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SMERNICE

• Reanimacijo na oddelku določajo smernice 
ERC 2015

• Prevzamejo jih vsi nacionalni Sveti za oživljanje

• Smernice se posodabljajo na 5 let

Novosti: 

1. Uvedba RSS (rapid response system), ki 
prepoznajo ogroženega bolnika

2. Minimalna prekinitev stisov prsnega koša



ZAKAJ JE TO POMEMBNO?



PREPOZNAVANJE KRITIČNO BOLNEGA

• Uvedba MEWS/NEWS
• National Early Warning Score
• Posodobitev leta 2017 NEWS 2 (Royal College of

Physicians)
• Uporaba v NHS
• Enostaven agregiran točkovnik, kjer vitalnim 

znakom določimo vrednosti
• 6 vitalnih znakov: dihanje, saturacija, SKT, srčni 

utrip, stanje zavesti, temperatura
• Ni dodatnega dela, saj vse to že beležimo 











KAKO PRISTOPITI?

• Naj vas ne bo strah! 

• Slabše kot je, ne more biti

• Vsaka izgubljena minuta zmanjša možnost 
preživetja in verjetnost, da motnja srčnega 
ritma postane nepovratna raste



SPORAZUMEVANJE



KAKO PRISTOPITI?

1. Poskrbi za osebno varnost

Malo ljudi se poškoduje med oživljanjem

Zaščiti bolnikovo okolico

Osebna varovalna sredstva

Pazi na ostre predmete, igle



2. Preveri ali se bolnik odziva

Če vidiš bolnika neodzivnega ali sumiš na 
nenaden dogodek, pristopi do bolnika 

Pokliči na pomoč; več ljudi lahko opravi več 
različnih postopkov hkrati



3. A) bolnik se odziva
Potrebna je takojšnja medicinska ocena. Pokliči 

na pomoč, aktiviraj MET 
ABCDE pristop
Daj kisik
Priključi monitor: EKG, SpO2, RR
Vitalni znaki, zabeleži zastojni ritem
SBAR (Situation, Background, Assesment, 

Recommendation) ali RSVP (Reason, Story, Vital 
sign, Plan)



3. B) bolnik se ne odziva
 Kliči na pomoč, če že nisi
 Bolnika daj na hrbet
 Odpri dihalno pot
 Če sumiš na poškodbo vratu: in-line stabilizacija vratu, 

jaw thrust, chin lift, dihalna pot ima prioriteto
 Glej premikanje prsnega koša, življenski znaki, dihalni 

šumi- 10 sek.
 Potipaj pulz- 10 sek
 Agonalno dihanje -NI NORMALNO! Kaže na grozeč srčni 

zastoj
 Samo spremembe barve in temp. kože niso znak 

zastoja 



4. A) bolnik ima znake življenja ali utripa

Takojšnja zdravniška ocena je potrebna; 
lokalne navade koga se kliče

Med čakanjem na ekipo opazuj bolnika in 
ocenjuj situacijo po ABCDE principu

Bolnik je življensko ogrožen, stanje se lahko 
poslabša, potrebuje stalen nadzor



4. B) bolnik nima znakov življenja ali utripa
 NEMUDOMA začni KPO 30:2!
 Kliči reanimacijsko ekipo, prinesi in nalepi elektrode AED na 

prsni koš
 Ne oklevaj! Če nisi prepričan ali bolnik diha in ali ima utrip 

postopaj kot da nima
 Masaža prsnega koša na spodnji 1/3 prsnice
 Kvalitetna masaža: globina 5-6 cm, frek. 100/min, čimmanj

prekinitev masaže
 Ne izgubljaj časa s preverjanjem pulza na karotidi ali 

femoralno- nezanesljivo!
 Menjava po 2 minutah 



 predihavanje; uporabi kar imaš na voljo- dihalni 
balon, LMA, I-gel

Vpihuj 1 sek. in daj tolikšen volumen, da vidiš 
dvigovanje prsnega koša (10 vdihov/min)

Dodaj kisik takoj, ko je to mogoče

Orotrahealna intubacija samo, če si jo vešč

etCO2

Ko imaš prosto dihalno pot, lahko masažo srca in 
predihovanje izvajaš simultano 



Takoj, ko je na voljo AED, ga priklopi in bolniku 
nalepi elektrode („padsi“)

Ustavi masažo za 5 sek., da AED analizira ritem 
in da ustrezne napotke

pVF/VT masiraj in napolni AED, varnost

Defibriliraj

Ponovno začni masirat, ne preverjaj pulza

Masiraš do prihoda reanimacijske ekipe



5. Bolnik je monitoriran in ima srčni zastoj

 Potrdi, da gre za srčni zastoj, kliči pomoč

 pVF/VT lahko defibriliraš s tremi zaporednimi sunki

 Preveri ritem na monitorju, tipaj pulz in poglej ali je 
ROSC

 Začni KPO 2 min, če je tretja defibrilacija neuspešna; 3 
defib. štejejo kot prva defibrilacija!

 Velja samo, če je bolnik že priključen na defibrilator

 Prekordialnega udarca ne delamo, redko deluje, 
izgubljaš čas!







Hvala lepa za pozornost!

- vprašanja?

- nejasnosti?

- dvomi?


