
Advanced life support course



Advanced life support

Představení kurzu

www.erc.edu

www.resucitace.cz

www.alsprovider.cz

ALS



Na konci přednášky

– Struktura a obsah kurzu

– Význam včasného rozpoznání NZO

– Algoritmům ALS u dospělého

– Multidisciplinární přístup ALS

– Role resuscitačního týmu

– Netechnické dovednosti

Cíle přednášky



ERC kurzy

BLS/AED provider

ALS 

EPLS

EPILS

NLS

ILS

ETC

GIC

https://www.erc.edu/ind

ex.php/docLibrary/nl/vie

wDoc/1753/3/



2 umělé vdechy

ALS struktura kurzu

Studijní manuál

Přednášky

Skills

Workshopy

Cardiac arrest simulation training



2 umělé vdechy

ALS v průběhu kurzu

MCQ

Skills

CASTest

Certifikace

Recertifikace



Řetězec přežití

Rozpoznání závažných příznaků 

a přivolání pomoci

Okamžité zahájení KPR Časná defibrilace Poresuscitační péče



Příčíny a prevence zástavy

Deteriorace pacienta

Příčiny srdečních zástav

Identifikace a léčba pacienta ohroženého 

zástavou použitím ABCDE approach



Deteriorace EWS

MCQ

Praktické dovednosti (nepřetržitěy)

CASTest

Certifikace



2 umělé vdechy

ABCDE approach

Airway 

Breathing

Circulation

Disability

Exposure



2 umělé vdechy

ALS algoritmus



Reverzibilní příčiny



Po resuscitační péče



Peri-arrest - tachykardie



Peri-arrest - bradykardie



AKS

Rozumím klinickému spektru AKS

Rozpozná různé projevy AKS

Umím léčit



Airway management



Monitoring, analýza EKG

Je nějaká elektrická aktivita?

Jaká je rychlost komor (QRS)?

Je QRS pravidelné nebo nepravidelné?

Je šířka QRS normální nebo široké QRS?

Je přítomna aktivita síní?

Jaký je vliv aktivity síní na komory?



Etické aspekty resuscitace

Diskuze nad případovými studiemi

Etické a právní aspekty

DNAR

Zahrnutí příbuzných

Ukončení resuscitace



Analýza krevních plynů

Jak vypadá pacient?

Je dodatečně oxygenován? pO2

Jaké je pH? (acidóza, alkalóza)

Respirační komponenta? pCO2

Metabolická komponenta? HCO-3, BE



Special circumstances

Astma, Anafylaxe

Elektrotrauma

Hypovolemie

Těhotenství

Intoxikace, Tonutí

Poruchy elektrolytů

Trauma, hypertermie

Akcidentální hypotermie



Shrnutí

Kurz je z pohledu záchranáře velmi náročný

Kvalita lektorů a garance vysoké kvality

ZZ musí prokázat medicínské znalosti nad 

rámec svých dovedností a kompetencí, 

především návaznou péči urgentních příjmů, 

včetně dg+th procedur k definitivnímu řešení 

stavu

Úspěšnost všech účastníků 91% a 87%

Úspěšnost záchranářů pouze 33%


