebné urobiť pod kontrolou zraku 

s katétrom so šírkou 12 -14 Fr pri podtlaku odsávačky < 100 mmHg len pri obštrukcii. Príliš 

energické odsávanie z hltanu môže oddialiť začiatok spontánnej ventilácie, vyvolať 
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laryngospazmus a vágovú bradykardiu. Prítomnosť hustej smolky je jedinou indikáciou pre 

zváženie odsatia z orofarryngu. 

Ak u dieťaťa po začiatočných úkonoch nedôjde k spontánnej dychovej aktivite, resp. 

nie je dostatočná je potrebné začať resuscitáciu vzduchom pomocou ambuvaku s maskou.  

Neodporúča sa použitie vyšších koncentrácií O2 ani v situácii, ak napriek efektívnej ventilácii 

nedochádza k zlepšeniu oxygenácie a vzostupu frekvencie srdca. U prematúrnych 

novorodencov narodených v < 32 gestačnom týždni sa odporúča použiť vzduch alebo zmes 

vzduch + O2 pri kontrole pulzovou oximetriou (Sat. O2 80 - 90%). Po rozvinutí pľúc väčšinou 

dôjde do 30 sekúnd k vzostupu frekvencie srdca. Ak sa frekvencia srdca zvýši, ale dieťa 

nedýcha dostatočne a pretrváva dýchacie úsilie je potrebné pokračovať vo ventilácii 

frekvenciou 30 dychov/min, pričom jeden dych trvá 1 sekundu. Pri pretrvávaní bradykardie 

pod 60/min  je nutné skontrolovať priechodnosť dýchacích ciest. Ak sa akcia srdca neupraví 

treba uvažovať o intubácii novorodenca. Na zabezpečenie dýchacích je možné použiť: 

tvárovú masku + ambuvak, tvárovú masku + Ayrovo T, endotracheálnu kanylu  č. 2,5 - 3,5 

alebo laryngeálnu masku u detí nad 2000g. Umelá pľúcna ventilácia (UPV) by mala mať 

tlakovo riadený objemovo kontrolovaný režim s parametrami: PEEP pod 5 cmH2O, VT 4 - 

8ml/kg, insp. tlak 2 - 2,5 kPa. 

 

Cirkulačná podpora 

Akcia srdca sa zisťuje auskultáciou fonendoskopom v oblasti hrotu srdca a napojením 

saturometra. S kompresiami je potrebné začať po rozpätí pľúc vzduchom, ak je frekvencia 

pod 60/min. Optimálna technika zahrňuje stláčanie hrudníka v dolnej tretine sterna 2 

palcami po stranách sterna, ostatné prsty podopierajú hrudník (resp. chrbát) zdola. Sternum 

treba stláčať do hĺbky 1/3 predozadného priemeru hrudníka s frekvenciou 100/min a max. 

120/min. Po stlačení treba hrudnú stenu uvoľniť, aby sa mohla vrátiť do východzej polohy. 

Pomer stláčania s vdychmi je 3:1 s minimálnymi prerušeniami. Po 30 sekundách je potrebná 

kontrola frekvencie srdca. S kompresiami prestávame, ak je pulz nad 60/min. 

 

Lieky 

Lieky sú indikované zriedkavo, pretože bradykardia je u novorodenca zapríčinená 

nedostatočným rozpätím pľúc, hypoxiou a zvyčajne dôjde k jej úprave po dostatočnej 

ventilácii. Ak je však lieky potrebné intravenózne podať, tak najideálnejšie cez zavedený 
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umbilikálny katéter. Z liekov sa podáva: Adrenalín 10 - 30 µg/kg i.v., intratracheálne podanie 

sa neodporúča → výnimočne v dávke 50 - 100 µg/kg, bikarbonát - pri prolongovanej KPR a 

primeranej UVP zvážiť pomalé i.v. podanie 1 - 2 mmol/kg. Z tekutín sa podáva izotonický 

kryštaloid - bolus 10 - 20 ml/kg. 

 

Ukončenie resuscitácie 

Ak u novorodenca napriek kontinuálnej a adekvátnej KPR nie je prítomná činnosť 

srdca viac ako 10 minút a nie sú prítomné prejavy života, treba zvážiť možnosť ukončenia 

resuscitácie. 

 

Záver 

Pri pôrode a resuscitácii novorodenca mimo nemocničného zariadenia existujú určité 

obmedzenia. V každom prípade je veľmi dôležité, aby tím záchrannej zdravotnej služby 

poskytujúci starostlivosť  novorodencovi dodržiaval pri KPR najnovšie odporúčané postupy 

ERC Guidlines 2010, informoval o stave dieťaťa rodičov a aby všetky informácie boli 

zaznamenané v dokumentácii dieťaťa. 
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Obr. 1 Algoritmus resuscitácie novorodenca  

(Kardiopulmonálna resuscitácia. Odporúčania ERC 2010 – súhrn, 2010) 
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