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Dimise pacienta, CPC 1
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Starší pacientka, resuscitovaná doma RLP

Izoelektrická linie prvním zachyceným rytmem, 
přetrvává cca 30 minut

Po ukončení resuscitace extubována, odpojen 
monitor a SpO2, NIBP

Lékař začíná vyplňovat dokumentaci

Po cca 5 minutách, těsně před zrušením IV 
vstupu viditelný puls na karotidách

Hmatný puls na radiále, na monitoru sinusová 
tachykardie, po cestě do sanity obnovení 
spontánní ventilace
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Pacientka 70 let, elektivní PCI s akutním 
uzávěrem tepny v průběhu výkonu

FiK, po prvním výboji přetrvávající asystolie

Po 50 minutách odpojena od monitoru a UPV, 
úmrtí zaznamenáno do dokumentace

Po 2 minutách rozvoj gaspingu, znovu KPR, na 
monitoru těžká bradykardie

Po dalších 5 minutách ROSC

Po 14 dnech dimise, CPC 1
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RLP zasahuje v bytě, mladý pacient, dušnost

Ortopnoe, poslechově „tichý hrudník“, cyanóza, 
opocený, TK 160/90, Tf kolem 100/min.

Terapie bez efektu; pacient odmítá hospitalizaci

Při překládání na nosítka neklid, křeče, ztráta 
vědomí, NZO

Po 20 minutách resuscitace FiK  > asystolie, 
pokles EtCO2, po 40 minutách ukončení KPR

Úmrtí zaznamenáno a oznámeno ZOS, před 
odjezdem na soudní náhle hmatný puls na 
karotidách, sinusová tachykardie, normalizace VF



  

Lazarův fenomén
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