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UVOD
Življenje je najbolj dragocena človeška vrednota, zato poskrbimo, da se ne
bo po nepotrebnem prezgodaj končalo.
Srčni zastoj oziroma nenadna smrt je nenadna zaustavitev delovanja
srca, krvnega obtoka in dihanja. Lahko je posledica nenadne bolezni ali
kratkotrajnih prehodnih zapletov. Z današnjim znanjem in napredkom
medicine ter tehnologije je mogoče takšne zaplete prebroditi. Bolnika,
ki doživi srčni zastoj, lahko obdržimo pri življenju in po takem kritičnem
dogodku lahko še veliko let normalno živi.
Pri odraslem je nenadna smrt v 80 % posledica bolezni srca (primarni srčni
zastoj) in le v 20 % posledica odpovedi dihal ali krvnega obtoka (sekundarni
srčni zastoj).
Najpogostejši vzrok bolezni srca je slaba prekrvavitev srčne mišice
(koronarna srčna bolezen), ki se pokaže kot srčna kap (infarkt), srčna
angina (angina pektoris) ali pa nenadna motnja srčnega ritma (migetanje
prekatov ali fibrilacija ventriklov), ki privede do zaustavitve srca. Primarni
srčni zastoj lahko nastopi tudi pri bolnikih s srčnimi napakami, ob vnetju
srčne mišice, pri bolnikih z zadebeljeno srčno mišico zaradi bolezni srčne
mišice ali dolgoletno povišanega krvnega pritiska. Najpogostejši vzroki
sekundarnega srčnega zastoja so astmatični napad, utopitev, zastrupitev,
obešenje, možganska kap ali krvavitev, udarec električnega toka ali strele
in poškodbe.
V vseh navedenih primerih je zelo pogosto mogoče vzpostaviti delovanje
srca in preprečiti smrt le, če zastoj traja kratek čas. Po prenehanju dihanja
in zaustavitvi krvnega obtoka namreč že po 8 do 10 sekundah nastopi
nezavest, saj so možganske celice izredno občutljive na pomanjkanje kisika.
Okvare možganov začnejo nastajati že po 4 minutah, po 10 do 15 minutah pa
že nastopi možganska smrt.
Temeljni postopki oživljanja (TPO) so preprosti postopki, ki jih lahko izvaja
kdorkoli in omogočajo zagotavljanje zasilnega krvnega obtoka in dihanja
do prihoda nujne medicinske pomoči. Za dokončno odstranitev vzroka

srčnega zastoja pa je potrebna zdravniška pomoč.

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA

Preživetje bolnika z nenadnim srčnim zastojem je verjetnejše, če mu je
nudena pomoč s TPO s strani laikov – očividcev na kraju dogodka. Še veliko
večjo možnost preživetja omogoča zunanji defibrilator (AED), ki v primeru
motnje srčnega ritma to prekine z udarcem električnega toka. Za preživetje
je zelo pomemben hiter prihod nujne medicinske pomoči in čimprejšnja
oskrba bolnika.

S temeljnimi postopki oživljanja (TPO) omogočamo vzdrževanje odprtih
dihalnih poti, podporo dihanja in cirkulacije brez uporabe opreme, razen
preprostih pripomočkov za podporo dihanja ali zaščitnih sredstev.

Za preživetje takega bolnika je treba poznati vrstni red ukrepov in dogodkov,
ki jih imenujemo veriga preživetja. Veriga je toliko močna, kolikor je močan
njen najšibkejši člen.

1. Zagotoviti varnost reševalca in žrtve.

VRSTNI RED OŽIVLJANJA

•

Bolnika umaknemo iz nevarnega okolja in mu zagotovimo varnost ter
omejimo možnost dodatnih poškodb.

•

Pri tem je ključnega pomena, da poskrbimo za svojo varnost.

2. Preveriti, ali se bolnik odziva.
•

Prvi člen verige je aktiviranje službe nujne medicinske pomoči (NMP), da
lahko strokovna pomoč pravočasno pride na kraj dogodka. Pri tem je treba
poklicati na Center za obveščanje na telefonsko številko 112. Pri podajanju
podatkov je pomembno povedati, kaj se je zgodilo, koliko je poškodovanih
in natančen kraj dogodka. Drugi člen je nudenje nadomestnega dihanja in
krvnega obtoka – temeljni postopki oživljanja (TPO). Tretji člen je zgodnja
defibrilacija (usmerjen udarec električnega toka), ki ga lahko izvedemo s
pomočjo zunanjega avtomatskega defibrilatorja (AED) ali pa ga izvede ekipa
nujne medicinske pomoči. Le z zgodnjo defibrilacijo je mogoče prekiniti
smrtno nevarno motnjo ritma migetanja prekatov, ki je najpogostejši vzrok
srčnega zastoja pri odraslih.
Vsi bi morali sodelovati v zagotavljanju delovanja prvih dveh členov, druga
dva člena pa zagotavlja zdravstvena služba.

Z obema rokama ga stresemo za ramena in vprašamo: »Kako se
počutite?«

Če se odziva z odgovorom ali premikanjem:
•

ga pustimo v obstoječem položaju (če ni nevarnosti nove nesreče) in
ugotavljamo morebitne poškodbe;

•

v rednih intervalih preverjamo stanje bolnika in pokličemo pomoč na
telefonsko številko 112.

3. Zagotovimo prosto dihalno pot.

Če se ne odziva:
•

laiki prepoznavajo srčni zastoj na podlagi odsotnosti govora, premikanja
ali dihanja; agonalno dihanje je nezadostno dihanje in je znak srčnega
zastoja;

•

takoj pokličemo na telefonsko številko 112;

•

če smo sami brez telefona, zapustimo bolnika, hitro odidemo do
najbližjega telefona, pokličemo in se takoj vrnemo.

Klic nujne medicinske pomoči (NMP) na telefonsko številko 112.
Najpomembnejše pri klicu na številko 112 je to, da smo pri tem zbrani. Na
tej številki se oglasi dispečer na Centru za obveščanje (reševalna postaja,
gasilci). Razločno moramo povedati, kdo kliče, kje se nahajamo in kaj je
težava. Telefonski klic prekinemo, šele ko nam to dovoli dispečer. Ta lahko
daje navodila za izvajanje TPO in drugih ukrepov.

•

Bolniku sprostimo in odstranimo obleko na predelu prsnega koša.

•

Če je mogoče, brez spremembe prvotnega položaja bolnika izvedemo
manever za sprostitev dihalne poti: položimo dlan na bolnikovo čelo
in s pritiskom nagnemo glavo nazaj. Palec in kazalec iste roke naj bosta
prosta za zapiranje nosu v primeru potrebe po umetnem dihanju usta
na usta. S konicama dveh prstov druge roke pod vrhom spodnje čeljusti
dvignemo spodnjo čeljust oziroma brado. To pogosto omogoči ponovno
spontano dihanje in odstrani vzrok za srčni zastoj.

•

Če imamo težave s sprostitvijo dihalne poti, obrnemo žrtev na hrbet in
poskusimo znova.

•

Ne premikamo ali vzvračamo glave, če sumimo na poškodbo vratne
hrbtenice!

4. Poskrbimo, da je dihalna pot prosta, in z opazovanjem,
poslušanjem ter gledanjem prsnega koša ugotovimo prisotnost
dihanja.

•

pokleknemo ob prsnem košu bolnika, ki leži na hrbtu;

•

peto dlani ene roke položimo na sredino prsnega koša, peto dlani druge
roke položimo na prvo, ob tem so roke iztegnjene v komolcih;

•

•

stise prsnega koša izvajamo tako, da se gibamo nad prizadetega z
iztegnjenimi rokami in pritiskamo pravokotno na prsni koš;

Za ta postopek ne porabimo več kot 10 sekund.

Če bolnik zadovoljivo diha in ne dela le posameznih vdihov:
•

ga namestimo v položaj za nezavestnega, če ni nevarnosti dodatne
poškodbe;

•

na prsni koš pritiskamo tako, da se ugreza za 5 do 6 cm, torej za 1/3
prsnega koša;

•

v rednih intervalih preverjamo dihanje.

•

izvedemo 30 stisov prsnega koša;

•

popustimo in ponovno pritisnemo s pogostostjo 100 stisov na minuto
(nekoliko manj kot 2 stisa v sekundi).

5. Če ne diha:
•

in smo sprostili dihalno pot, je potrebno oživljanje;

•

preden začnemo z oživljanjem, se prepričamo, ali smo poklicali pomoč
na 112.

Začnemo z zunanjo masažo srca:

Pritiskanje in popuščanje naj traja enako dolgo, pri tem pa je pomembno,
da popustimo popolnoma. Med stisi prsnega koša rok nikoli ne dvignemo z
mesta na prsnem košu, kjer izvajamo stise.

Izvedemo 2 učinkovita vpiha:
•

po 30 stisih prsnega koša izvedemo 2 vpiha;

•

bolnikovo glavo zvrnemo nazaj in dvignemo spodnjo čeljust;

•

s palcem in kazalcem stisnemo mehki del nosu tako, da je med
vpihovanjem zaprt;

•

globoko vdahnemo in položimo ustnice okoli ust prizadetega tako, da
dobro tesnijo;

•

izvedemo enakomeren vpih, ki naj traja 1 sekundo, pri tem opazujemo
dvigovanje prsnega koša;

•

ob zvrnjeni glavi in dvignjeni spodnji čeljusti odmaknemo usta od
prizadetega, da se lahko prsni koš spet spusti in iztisne zrak iz pljuč;

•

ponovno globoko vdihnemo in ponovimo drugi vpih enako kot
prejšnjega, nato nadaljujemo s stisi prsnega koša.

Če imamo težave pri izvajanju učinkovitega vpiha:

STABILNI BOČNI POLOŽAJ ZA NEZAVESTNEGA:

•

ponovno preverimo usta žrtve in odstranimo vsako vidno oviro;

•

bolniku odstranimo pokrivala, očala in trde predmete iz žepov;

•

preverimo, ali je glava bolnika dovolj zvrnjena nazaj in ali je čeljust dovolj
dvignjena;

•

ob bolnika pokleknemo in mu iztegnemo ter poravnamo obe nogi;

•

skupno opravimo 5 poskusov vpiha, da bi dosegli 2 učinkovita vpiha;

•

z manevrom odpremo dihalno pot, tako da zvrnemo glavo nazaj in
privzdignemo spodnjo čeljust oziroma brado;

•

tudi če so bili vsi poskusi neuspešni, nadaljujemo z ugotavljanjem
prisotnosti cirkulacije.

•

odročimo bližnjo roko v pravem kotu, z dlanjo obrnjeno navzgor in
upognjeno v komolcu prav tako v pravem kotu;

•

drugo roko potegnemo prek prsi in položimo dlan na bližnjo ramo;

•

oddaljeno nogo primemo tik nad kolenom in jo potegnemo kvišku tako,
da ostane stopalo na tleh;

•

na oddaljenem ramenu bolnika z drugo roko potegnemo nogo k sebi in
ga zakotalimo na bok;

•

zgornjo nogo prilagodimo tako, da sta kolk in koleno skrčena v pravem
kotu;

•

glavo zvrnemo nazaj, da omogočimo prosto dihalno pot.

Opomba!
Pritiske na prsnico in vpihe ponavljamo v razmerju 30 : 2!

6. Ugotovimo, ali so se bolniku povrnili znaki življenja:
•

preverimo, ali bolnik diha, kašlja, se premika, požira;

•

za preverjanje ne porabimo več kot 10 sekund.

Če pri bolniku ni povrnitve znakov življenja:
•

nadaljujemo z umetnim dihanjem, dokler bolnik ne začne spontano
dihati;

•

če bolnik začne spontano dihati, ga obrnemo v položaj za nezavest
nega;

•

redno opazujemo bolnika in preverjamo stanje.

7. Nadaljujemo z oživljanjem, dokler:
•

bolnik kaže znake življenja;

•

dospe strokovna pomoč;

•

se ne izčrpamo.

S tem položajem zagotovimo prosto dihalno pot, preprečimo zdrs jezika
nazaj in stekanje želodčne vsebine v dihalne poti.

UPORABA AVTOMATSKEGA ZUNANJEGA DEFIBRILATORJA
(AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATOR – AED)

Avtomatski zunanji defibrilator (AED) je naprava, ki omogoča defibrilacijo
oziroma električni sunek, ki lahko prekine nevarno motnjo srčnega ritma
in s tem odpravi vzrok srčnega zastoja. AED je naprava, ki je preprosta za
uporabo, tako da nam po priklopu na bolnika daje navodila za izvajanje
oživljanja. Uporabljajo jo lahko tudi laiki, ki so usposobljeni za ravnanje z
AED. Take naprave so nameščene na krajih in objektih, kjer se zbira večje
število ljudi, kot so športni in kulturni objekti. Določeno število naprav AED
je nameščenih na javnih mestih.
AED sestavljajo elektronski del, ki je običajno v plastičnem ohišju, in dve
elektrodi za priklop na bolnika. Napravo preprosto pripravimo za uporabo
tako, da odstranimo ohišje in elektrode v obliki nalepk priklopimo na
bolnika. Elektrodi nalepimo na bolnika po priloženih navodilih, tako da je
ena elektroda pod desno ključnico na desni strani prsnega koša, druga
elektroda pa na levi strani prsnega koša v smeri leve pazduhe navzdol.
Ko smo elektrodi prilepili na bolnika, prižgemo AED, ki nam poda navodila

za nadaljnje ukrepanje. Navodila so v slovenskem jeziku in so prilagojena
smernicam za oživljanje. Med nameščanjem AED je treba neprekinjeno
izvajati zunanjo masažo srca, dokler nam naprava ne poda drugačnih
navodil za prekinitev oživljanja. V kolikor AED prepozna pri bolniku nevarno
motnjo srčnega ritma, izvede električni sunek. Pred tem nas opozori, da se
varno umaknemo. Po izvedbi električnega sunka nadaljujemo z zunanjo
masažo srca in sledimo navodilom AED do prihoda reševalcev.

POMEMBNI POUDARKI TEMELJNIH POSTOPKOV
OŽIVLJANJA:
1. Laiki ne ugotavljajo znakov življenja s tipanjem utripa na velikih
žilah, ampak ugotavljajo znake krvnega obtoka glede na dihanje, kašljanje,
požiranje in premikanje žrtve.
2. Laikom ni treba izvajati umetnega dihanja, kadar:
•

•

imajo pomislek proti dihanju usta na usta in sploh ne bi začeli oživljati, če
morajo izvajati predihavanje prek ust (npr. zaradi krvavitve, izbruhanin
ali možnosti okužbe);
dobivajo navodila za oživljanje po dispečerskem sistemu prek telefona.
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3. Razmerje med vpihi in stisi pri zunanji masaži je 2 : 30 pri TPO z enim
ali dvema reševalcema.

5.
B Kamenik: Navodila za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja,
navodila za interno uporabo.

4. Izjemnega pomena je takojšnji klic NMP:
•

na telefonsko številko 112;

•

če je žrtev odrasla oseba in vzrok nezavesti ni poškodba ali utopitev, saj
le tako lahko omogočimo hitro defibrilacijo in s tem preprečimo smrt
zaradi prekatnega migetanja.

5. Med priklapljanjem bolnika na zunanji avtomatski defibrilator (AED)
je treba neprekinjeno izvajati zunanjo masažo srca, dokler nam naprava
ne poda drugačnih navodil.
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