Резюме
на главните
промени на
Препоръките
за
Ресусцитация
ERC GUIDELINES 2015

Published by: European Resuscitation Council vzw, Emile Vanderveldelaan 35, 2845 Niel, Belgium
Website: www.erc.edu • Email: info@erc.edu • Tel: +32 3 246 46 66
© European Resuscitation Council 2015
Anaphylaxis algorithm - reproduced with permission from Elsevier Ireland Ltd.- license number 3674081014315
Hyperkalaemia algorithm - reproduced with permission from Renal Association and Resuscitation Council (UK)
All rights reserved. We encourage you to send this document to other persons as a whole in order to disseminate the ERC Guidelines.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording or otherwise for commercial purposes, without the prior written permission of the ERC.

Version 1
Disclaimer: The knowledge and practice in cardiopulmonary resuscitation is evolving constantly. The information provided in these Guidelines is for
educational and informational purposes only. This information should not be used as a substitute for the advice of an appropriately qualified and
licensed healthcare provider. Where appropriate, the authors, the editor and the publisher of these Guidelines urge users to consult a qualified healthcare provider for diagnosis, treatment and answers to their personal medical questions. The authors, the editor and the publisher of these Guidelines
cannot guarantee the accuracy, suitability or effectiveness of the treatments, methods, products, instructions, ideas or any other content contained
herein. The authors, the editor and/or the publisher of these Guidelines cannot be liable in any way for any loss, injury or damage to any person or
property directly or indirectly related in any way to the use of these Guidelines.

Резюме на промените на
препоръките от 2010 година
Основна жизнена поддръжка при
възрастни и автоматичен външен
дефибрилатор
• В препоръките на ERC от 2015 г. се подчертава изключителната важност на взаимодействието между диспечера от центъра за Спешна медицинска помощ, лицето,
непосредствено извършващо кардио-пулмоналната ресусцитация и извършването на
навременна дефибрилация. Ключов момент за подобряване на преживяемостта при
сърдечен арест в извънболнични условия е ефективната и координирана реакция на
общността, обединяваща посочените елементи.
• Диспечерът от центъра за Спешна медицинска помощ играе важна роля в ранното
диагностициране на сърдечен арест, осигуряването на диспечер-асистирана КПР
(наречена още телефон-асистирана КПР и бързото извършване на дефибрилация.
• Лице, което е свидетел на инцидента, тренирано е и има необходимите умения, трябва
бързо да прецени състоянието на пострадалия, дали жертвата е нереагираща и дали
диша нормално и след това да сигнализира екипите за Спешна медицинска помощ.
• Пациент в безсъзнание, с нарушения в дишането и със сърдечен арест изисква КПР.
Свидетел на инцидента, както и екипът за Спешна медицинска помощ, трябва да
подозират настъпил сърдечен арест при всеки пациент с припадък, като е необходима
и много внимателна оценка на дишането му.
• Извършващият КПР трябва да проведе гръдни компресии при всяка жертва със
сърдечен арест. Ако извършващият КПР е обучен и е в състояние да извърши
обдишване, трябва да комбинира гръдните компресии с обдишване. Увереността ни в
еквивалентността на самостоятелни гръдни компресии и стандартна КПР не е
достатъчна, за да променим настоящата практика.
• Висококачествената КПР остава задължително условие за подобряване изхода при
сърдечен арест. Няма промяна в алгоритмите относно дълбочината и скоростта на
изпълнение на гръдните компресии. Целта е да се осъществява адекватна дълбочина
на притискане (поне 5 см, но не повече от 6 см, при честота 100-120 компресии за
минута). След всяка компресия дайте възможност на гръдния кош да се разгъне
обратно и минимизирайте прекъсванията на компресиите. При обдишванията/
вентилациите отделете около 1 секунда, през която гръдният кош се изпълва с
достатъчен обем въздух и се надига видимо. Съотношението компресии/вентилации
остава 30:2. Да не се прекъсват компресиите за повече от 10 секунди при обдишване.
• Дефибрилация в рамките на 3-5 минути от колапса води до 50-70 % преживяемост.
Ранна дефибрилация се постига чрез използването на автоматични дефибрилатори
(AED/АВД), поставени на обществени места с голямо струпване на хора.
• Алгоритъмът за КПР при възрастни може да се използва безопасно и при деца. Дълбочината на компресиите трябва да е поне 1/3 от гръдния кош (бебета-4 см, деца-5 см).

• Остра обструкция на дихателните пътища от чуждо тяло е спешно състояние и
изисква незабавно лечение посредством удари по гърба, а при липса на ефект и
абдоминални тласъци. Ако пострадалият не реагира се започва веднага КПР, докато
се извика помощ.

Разширена жизнена поддръжка при възрастни
Препоръките за ALS на ERC от 2015 г. подчертават подобрените грижи и изпълнението
на препоръките с цел подобряване на крайния изход. Ключовите промени от 2010 г.
са:
• Постоянна система за спешно откриване на влошаващи се пациенти, с цел превенция
на вътреболничния сърдечен арест.
• Постоянно контролиране извършването на минимално прекъсвани и
висококачествени гръдни компресии по време на ALS: компресиите могат да се
спират за кратко за извършване на специфични манипулации. Това включва
минимизиране на прекъсванията за не повече от 5 секунди при дефибрилация.
• Запазва се акцента върху използването на самозалепващи се електроди за
дефибрилация и стратегия за дефибрилация намаляваща прешоковите паузи,
независимо от употребата в някои случаи на дефибрилаторни лъжици.
• Има нов раздел за мониторинг по време на ALS и повишено внимание върху
употребата на вълнообразна капнография за верифициране и мониториране
позицията на ендотрахеалната тръба, качеството на КПР и като индикатор за ранна
индикация на възстановено спонтанно дишане.
• Има много подходи за осигуряване на въздухоносните пътища по време на КПР, но се
препоръчва поетапен такъв, базиран на всеки пациент и на уменията на спасителя.
• Не се променят препоръките за медикаментозна терапия по време на КПР, но е
балансанирана ролята на медикаментите за подобряване изхода от сърдечен арест.
• Не се препоръчва рутинната употреба на устройства за механични гръдни
компресии, но те са приемлива алтернатива при невъзможност за осъществяване
на висококачествени компресии или при недостатъчна сигурност за спасителя.
• УЗД по време арест може да играе роля за идентифициране на обратими причини за
сърдечен арест.
• Методи за извънтелесна жизнена поддръжка могат да имат спасителна роля при
селектирани пациенти, при които стандартните ALS процедури са неуспешни.

Сърдечен арест при особени условия
Необичайни причини
Този раздел бе създаден, за да се разгледат потенциално обратими причини за
сърдечен арест, които трябва да се идентифицират или да се изключат по време на
ресусцитация. Те се разделят на две групи по 4 - 4H и 4T: хипоксия; хипо-/
хиперкалиемия; или други електролитни нарушения; хипо-/хипертермия; хиповолемия;
тензионен (напрегнат) пневмоторакс; тампонада (сърдечна); тромбоза (сърдечна и
белодробна); токсини (отравяне).
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• Преживяемостта след асфикция-индуциран сърдечен арест е малка и оцелелите
обикновено страдат от тежки неврологични проблеми. По време на КПР е
необходима ранна белодробна вентилация и осигуряване на допълнителен кислород.
• Точната клинична преценка и агресивната терапия могат да служат за превенция на
сърдечен арест при електролитни нарушения. Новият алгоритъм предлага клинични
насоки за спешно лечение на животозастрашаваща хиперкалиемия.
• Циркулаторно стабилни пациенти с хипотермия могат да бъдат затоплени с външни
минимално инвазивни методи. Циркулаторно нестабилните пациенти трябва да бъдат
трансферирани до център с възможност за екстракорпорална жизнена поддръжка (ECLS).
• Ранното разпознаване и незабавното интрамускулно приложение на адреналин остават
основно средство за лечение на анафилаксия.
• Изработеният нов алгоритъм при травматичен сърдечен арест дава приоритет на
последователността на животоспасяващите мерки.
• Транспорт с непрекъсната КПР може да бъде ефективен при селектирани пациенти, при
които е възможен незабавен достъп до инвазивна кардиология с опит в перкутанни
коронарни интервенции по време на извършвана КПР.
• Не се променят препоръките за употреба на фибринолитици при предполагаема
белодробна емболия, като причина за сърдечен арест.

Особени условия
Този раздел включва препоръки за лечение на сърдечен арест настъпил при
специфични условия. Това са специализирани здравни заведения (операционна зала,
кардиохирургия, катетеризационна, отделение за хемодиализа, дентална хирургия,
пътнически самолети или въздушни линейки, спортни площадки, външна среда
(удавяне, трудни терени, голяма надморска височина, затрупване от лавина, поразяване
от мълния или електрически ток) или при масови бедствия.
•

Нов раздел разглежда обичайните причини и съответните модификации на
ресусцитацията при пациенти, които в момента претърпяват операция.

• Ключ за успешна ресусцитация при кардиохирургични пациенти е разпознаване
нуждата от спешна рестернотомия, особено при перикардна тампонада или кървене
където непрекият сърдечен масаж може и да е неефективен.
• Сърдечен арест при камерни фибрилации (VF) или безпулсова камерна тахикардия
(pVT) по време на сърдечна катетеризация трябва незабавно да се третира с до 3
последователни дефибрилации, преди започването на гръдните компресии.
Препоръчва се употребата на апарати за механична гръдна компресия по време на
ангиография, с цел осигуряване на висококачествен сърдечен масаж и намаляване на
лъчевото натоварване на персонала.
• Задължително е наличието на АВД (автоматичен външен дефибрилатор) и
оборудване за КПР на борда на всеки пътнически самолет в Европа, включително
регионални и нискотарифни компании. Уместни са всякакви техники за КПР, ако
ограниченото пространство затруднява конвенционалната КПР.
• Внезапен и неочакван колапс при спортисти по време игра е най-вероятно със
сърдечна етиология и изисква бързо разпознаване и ранна дефибрилация.
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• Престой под вода повече от 10 мин има лоша прогноза. Свидетелите имат ключова
роля за ранното спасяване и ресусцитация. При белодробен и сърдечен арест
приоритет при ресусцитацията имат оксигенацията и вентилацията.
• Шансовете за благоприятен изход при сърдечен арест в планински и трудни терени
могат да намалеят при забавен достъп или дълъг транспорт. Признава се ролята на
въздушното спасяване и възможността за АВД в отдалечени, но посещавани райони.
• Изключващите критерии за удължена КПР и екстракорпорално затопляне на жертви
на лавина със сърдечен арест стават по-строги, за да се намали броят на безнадеждните случаи лекувани с методи за екстракорпорална жизнена поддръжка (ECLS).
• Мерките за сигурност при КПР на жертви на електротравми са особено важни.
• При масови бедствия, ако броят на жертвите е по-голям от възможностите на
медицинските служби, се преустановява КПР на жертвите без признаци на живот.

Специални пациенти
Този раздел дава препоръки за КПР при пациенти с тежък коморбидитет (астма,
сърдечна недостатъчност, сърдечни импланти, неврологични заболявания, обезитас) и
такива със специфични физиологични състояния (бременост, напреднала възраст).
• Потвърждаването на сърдечен арест при пациенти със сърдечни импланти може да е
трудно. Ако през първите 10 дни след операция сърдечният арест не отговаря на
дефибрилация, се налага спешна рестернотомия.
• Пациенти със субарахноидна хеморагия могат да имат ЕКГ промени имитиращи остър
коронарен синдром. Кога да се направи компютърна томография, преди или след
коронарографията, зависи от клиничната преценка.
• Няма промени в препоръките за ресусцитация при пациенти с обезитас, но при тях
извършването на ефективна КПР може да бъде предизвикателство. Уместна е смяна
на екипа по-често от стандартните 2 минути. Препоръчва се ранна интубация.
• При бременни със сърдечен арест и невъзможност за ранно връщане на спонтанната
циркулация ключовите мерки остават висококачествена КПР с мануално изместване
на матката, ранна разширена жизнена поддръжка и ранно израждане на плода.

Постресусцитационни грижи
Този раздел е нов. В препоръките от 2010 година темата беше включена в раздела за
разширена жизнена поддръжка. ERC, съвместно с European Society of Intensive Care
Medicine, разработиха тези препоръки за постресусцитационни грижи, в които се
признава важната им роля като жизненоважен елемент във "Веригата за оцеляване".
Най-важните промени в постресусцитационни грижи, в сравнение с 2010 година са:
• Набляга се на нуждата от спешна коронарография и перкутанна коронарна
интервенция при извънболничен сърдечен арест с вероятна сърдечна етиология.
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• Поддържането на определена телесна температура остава важно, но целевата
температура сега е 36°C, а не преди препоръчваните 32–34°C. Остава особено важна и
превенцията на фебрилитет.
• Прогнозирането се извършва на базата на мултимодален подход, като се набляга на
осигуряването на достатъчно време за възстановяване на неврологичния статус и за
очистване на организма от седативите.
• Добавен е нов раздел, касаещ рехабилитацията след преживян сърдечен арест.
Препоръките включват системната организация на проследяващите грижи, които
трябва да включват скрининг за потенциални когнитивни и емоциални нарушения,
както и осигуряване на достатъчно информация за тези пациенти.

Жизнена поддръжка при деца
Промените бяха направени в отговор на нови убедителни научни доказателства, чрез
използването на клинични, организационни и образователни открития. Те бяха
адаптирани, за да се промотира употребата им и за да се улесни преподаването им.

Основна жизнена поддръжка
• Продължителността на обдишването е около 1 секунда, колкото е и при възрастни.
• Гръдните компресии, върху долната част на стернума, трябва да водят до депресия от
поне 1/3 на предно-задния диаметър на гръдния кош (4 см - бебета и 5 см - деца).

Поведение при тежко болно дете
• Ако отсъстват белези на септичен шок, децата с фебрилитет трябва да получат течности
с повишено внимание и последваща преоценка. При някои форми на септичен шок
рестриктивната терапия с изотонични кристалоиди може да е с предимство пред
свободната течностна терапия.
• Началната доза за кардиоверзио при надкамерна тахикардия (SVT) е променена на 1
J kg-1.

Алгоритъм за сърдечен арест при деца
• Много от характеристиките са същите като при възрастни.

Постресусцитационни грижи
• Превенция на фебрилитет при деца след възвръщане на спонтанна циркулация
(ROSC) в извънболнични условия.
• Целевата телесна температура при деца след възвръщане на спонтанна циркулация
(post-ROSC) трябва да бъде нормотермия или умерена хипотермия.
• Няма нито един самостоятелен предиктор за това, кога да се спре ресусцитацията.
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Ресусцитация и подкрепа на новородени
Основните промени в препоръките на ERC от 2015 година за ресусцитация на
новородени са следните:

• Подпомагане при раждането: Разпознаването на предлежанието на плода , което
само по себе си рядко изисква ресусцитация, но понякога изисква медикаментозна
подкрепа в постнаталния период. Терминът подпомагане при раждането се
въвежда за по-добро разграничаване на необходимите за възстановяване на
жизнените функции или подпомагащи процеса на раждане интервенции.
• Клампиране на пъпната връв: При нормално раждане на деца, родени на термина
или преди него, се препоръчва забавяне клампирането на пъпната връв поне 1 мин.
след пълното раждане. Все още няма достатъчно доказателства за препоръчително
време за клампиране на пъпната връв на новородени, нуждаещи се от
ресусцитация.
• Температура: Телесната температура на новородени без асфиксия трябва да се
поддържа между 36.5° C и 37.5° C след раждането. Подчертава се важността за
постигане на тази температура и се подкрепя от силната връзка между смъртността
и заболеваемостта. Началната температура трябва да се записва и служи като
предиктор за прогнозата, както и за качествен показател.
• Поддържане на телесната температура: Преди 32 г.с. може да е необходима
допълнително комбинация от процедури за поддържане на телесната температура
между 36.5 ° C и 37.5° C след хоспитализацията и стабилизирането на новороденото.
Това може да включва подаване на затоплен въздух, повишаване температурата на
стаята, както и увиване на тялото и главата с термоодеяло. Всички тези мерки имат
за цел да редуцурат хипотермията.
• Оптимално измерване на сърдечната честота: при новородени нуждаещи се от
ресусцитация се предлага ЕКГ да се използва за бързо и точно измерване на пулса.
• Мекониум: Трахеалната интубация не трябва да е рутинна при наличието на
мекониум и трябва да се извършва само при съмнение за обструкция на трахеята.
Набляга се на началната вентилация, в рамките на първата минута след раждането,
при новородени без дишане или с неефективно дишане и то без забавяне.
• Въздух/кислород: Вентилацията на новородени на термин трябва да започне с
въздух. При родени преди термин се започва или с атмосферен въздух, или с ниски
дози кислород (до 30 %). Ако сатурацията остава ниска, независимо от ефективната
вентилация, трябва да се обмисли употребата на по-високи дози кислород.
• CPAP: Началната дихателна поддръжка на новородени преди термина със
спонтанно дишане и респираторен дистрес, по-често се провежда с CPAP,
отколкото с интубация.
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ERC Guidelines
Резюме на промените на препоръките от 2010 година

Остър коронарен синдром
По-надолу следва резюме на най-важните промени в препоръките за диагностика
и лечение на острия коронарен синдром (ОКС).

Диагностични процедури при ОКС
• Препоръчва се доболнично 12-канално ЕКГ при пациенти със суспекция за остър
миокарден инфаркт и ST елевация ( STEMI). Това ускорява доболничната и болнична
реперфузия при пациентите със STEMI и намалява смъртността.
• Предлага се интерпретация от нелекари на ЕКГ при STEMI със/без помощта на
компютър, при положение, че се осигури адекватно ниво на диагностиката,
посредством контрол качеството на програмите.
• Доболничното активиране на катетеризационната за болни със STEMI намалява не
само забавянето на лечението, но води и до намаляване на смъртността.
• Отрицателните стойности на сърдечните тропонини (hs-cTn) при първоначалното
изследване не могат да се използват като стандарт за изключване на ACS, но могат да
служат като критерий за изписване при пациенти с много нисък риск.

Терапевтични процедури при ОКС
• Adenosine diphosphate (ADP) рецепторни антагонисти (clopidogrel, ticagrelor или
prasugrel - със специфично ограничение), могат да бъдат предписвани, както
доболнично, така и при хоспитализирани пациенти със STEMI, планирани за PCI.
• Нефракциониран хепарин (UFH) моге да се прилага, както доболнично, така и при
хоспитализирани пациенти със STEMI, планирани за първична PCI.
• Еnoxaparin в доболничния период може да бъде алтернатива на UFH при STEMI.
• Пациенти с остра гръдна болка и съмнение за ОКС нямат нужда от допълнителен
кислород, освен ако нямат белези на хипоксия, диспнея или сърдечна недостатъчност.

Реперфузионни възможности при STEMI
Реперфузионните възможности бяха преразгледани, в зависимост от различните ситуации.
• При планирана фибринолиза, препоръчваме доболничното и приложение при
пациенти със STEMI, когато времето за транспорт е >30 мин. и доболничният персонал
е добре обучен.
• В райони с налични отделения за PCI за предпочитане пред доболнична фибринолиза
е директният триаж и транспорт до отделение за перкутанна коронарна интервенция.
• Пациенти със STEMI в спешно отделение на болница без възможност за PCI, трябва да
се транспортират до център с възможност за коронарна ангиография, ако може да се
осигури забавяне не повече от 120 мин. (60-90 за такива с ранна изява или с обширен
инфаркт). В противен случай се прилага фибринолиза и след това транспорт.
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• Фибринолизирани в спешно отделение на болница без възможност за PCI пациенти
трябва да се транспортират, при възможност, за ранна рутинна ангиография (в
рамките на 3 до 24 часа от фибринолизата), а не само при наличие на исхемия.
• Не се препоръчва коронарна ангиография по-малко от 3 часа след фибринолиза и тя
може да се извършва само при неуспешна фибринолиза.

Болнични реперфузионни възможности след
възстановяване на спонтанна циркулация
• Препоръчваме спешна оценка чрез сърдечна катетеризация (и при нужда незабавна
коронарография) при селектирани пациенти с подобен на STEMI сърдечен арест и
възстановили спонтанна циркулация след извънболничен сърдечен арест, при които се
подозира сърдечна причина и е налице ST-елевация на ЕКГ.
• При пациенти в кома и възстановена циркулация след извънболничен сърдечен арест с
вероятна сърдечна етиология без ST-елевация е уместно да се извърши спешна оценка
чрез сърдечна катетеризация, особено при тези с висок риск за коронарна генеза.

Първа помощ
Този раздел се включва за първи път в Препоръките на ERC от 2015 година.

Принципи на обучението по ресусцитация
По-надолу следва резюме на най-важните нови или променени препоръки за обучение
по ресусцитация, в сравнение с последните Препоръки от 2010 година.

Обучение
• Препоръчваме използването на висококачествени манекени за центровете, които
могат да ги закупят и поддържат. Целесъобразно е използването и на по-ниско
качествени манекени за всички нива курсове за обучение.
• Устройства с обратна връзка за ефекта от КПР са полезни за подобряване качеството
на честотата и дълбочината на компресиите, както и за позицията на ръцете.
Устройствата само със звуков сигнал могат да имат негативен ефект, заради
фокусирането на обучаващия се само върху честотата на компресиите.
• Интервалите за преподготовка са различни, в зависимост от характеристиката и
нивото на участниците. Известно е, че уменията за КПР се влошават в рамките на
няколко месеца след обучението, поради което може да се окаже, че интервал от
веднаж на година не е достатъчен. Докато не се установи оптималния интервал,
честата нискоинтензивна преподготовка може да бъде от полза.
• Обучението на други качества (комуникационни умения, лидерски качества, както и
уменията за работа в екип) е важно допълнение в обучението. Този вид подготовка
трябва да бъде неразделна част от курсовете за обучение.
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Basic Life Support and
Automated
External
Основна
жизнена поддръжка
Defibrill tion (AED)
Нереагиращ и без
нормално дишане

Обади се на спешната служба

Направи 30 гръдни
компресии

Направи 2 обдишвания

Продължи КПР 30:2

Веднага след доставянето на
АВД го включи и следвай
инструкциите
www.erc.edu | info@erc.edu
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Advanced Life Support

Разширена жизнена поддръжка
Нереагиращ и без
нормално дишане
Извикай ресусцитационния екип

КПР 30:2
Свържи към
дефибрилатор/монитор
Минимизирай прекъсванията

Оцени сърдечния ритъм

Неподлежащ на шок
(безпулсова
електрическа
активност/ асистолия)

Подлежащ на шок
(камерно мъждене/
безпулсова камерна
тахикардия)

1 Шок
Минимизирай
прекъсванията

Незабавно продължи
КПР за 2 min.
Минимизирай
прекъсванията

Възвръщане на спонтанна
циркулация

Лечение непосредствено
след сърдечен арест:
n Ползвай ABCDE стъпки
n Целева SpO 94-98 %
2
n Целево PaCO - нормално
2
n 12-канално ЕКГ
n Третирай причината
n Температурен контрол

Незабавно продължи
КПР за 2 min
Минимизирай
прекъсванията

ПО ВРЕМЕ НА КПР

ЛЕКУВАЙ ОБРАТИМИТЕ ПРИЧИНИ

Осигури висококачествени гръдни компресии
n Минимизирай прекъсванията на компресиите
n Подай кислород
n Ползвай вълнова капнография
n Непрекъснати компресии при подсигурени
дихателни пътища
n Осигурен съдов достъп (венозен, интраосален)
n Прилагай adrenaline на всеки 3-5 min
n Приложи amiodarone след 3 дефибрилации

Хипоксия
Хиповолемия
Хипо-/хиперкалиемия
Хипо-/хипертермия

n

ОБМИСЛИ:
n
n
n
n

www.erc.edu | info@erc.edu

Тромбоза – сърдечна или белодробна
Tензионен пневмоторакс
Тампонада – сърдечна
Токсини

Ултразвуково изследване
Mеханични гръдни компресии за улесняване на трансфера/лечението
Коронарография или перкутанна коронарна интервенция
Извънтелесна КПР
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In-hospital Resuscitation

Болнична Ресусцитация
Колабирал / влошен пациент

Повикай помощ & оцени пациента

Не

Признаци на живот?

Извикай
ресусцитационния
екип

Да

Оценка на ABCDE
Разпознай & лекувай;
кислород, мониторинг,
IV линия

КПР 30:2
с кислород и средства за
поддържане на
дихателните пътища
Извикай
ресусцитационния
екип при показания

Прикачи електроди/монитор
Приложи дефибрилация
при показания

Разширена жизнена
поддръжка при
пристигане на
ресусцитационния екип

Предай на
ресусцитационния
екип
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Анафилаксия
Anaphylaxis
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Анафилактична реакция?

Оцени използвайки ABCDE алгоритъм

n
n

n

Диагноза - наблюдавай за:
Остро начало на болестта
Животозастрашаващи проблеми с дихателните
пътища и/или дишането и/или циркулацията1
Обичайни промени по кожата

n
n

Повикай помощ
Легнал на равно пациент с повдигнати крака
(ако дишането позволява)

Adrenaline2

Когато е възможно:
n
n
n
n
n

1.

Подсигурете дихателните пътища
Високи дози кислород
IV болус на течности3
Chlorphenamine4
Hydrocortisone5

Мониторирай:
n Пулсоксиметрия
n ЕКГ
n Артериално налягане

Животозастрашаващи проблеми:

Дихателни пътища: оток, дрезгавост, стридор
Дишане: тахипнея, бронхоспазъм, затруднено дишане, цианоза, SpO2 < 92%, обърканост
Циркулация: бледост, лепкава пот, хипотензия, прималяване, сънливост/ кома
2.

Adrenaline

n
n
n
n

IM дози на 1:1000 разтвор на adrenaline

(повтори след 5 min, ако няма подобрение
Възрастни
500 mcg IM (0.5 mL)
Деца > 12 год.
500 mcg IM (0.5 mL)
300 mcg IM (0.3 mL)
Деца 6-12 год.
Деца < 6 год.
150 mcg IM (0.15 mL)

IV болус на течности (кристалоиди):
Възрастни
500 - 1000 mL
20 mL kg-1
Деца
3.

Спри IV колоиди, ако те са възможна
причина за анафилаксията

Adrenaline IV да се прилага само от опитен специалист
Титрирай: Възрастни 50 mcg; Деца 1 mcg kg-1

Възрастни или деца > от 12 год.
Деца 6 - 12 год.
Деца 6 мес. до 6 год.
Деца < от 6 мес.

www.erc.edu | info@erc.edu

4.
Chlorphenamine
(IM или бавно IV)
10 mg
5 mg
2.5 mg
250 mcg kg-1

13

5.
Hydrocortisone
(IM или бавно IV)
200 mg
100 mg
50 mg
25 mg
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Avalanche Accident
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Лавинен инцидент
Оцени пациента при изваждането

Смъртоносна травма или
напълно замръзнало тяло
НЕ

Продължителност
на затрупването
(core температура)1

ДА

Не започвай КПР

≤ 60 min
(≥ 30°C)

Универсален ALS
алгоритъм2

> 60 min (< 30°C)

Признаци на живот?3

Минимално
инвазивно
затопляне4

ДА

НЕ

Започни КПР5
Мониторирай ЕКГ
Асистолия

Проходими дихателни пътища

камерно мъждене, безпулсова камерна
тахикардия, безпулсова електрическа
активност
ДА
или
неизвестно

Серумен Калий6

Болница
с ECLS

НЕ

Обмисли прекратяване на
КПР

1.
2.
3.
4.

5.
6.

> 8 mmol L-1

Core температурата може да се използва, ако продължителността на затрупване е неизвестна
Пациентите с травми или потенциални усложнения (напр. белодробен оток) се транспортират до най-подходящата болниц
Проверката за спонтанно дишане и пулс се прави в рамките до 1 min
Пациентите с циркулаторна нестабилност или core температура < 28°C се транспортират до болница с възможност за ECLS
(extracorporeal life support - екстракорпорална жизнена поддръжка)
КПР не се започва, ако е налице неприемливо висок риск за спасителния екип
Кръш травма и деполяризиращи невромускулни медикаменти могат да променят нивото на серумния Калий
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Drowning
Удавяне
Нереагиращ и без
нормално дишане?

Повикай помощ
и се обади на
спешната служба

Освободи дихателните пътища

Направи 5 обдишвания / вентилации
допълнени при възможност с кислород

Признаци на живот?

Започни КПР 30:2

Прикачи АВД и
следвай инструкциите

www.erc.edu | info@erc.edu
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Hyperkalaemia
Хиперкалиемия

n
n
n
n

Оцени използвайки ABCDE алгоритъм
12-канално ЕКГ и мониторирай сърдечния ритъм, ако K+ ≥ 6.5 mmol L-1
Да се изключи псевдохиперкалиемия
Приложи емпирична терапия за аритмия ,ако се подозира хиперкалиемия

ЛЕКА
K+ 5.5 - 5.9 mmol L-1
Обмисли причината
и нуждата от лечение

СРЕДНА
K+ 6.0 - 6.4 mmol L-1
Лечение според случая,
ЕКГ-промените и скоростта
на покачване на Калий

ТЕЖКА
K+ ≥ 6.5 mmol L-1
Показано е спешно лечение

Потърси експертна помощ

n
n

Пикови T вълни

ЕКГ промени?

Изгладени/липсващи
P вълни

n

n

Разширен QRS

n

Синусоидно ЕКГ

n

Брадикардия
Камерна
тахикардия

IV калций

Кардиопротекция

n

10 mL 10 % calcium chloride IV
или 30 mL 10 % calcium gluconate IV
Приложи бавно IV за 5-10 min

n

Повтори ЕКГ

n

Обмисли следваща доза, ако ЕКГ промените
персистират

Insulin–glucose IV инфузия

Glucose (25 g) с 10 Е инсулин за 15 min IV
25 g glucose = 50 mL 50 % glucose или 125 mL 20 % glucose

Внос на K+

Риск от хипогликемия

в клетките
Salbutamol 10-20 mg небулизиран

Отстрани K

+

от
организма
Мониторирай K+

Обмисли
Calcium resonium

Обмисли диализа

4 х 15 g/ден per os или
2 х 30 g/ден per rectum

Потърси
експертна помощ

Мониторирай серумния калий и кръвната захар

и кръвната
захар
Профилактика

www.erc.edu | info@erc.edu

Обмисли причината за хиперкалиемията
и профилактирай повторна поява

16

Published October 2015 by European Resuscitation Council vzw, Emile Vanderveldelaan 35, 2845 Niel, Belgium
Copyright: © European Resuscitation Council vzw - Reproduced with permission from Renal Association and Resuscitation Council (UK)
Product reference: Poster_SpecCircs_Hyperkalaemia_Algorithm_ENG_20150930

K+ ≥ 6.5 mmol L-1
независимо от
лечението
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Traumatic Cardiac Arrest

Травматичен сърдечен арест
Травматичен пациент

Сърдечен арест / периарест?

Обмисли
нетравматична
причина

Едновременно третирай
обратими причини

1. Контрол на масивна хеморагия
2. Контрол на дихателните пътища
и максимална оксигенация
3. Двустранна гръдна декомпресия
4. Дренирай сърдечна тампонада
5. Операция за контрол на хеморагия или
проксимална аортна компресия
6. Масивна трансфузия по протокол и
обемно заместване

Обмисли
прекратяване на
КПР

НЕ

Универсален
ALS
алгоритъм

МАЛКО ВЕРОЯТНА

Възвръщане на
спонтанна
циркулация?

Започни /
Продължи ALS

Хипоксия
Тенсионен пневмоторакс
Тампонада
Хиповолемия

ВЕРОЯТНА

Изминало време
< 10 min от
ареста?
Специалист?
Оборудване?
Условия?

Обмисли незабавна
ресусцитационна
торакотомия

ДА
Доболнично поведение:
n Прави само животоспасяващи процедури
n Незабавен транспорт до подходяща болница
Болнично поведение:
n Damage control resuscitation
n Дефинитивен контрол на хеморагияl
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Paediatric Basic Life Support

Основна жизнена поддръжка при деца
Не реагира?

Повикай помощ

Освободи дихателните пътища

Липсва нормално дишане?

5 обдишвания

Без признаци на живот?

15 гръдни компресии

2 обдишвания
15 компресии

Обади се на 112
след 1 минута КПР

www.erc.edu | info@erc.edu
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Paediatric Advanced Life
Support

Разширена жизнена поддръжка при деца
Не реагира?
Липсва дишане или
са налице единични гаспове

КПР (5 начални обдишвания,
след което 15:2)
Свържи дефибрилатор/монитор
Минимизирай прекъсванията

Извикай
ресусцитационния екип
(ако си сам първо 1 min КПР)

Оцени сърдечния ритъм
Подлежащ на шок
(камерно мъждене/
безпулсова камерна
тахикардия)

1 Шок 4 J/Kg

Незабавно продължи:
КПР за 2 min
Минимизирай
прекъсванията На 3-и и
5-и цикъл обмисли
amiodarone при шокрезистентни камерно
мъждене/безпулсова
камерна тахикардия

Неподлежащ на шок
(безпулсова
електрическа активност/
асистолия )

Възвръщане на
спонтанна циркулация

Лечение непосредствено
след сърдечен арест:
n Ползвай ABCDE стъпки
n Контрол на оксигенацията
и вентилацията
n Диагностични изследвания
n Третирай причината
n Температурен контрол

По време на КПР
n
n
n
n
n
n
n

n

Обратими причини

Осигури висококачествена КПР: честота, дълбочина, декомпресия
Планирай действията си преди прексване на КПР
Подай кислород
Осигури съдов достъп (венозен, интраосален)
Прилагай adrenaline на всеки 3-5 min
Обмисли изкуствен дихателен път и капнография
Непрекъснати гръдни компресии при подсигурени
дихателни пътища
Коригирай обратимите причини

www.erc.edu | info@erc.edu

Незабавно продължи
КПР за 2 min
Минимизирай
прекъсванията

n

Хипоксия

n

Хиповолемия

n

Хипо-/хиперкалиемия

n

Хипотермия

n

Тромбоза (сърдечна или белодробна)
Тензионен пневмоторакс
Тампонада - сърдечна

n

Токсини/терапевтични грешки

n
n

19

Published October 2015 by European Resuscitation Council vzw, Emile Vanderveldelaan 35, 2845 Niel, Belgium
Copyright: © European Resuscitation Council vzw Product reference: Poster_PAEDS_PALS_ Algorithm_ENG_20150930

ERC Guidelines
Резюме на промените на препоръките от 2010 година
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Newborn Life Support

Жизнена поддръжка при новородени
(Предродилна консултация)
Тийм брифинг и
проверка на оборудването

Раждане

Оценка на тонус, дишане и сърдечна
честота

Ако има гаспове или не диша:
Освободи дихателните пътища
5 обдишвания
Обмисли SpO2 ± ЕКГ мониторинг

Преоценка
Ако няма повишение на сърдечната
честота гледай за дихателни движения

Ако липсват дихателни движения:
Преоценка позицията на главата
Обмисли помощ от 2-ри специалист,
както и различен приьом
Повтори обдишванията
SpO2 мониторинг ± ECG мониторинг
Наблюдавай за отговор

Ако няма повишение на сърдечната
честота гледай за дихателни движения

Ако са налице дихателни движения:
Ако не се отчита сърдечна честота или
е много забавена (< 60 min-1)
Започни гръдни компресии
Координирай компресиите с PPV (3:1
(PPV-Positive Presure Ventilation)

Преоценка на сърдечната честота на
всеки 30 sec. Ако не се отчита сърдечна
честота или е много забавена(<60 min-1)
обмисли венозна линия и медикаменти

Обсъди с родителите и дебрийфинг

www.erc.edu | info@erc.edu
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60 s

Приемлива
предуктална SpO2
2 min
60 %
3 min
70 %
4 min
80 %
5 min
85 %
10 min
90 %

Увеличи кислорода
(Под контрол на оксиметър при възможност

Поддържай нормална телесна температура

Подсушете бебето
Поддържай нормална телесна
температура. Засечете времето

По
всяко
време
питай:
Имате
ли
нужда
от
ПОМОЩ?
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