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BLS - GUIDELINES 2021
SOUHRN DOPORUČENÍ - ZMĚN PRO POTŘEBY FIRST RESPONDERŮ
1. Úvod
Uvedené informace vycházejí z doporučení České / Evropské resuscitační rady (ERC - European
Resucitation Council), dle platných Guidelines 2021, a v souladu s praxí profesionálních záchranářů /
lékařů ZZS. V rámci profesionální záchrany zdravotnického personálu a metodiky jednotlivých ZZS se
mohou postupy ve specifických situacích lišit.
AIVZ tento postup vyžaduje ke sjednocení metodiky výuky kvalifikací pro vodní záchranu (záchranářské
minimum/plavčík//mistr plavčí/vodní záchranáře/záchranář na volné vodě) a tedy i provozovatele
bazénů, koupališť a aquaparků.

2. Souhrn změn a doporučení
2.1.

ZOTAVOVACÍ POLOHA

Je doporučena pro dospělé i děti s poruchou vědomí, u kterých se nepředpokládá mechanický
úraz a kteří současně nesplňují kritéria pro zahájení resuscitace.
Součástí doporučení je požadavek na pravidelnou kontrolu stavu dýchání a doporučení
neopouštět postiženého, pokud to není nutné z naprosto zásadních důvodů, např. poskytnutí
pomoci dalších postiženým.
Poznámka OF: Takto široce formulované doporoučení je velmi kontroverzní – hrozí riziko
nerozpoznání zástavy oběhu. Doporučení je přijatelné tam, kde hrozí reálné riziko aspirace,
zejména u pacientů s perorální intoxikací.
Poznámka AIVZ: U stavů s mechanickým úrazem, zejména pak s ohledem na možnost poranění
páteře, dbáme na šetrné zacházení a snahu o trvalou fixaci krční páteře (dlaha pažemi, kolejnicový
hmat) a to s důrazem na případnou manipulaci např. při snaze o zabránění aspirace zvratků.

2.2.

OPTIMÁLNÍ POLOHA PRO PACIENTY V ŠOKOVÉM STAVU

Pokud nejde o šok spojený s úrazem, mohou zachránci uvažovat o podložení dolních končetin
do doby příjezdu záchranné služby.
Poznámka OF: Velmi kontroverzní doporučení – účinnost manévru je velmi sporná a krátkodobá,
naproti tomu u pacientů v kardiogenním šoku povede tento postup téměř s jistotou ke vzniku
zástavy oběhu, přičemž laik nemá šanci původ stavu spolehlivě rozpoznat.
Poznámka AIVZ: Obecně platným doporučením pro oběhové či respirační selhávání neukládat
postiženého do vodorovné polohy, preferujeme pak obvykle polohu v polosedě nebo
ortopnoickou. Platí důraz na zajištění tepelného komfortu!
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2.3.

KOLAPSOVÝ STAV („pocit na omdlení“)

Zajistěte bezpečnost postiženého pro případ náhlé ztráty vědomí. Vhodné manévry pro
předejití ztráty vědomí jsou: podřep (event. se zkříženýma nohama), zatnutí horních končetin
se vzájemně zaháknutými prsty, zatnutí a překřížení dolních končetin.
Poznámka AIVZ: Zachránci, především nezdravotnický personál v pozici „first responder“, řeší
vždy včasné volání zdravotnické záchranné služby a případnou konzultaci konferenčním hovorem
s lékařem.
Zásadní je základní anamnéza, vyšetření a diagnostika stavu.


Relativně nízké riziko mají kolapsy doposud zdravých osob spojené s posazením nebo postavením z lehu,
nečekaným a nepříjemným pohledem, zvukem, zápachem nebo bolestí, po dlouhém stání ve frontě, v davu
nebo na horku, během jídla nebo těsně po jídle.



Vysoké riziko (vždy voláme ZZS) mají kolapsy spojené s nově vzniklou bolestí na prsou, nezvyklým bušením
srdce, dušností, bolestí v břiše nebo bolestí hlavy, kolaps vsedě či během námahy.

2.4.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ VNĚJŠÍ KRVÁCENÍ

Mimo končetiny: Ihned aplikujte přímý tlak na ránu. Poté uvažte další možnosti – pokud je k
dispozici hemostatický obvaz, lze jej přiložit přímo na ránu a tlak aplikovat přes něj. Je možné
použít i tlakový obvaz, ale nenahrazuje prvotní přímý tlak na ránu. Použití tlakových bodů ani
chlazení rány není doporučeno.
Na končetinách: Pokud je k dispozici turniket (zaškrcovadlo), uvažte jeho aplikaci co nejdříve.
Turniket naložte 5 – 7 cm nad ránu mimo oblast kloubu, zapište čas naložení, turniket
neuvolňujte. Některé situace mohou vyžadovat naložení dvou turniketů vedle sebe. Pokud
turniket není k dispozici, použijte přímý tlak na ránu, hemostatický obvaz nebo běžný obvaz.
Pokud tyto způsoby selžou, uvažte použití improvizovaného zaškrcení.
Poznámka OF: Doporučení z neznámého důvodu nerespektuje anatomii končetin a nezohledňuje
fyzikálně prokazatelnou problematickou účinnost zaškrcovadla naloženého na předloktí a na bérci
(místo naložení není vůbec předmětem diskuze)
Poznámka AIVZ: Zachránci, především nezdravotnický personál v pozici „first responder“, by měl
být proškolen v použití jak gumového Esmarchova zaškrcovadla tak turniketu „C.A.T.“ Turniket je
určen primárně pro ztrátová poranění a krvácení, které nelze spolehlivě zastavit tlakovým
obvazem. Zvážit lze dočasné naložení turniketu po dobu přípravy tlakového obvazu.
Zásadní je stále znalost základních obvazových technik a aplikace správného provedení tlakového
obvazu. Řeší vždy včasné volání zdravotnické záchranné služby a případnou konzultaci
konferenčním hovorem s lékařem.
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2.5.

OTEVŘENÁ RÁNA HRUDNÍKU

Ponechte ránu bez krytí. Krvácení zastavte přímým tlakem na ránu. Vycvičení zachránci mohou
použít speciální pomůcky určené pro ošetření otevřené rány hrudníku.
Poznámka AIVZ: Polohování pacientů s poraněním hrudníku vyžaduje dostatečné proškolení a
zvážení celkového stavu pacienta. Obecně platí snaha o zvýšenou polohu v polosedě. Při nutnosti
polohy na boku preferujeme obvykle položení na postiženou stranu.

2.6.

STABILIZACE KRČNÍ PÁTEŘE PŘI ÚRAZU

Rutinní aplikace krčního límce po úrazu není doporučena. Při podezření na úraz páteře u
pacientů při vědomí vyzvěte postiženého, aby udržoval stálou polohu páteře. U pacientů s
poruchou vědomí stabilizujte hlavu dlaněmi, případně mezi předloktími, přičemž dlaně jsou
zafixované o ramena postiženého - kolejnicový hmat.
Poznámka AIVZ: Důvodem je možný útisk cév na krku, zejména při špatné aplikaci límce. V případě
aplikace límce není brána krční páteř za stabilizovanou, to lze považovat až při doplnění hlavovými
klíny nebo současné fixaci ve vakuové matraci.

2.7.

BANDÁŽ U ZAVŘENÝCH PORANĚNÍ KLOUBŮ

Pokud si postižený stěžuje na bolest kloubu, vyzvěte ho, aby končetinu držel v klidu. Nejsou
žádné důkazy svědčící pro nebo proti doporučení provést bandáž kloubu, správné provedení
bandáže navíc vyžaduje odpovídající trénink.
Poznámka AIVZ: Provádění fixace u poraněných kloubů se snažíme omezit na úroveň klidového
znehybnění, podpory nebo šátkovým závěsem apod. Další manipulaci přenecháme ZZS.

2.8.

REPOZICE ZLOMENINY

Repozice zlomenin by obecně neměla být prováděna, končetina by měla být fixována v dané
poloze dlahou. Případná repozice by měla být prováděna pouze speciálně vycvičeným
personálem.
Poznámka AIVZ: Provádění fixace u zlomenin se snažíme omezit na úroveň klidového znehybnění.
Další manipulaci přenecháme ZZS. Jedná se zejména o zlomeniny dlouhých kostí, pánve či
podezření na poranění páteře.
Stabilizace pánve pánevním pásem přísluší pouze speciálně vyškoleným zachráncům pro vyšetření
pacienta a aplikaci této pomůcky. Je nutné rovněž zohlednit výběr vhodné velikosti pomůcky - dítě
/ dospělý.
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2.9.

KLASIFIKACE STAVU VĚDOMÍ V SOUVISLOSTI S ÚRAZEM HLAVY

V současnosti není k dispozici žádný validovaný systém pro spolehlivou laickou klasifikaci stavu
vědomí v souvislosti s úrazem hlavy (zejména otřesem mozku).
Stav vědomí musí být vždy klasifikován profesionálním zdravotníkem.
Poznámka AIVZ: Zachránci v pozici „first responder“ využívají klasifikaci AVPU
Alert - bdělý, při vědomí, Verbal responsive - reaguje na oslovení, Pain - reaguje na bolest,
Unresponsive - nereaguje

2.10.

PODÁNÍ BRONCHODILATANCIÍ U ASTMATU

Je doporučeno asistovat při podání inhalačních bronchodilatancií.
Poznámka AIVZ: Zachránci, především nezdravotnický personál v pozici „first responder“, řeší
vždy včasné volání zdravotnické záchranné služby a případně konzultaci konferenčním hovorem
s lékařem. Pozor na rizika předávkování!

2.11.

ROZPOZNÁNÍ MOZKOVÉ MRTVICE (CMP)

Rozpoznání mozkové mrtvice (CMP): použití systematických schémat (např. BE-FAST) je účelné
pro zkrácení času do rozpoznání a zahájené léčby mrtvice.
Poznámka AIVZ: Zásadní je včasné rozpoznání a zahájení léčby v tzv. „časovém okně“
BE-FAST (základní neurologické vyšetření) B-balance (rovnováha pacienta), E- eyes (poruchy
vidění), F-face (pokles koutku, tváře? plazí jazyk rovně?), A-arms (symetrie paží - stisk,
předpažení?) , S-speach (porucha řeči?), T-time (včasné volání ZZS!)
Pozn.: Hemoragická CMP je často provázena i křečovými stavy.

2.12. POUŽITÍ KYSLÍKU U MOZKOVÉ MRTVICE
Obecně není doporučeno. Použití je možné školeným zachráncem při známkách hypoxie.
Poznámka AIVZ: Zachránci, především nezdravotnický personál v pozici „first responder“, řeší
vždy včasné volání zdravotnické záchranné služby. Kyslík je léčivo a jeho podávání nepřísluší
nezdravotnickému zařízení nebo osobám zvlášť vyškoleným.
Zásadní je základní anamnéza, vyšetření a diagnostika stavu (vhodné je i využití pulsního
oxymetru).
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2.13. KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ (ASA) U PACIENTA S BOLESTÍ NA HRUDI
Pacientům s netraumatickou bolestí na hrudi při podezření na infarkt myokardu je vhodné
doporučit ASA (acylpyrin, anopyrin…) 150 – 300 mg rozžvýkat co nejdříve po nástupu bolesti.
ASA není vhodné podávat pacientům s bolestí nejasného nebo úrazového původu a dále
pacientům s alergií na ASA, s astmatem a anamnézou krvácení do žaludku.
Poznámka AIVZ: Zachránci, především nezdravotnický personál v pozici „first responder“, řeší
vždy včasné volání zdravotnické záchranné služby a konzultaci konferenčním hovorem s lékařem.
Nutné komplexní vyšetření a anamnéza!

2.14. ANAFYLAXE
Je doporučeno aplikovat injekci s adrenalinem 0,5mg do svalu na přední stran stehna (např.
Epipen apod.). Pacient by měl ležet a prudce nevstávat. Pokud se stav do pěti minut po první
injekci neupraví nebo se dále zhoršuje, lze podání ještě jednou opakovat.
Poznámka AIVZ: Jedná se o situace, kdy pacient s alergií v anamnéze má k dispozici vlastní léky či
aplikátor.
Zachránci, především nezdravotnický personál v pozici „first responder“, řeší vždy včasné volání
zdravotnické záchranné služby a konzultaci konferenčním hovorem s lékařem. Pozor na dávku
v aplikátoru - dítě - dospělý!

2.15.

HYPOGLYKEMIE

Při podezření na hypoglykemii (byla změřena nízká hladina cukru), pokud je pacient schopen
vyhovět výzvě, je možné podat glukózu nebo dextrózu (15 – 20 g), případně potraviny s
vysokým obsahem cukru (cukrovinky, kostku cukru, čokoládu, džus apod.). Pokud se stav do 15
minut nezlepší, lze dávku opakovat. Záchrannou službu volejte, pokud se stav nezlepší,
případně pokud je postižený v bezvědomí. Pokud je to možné, zaznamenejte hladinu krevního
cukru před a po příhodě.
Poznámka AIVZ: Jedná se o situace, kdy je pacient se známou „diabetickou“ diagnózou,
prokázanou hypoglykemií (glukometr) nebo diagnostickým předpokladem.
Zachránci, především nezdravotnický personál v pozici „first responder“, řeší vždy včasné volání
zdravotnické záchranné služby a konzultaci konferenčním hovorem s lékařem.

2.16.

REHYDRATACE U DEHYDRATACE Z VYČERPÁNÍ

Pro rehydrataci použijte specializovaný rehydratační roztok (3-8% cukry + ionty), případně
odstředěné mléko. Lze použít i roztoky s nižší (0- 3%) nebo vyšší (8 – 12%) koncentrací, případně
čistou vodu, rehydratace ale může trvat déle. Nepoužívejte alkoholické nápoje.
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Poznámka AIVZ: Zachránci, především nezdravotnický personál v pozici „first responder“, řeší
vždy včasné volání zdravotnické záchranné služby a případnou konzultaci konferenčním hovorem
s lékařem.
Zásadní je základní anamnéza, vyšetření a diagnostika stavu (nemoci, léky, fyzická zátěž, úžeh/úpal
atd.).

2.17. CHLAZENÍ PŘI CELKOVÉM PŘEHŘÁTÍ ORGANIZMU
Odstraňte působení tepla. Při teplotě jádra nad 40 st. C chlaďte studenou vodou (0 – 26 st. C)
do poklesu teploty pod 39 stupňů. Pokud není k dispozici studená voda, použijte jakoukoliv
alternativu (led, studené obklady, ofukování ventilátorem…)
Poznámka AIVZ: Zachránci, především nezdravotnický personál v pozici „first responder“, řeší
vždy včasné volání zdravotnické záchranné služby a konzultaci konferenčním hovorem s lékařem.
Zásadní je základní anamnéza, vyšetření a diagnostika stavu (nemoci, léky, fyzická zátěž, úžeh/úpal
atd.) Chlazení provádíme s ohledem na věk a stav pacienta, využíváme zábaly a chlazení třísel,
podpaží, krku (velké cévy).

2.18.

POPÁLENINY

Okamžitě zahajte chlazení studenou (ne mrazivě ledovou) vodou, chlaďte nejméně 20 minut.
Popáleninu volně přikryjte suchým sterilním obvazem nebo použijte přilnavou (potravinářskou)
fólii. U rozsáhlejších popálenin (u dospělých cca nad 15% a u dětí nad cca 10%) a u popálenin dětí
dbejte, aby vlivem chlazení nedošlo k podchlazení pacienta!
Poznámka AIVZ: Chladíme pouze postiženu část těla! Orientační určení rozsahu popálené plochy je
celá dlaň i s prsty postiženého jako 1%.
Školení zachránci mohou použít přípravky pro poskytování první pomoci u popálenin, např. Water
Jel, Burn Gel apod. dle použití určeným výrobcem ke stupni popáleniny.

2.19.

AVULZE ZUBU

„Vyraženého“ zubu se dotýkejte pouze na korunce. Při znečištění jej krátce (max. 10 sekund)
opláchněte v pitné vodě. U spolupracujícího pacienta vypláchněte ústa studenou pitnou vodou,
případné krvácení z lůžka zubu zastavte kompresí tampónem. Pokud není možné „vyražený“
zub ihned replantovat na původní místo, uložte zub do potravinářské fólie, Hankova roztoku
(HBSS), rehydratačního solného roztoku (ORS) nebo kravského mléka. Nikdy nepoužívejte
čistou vodu nebo fyziologický roztok.
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2.20.

CHEMICKÉ PORANĚNÍ OČÍ

Okamžitě začněte vyplachovat oči pitnou vodou nebo fyziologickým roztokem po dobu 10 – 20
minut.
Dejte přitom pozor, aby se nekontaminovalo i druhé, případně nezasažené oko.
Poznámka AIVZ: S výhodou je používání aplikátorů pro oční výplach.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Souhrn výše uvedených témat k doporučení Evropské resuscitační rady je dle původního
zpracování MUDr. Ondřeje Fraňka - zachrannasluzba.cz s dílčími dodatky.
3.2. Nejde o doslovný a kompletní překlad původního textu. Tyto jsou v rámci možností
zjednodušeny a přizpůsobeny tuzemským podmínkám, zvyklostem a terminologii. Vypuštěné
jsou případné popisy příznaků a obecné známé postupy či požadavky na přivolání odborné
pomoci.
3.3. Postupy neodkladné první pomoci a KPR je nutné pravidelně procvičovat a sledovat případné
změny v doporučeních ERC / ČRR. Výuka PP a KPR přísluší pouze kvalifikovaným instruktorům
či lektorům s patřičným vzděláním dle aktualizací pro danou problematiku, s důrazem na
terénní praxi - ZZS, ARO apod.)
3.4. Přes veškerou snahu o jasné výklady se autoři vzdávají odpovědnosti za špatné provedení
záchranných postupů, zejména u osob, které neprošly garantovanými kurzy s instruktory
AIVZ či jiným kurzem garantovaným autoritou dle ERC apod.
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ZÁKLADNÍ NEODKLADNÁ RESUSCITACE DOSPĚLÝCH – LAICI
VYCHÁZÍ Z DOPORUČENÍ EVROPSKÉ A ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY
2021

Přistupuj bezpečně
Vlastní bezpečnost, bezpečnost postiženého.
Reaguje? Dýchá?
Normální projevy? Nedýchá normálně?
Přivolej pomoc – 155
Zdravotnická záchranná služba
Dbejte pokynů operátora!

Uvolni dýchací cesty
Otočte postiženého na záda.
Záklon hlavy, zvednutí brady.

Zkontroluj dýchání
Kontrola 10s – alespoň 2-3 nádechy?
Nedýchá nebo lapavé dechy?

Voláno 155 (112) ?
Je na místě k dispozici AED?

30 stlačení hrudníku
Střed hrudníku na hrudní kosti.

2 umělé vdechy
Plynulé vdechy z úst do úst při záklonu hlavy.
WWW.BALIC.CZ

S VÝHODOU JE DOSTUPNOST A ZNALOST POUŽITÍ POMŮCEK PRO KPR
(Pocket mask, Ruční samorozpínací křísící vak s filtrem a vhodnou maskou,
pomůcky / AED pro kontrolu hloubky a frekvence nepřímé srdeční masáže apod.)

© AIVZ 2021
9 / 10

MMAIVZ-PP-1-2021-JS/JH/OF

ZÁKLADNÍ NEODKLADNÁ RESUSCITACE DĚTÍ
ŠKOLENÍ ZACHRÁNCI
VYCHÁZÍ Z DOPORUČENÍ EVROPSKÉ A ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY
2021

Přistupuj bezpečně
Vlastní bezpečnost, bezpečnost postiženého.

Reaguje? Dýchá?
Normální projevy? Nedýchá normálně?

Přivolej pomoc – 155
Zdravotnická záchranná služba
Je-li více zachránců na místě.

Kontrola a uvolnění dýchacích cest
Kontrola dýchacích cest před záklonem hlavy.
Postiženého na záda, záklon hlavy, zvednutí brady.

Nedýchá ?
Kontrola 10s – alespoň 2-3 nádechy?
Nedýchá nebo lapavé dechy?

5 umělých vdechů!
Klidné plynulé vdechy přiměřeného objemu, tak
aby se dítěti začal zvedat hrudník.

15 stlačení hrudníku
Dolní polovina hrudní kosti (spojnice bradavek).
Frekvence 100-120/min, 1/3 hloubky hrudníku.

2 umělé
vdechyAED ?
Voláno
155, možnost

GUIDELINES
2015
Plynulé
vdechy
z úst do
úst při
hlavy.
Při
jednom
zachránci
voláme
ažzáklonu
po minutě
KPR.
Vdech
1s
–
výdech
1s.
POKRAČUJEME V KPR !
WWW.BALIC.CZ

S VÝHODOU JE DOSTUPNOST A ZNALOST POUŽITÍ POMŮCEK PRO KPR
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