
Kardiopulmonární resuscitace 
 

Základní informace: 
 

Popis: 

 

Kardiopulmonární resuscitace (CPR) je skupina procedur, které jsou prováděny za účelem 

pokusit se oživit pacienta, jehož srdce vykazuje pouze ventrikulární fibrilaci (srdce jen 

vibruje, nebije), nebo se úplně zastaví (srdeční zástava). Pokud se srdce zastaví, pacient 

přestává dýchat (zástava dechu). Někdy se zastaví dech dříve, než přestane srdce bít.  

Prvním krokem v CPR je umístění trubice do hrdla zvířete, čímž se zajistí náhradní dýchání 

(asistované dýchání). Ve stejný čas je prováděna nepřímá srdeční masáž stlačováním 

hrudníku, ve snaze zachovat oběh krve tělem a také je do žíly umístěn intravenózní katetr, 

kterým mohou být podány léky, stimulující srdce. Také je možné použít elektrického šoku 

(defibrilace), kterým se zastaví fibrilace a srdce se stimuluje k normálním stahům. 

V extrémních případech se Váš veterinář může rozhodnout otevřít pacientův hrudník a rukou 

stiskávat srdce, aby krev opět začala proudit (přímá srdeční masáž). Pokud je hrudník otevřen, 

léky je možno podávat přímo do srdce. 

 

Příčiny: 

 

Zástavu srdce a ventrikulární fibrilaci může způsobit mnoho faktorů, mimo jiné např. vážná 

onemocnění, některé léky, utonutí, zásah elektrickým proudem, sražení autem, některé toxiny 

a celková anestezie.  

 

Klinické příznaky: 

 

Pacient, který prodělává srdeční zástavu náhle kolabuje a přestává dýchat. Může být také 

ztuhlý či mít svalové záškuby. Je možné vidět několik nádechů, ovšem nikoliv pravidelné 

dýchání.  

 

Diagnostické testy: 

 

Poslechem srdce Vašeho zvířete pomocí stetoskopu můžete slyšet, že srdce nebije. Můžete 

zaznamenat také zástavu dechu. CPR je zahájeno ihned, pomocí EKG lze zjistit, zda je 

přítomen srdeční rytmus.  

Laboratorní testy mohou být prováděny během CPR, lze jimi sledovat odpověď na jednotlivé 

procedury. Pokud je Vaše zvíře úspěšně resuscitováno, je doporučeno provést mnoho 

laboratorních testů, pořídit RTG snímky hrudníku a břicha a další, za účelem zjistit proč Vaše 

zvíře prodělalo srdeční zástavu a její vliv na ostatní orgány.  

 

Léčba a následná péče: 

 
Možnosti léčby: 

 

Pokud je CPR úspěšné, je obvykle nutná další léčba pro základní příčinu zástavy srdce. Tato 

léčba je založena na výsledcích dalších testů. Obvykle je po CPR nutná hospitalizace na 

několik dní, pacient je stabilizován a léčen.  



U nehospitalizovaných pacientů je těžké provést úspěšnou CPR. Někteří majitelé jsou schopni 

oživit svá zvířata umělým dýcháním, pokud zvíře prodělává pouze zástavu dechu. Pokud se 

zastaví i srdce, je nutné, aby se na úspěšném CPR podílelo několik lidí, kteří pracují jako tým.  

 

Následná péče: 

 

Následné kontroly a monitoring je založen na základním problému, který způsobil zástavu 

dechu či srdce a také na tom, jak moc byly poškozeny ostatní orgány, než byla srdeční aktivita 

obnovena.  

 

Prognóza: 

 

Pouze zvířata, která prodělala zástavu dechu, mají nejlepší šanci být úspěšně resuscitována, na 

rozdíl od těch, kterým se zastavilo srdce. U pacientů se srdeční zástavou je šance na oživení u 

psů 4%, u koček jen 2%. Tato čísla jsou tak nízká proto, že většina postižených zvířat má 

vážný primární zdravotní problém, který nelze jednoduše řešit. Navíc u většiny zvířat nastává 

za krátkou dobu po prvním selhání srdce další.  

Lidé, kteří prodělali srdeční zástavu mají 30% šanci na úspěšnou resuscitaci, ale méně než 

20%  z nich opustí nemocnici, protože mají většinou vážné zdravotní problémy. Nejúspěšnější 

CPR jsou u lidí, kteří prodělali předávkování léky, úraz elektrickým proudem nebo utonutí.  

Lživé televizní pořady daly lidem špatný pohled na CPR. Ve mnoha televizních pořadech 

člověk, který prodělal srdeční selhání, byl zachráněn a na konci pořadu opouští nemocnici 

zdráv, šťastný a bez následků.  

Toto není realistický pohled na CPR u zvířat. Mnoho z nich srdeční selhání nepřežije. 

U vážně nemocných zvířat je úspěšnost CPR nízká, proto by jste měli konzultovat s Vaším 

veterinářem, co by jste chtěli udělat, pokud Vaše zvíře postihne srdeční zástava. Můžete 

rozhodnout, že nechcete provést CPR, pokud je onemocnění, které může za srdeční selhání 

Vašeho zvířete, závažné. Je velmi těžké udělat tak vážné rozhodnutí. Váš veterinář Vás bude 

informovat tak, aby jste byli schopni udělat moudré a informované rozhodnutí o tom, zda 

chcete CPR, pokud Vaše hospitalizované zvíře postihne srdeční zástava.    


