
 

 

„Vaše dve ruky môžu zachrániť život!“  
  
16.10.2021 –  SVETOVÝ DEŇ ZÁCHRANY ŽIVOTA  
 
 
Vykonávaním resuscitácie nemôžete urobiť nič zlé. Jediná vec, ktorá 
môže byť zlá, je neurobiť nič. Slovensko sa už po ôsmykrát pripája 
k iniciatíve Dňa záchrany života. Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR) je 
účinným a jednoduchým nástrojom, ktorý dokáže zachrániť ľudský život. 
Preto by mal jeho postup ovládať každý - laik i odborník. Ročne sa totiž 
náhle zastaví srdce mimo nemocnice približne u 350 000 Európanov, ktorí 
sú väčšinou v produktívnom veku. 100 000 z nich by mohlo žiť, keby im 
bola ihneď po náhlom zastavení obehu poskytnutá adekvátna pomoc. 
Organizátorom podujatia Svetového dňa záchrany života je Slovenská 
resuscitačná rada, ktorá sa snaží informovať verejnosť o dôležitosti 
poskytnutia resuscitácie a prvej pomoci a ko aj o potrebe vedieť ju 
poskytnúť správne a účinne. V tomto roku prichádza podujatie aj 
s viacerými novinkami.  
 
 
K náhlemu zastaveniu srdca dochádza najčastejšie v domácom prostredí 
(cca. 70 % prípadov), kde sú jedinými svedkami udalosti členovia rodiny. Pokiaľ 
vedia ako resuscitovať, zvýši sa percento prežitia ich blízkych dvoj až 
trojnásobne. Dnes je však kardiopulmonálna resuscitácia (KPR) poskytovaná 
iba pri jednom z piatich náhlych zastavení obehu. To je hlavný dôvod, prečo 
v súčasnosti prežije menej ako 1 z 10 takýchto pacientov.  
 
„Hlavným cieľom Slovenskej resuscitačnej rady je neustále zvyšovať 
povedomie verejnosti o tom, aké dôležité je vedieť základné postupy 
resuscitácie. Je veľmi podstatné, aby sa ľudia nebáli poskytnúť 
resuscitáciu a prvú pomoc, pretože jediné, čo môžu spraviť zle je, že 
neurobia nič. Samozrejme, v týchto neľahkých časoch pandémie je 
dôležitá aj bezpečnosť záchrancu profesionála či laika,“ informuje 
predseda a zakladateľ SRR MUDr. Jozef Kőppl.  
A dodáva: „Resuscitácia nie je o zložitých vedomostiach, zručnostiach, 
ale najmä o vôli každého z nás. Niekoľko jednoduchých úkonov môže 
zachrániť ľudské životy.“  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci v čase pandémie? 
 
 
Keď osoba poskytuje prvú pomoc či resuscitáciu postihnutému, ktorý 
nereaguje, je dôležité dodržiavať tieto pravidlá: 
 

a) chráňte sa maskou či rúškom; 

b) po uložení postihnutého na chrbát nepokračujte v záklone hlavy, aby ste 

mu otvorili dýchacie cesty. Nepokúšajte sa otvoriť jeho ústa;  

c) nenakláňajte sa nad tvár postihnutého, nedávajte svoje ucho alebo tvár 

k ústam alebo nosu postihnutej osoby; 

d) overte dýchanie pohľadom, či sa postihnutému dvíha hrudník a brucho; 

e) zastavenie srdca spoznáte podľa obmedzenej alebo úplnej absencie 

normálneho dýchania bez toho, aby ste sa priblížili k ústam postihnutej 

osoby; 

f) ak postihnutý nedýcha normálne, alebo ak si nie ste istí, zavolajte na  

tiesňovú linku Záchrannej služby, dajte si mobilný telefón na hlasitý 

odposluch („hands-free“ režim), aby ste boli neustále v kontakte 

a zároveň požiadajte okoloidúcich o prinesenie automatizovaného 

externého defibrilátora (AED), ak je dostupný; 

g) prekryte ústa a nos postihnutého vreckovku, utierkou, uterákom, 

prípadne mu nasaďte rúško alebo masku predtým, ako začnete s 

kompresiami hrudníka a defibriláciou (AED). Znižuje sa tak riziko šírenia 

vírusu vo vzduchu (aerosolizácia) počas stláčania hrudníka, či 

podávania defibrilačného výboja; 

h) OKAMŽITE začnite s kompresiami hrudníka; 

i) ak je k dispozícii AED, použite ho čo najskôr a postupujte podľa pokynov 

prístroja a operátora tiesňovej linky; 

j) NEROBTE dýchanie z úst do úst. V prípade, že postihnutý je Váš 

rodinný príslušník alebo dieťa zvážte resuscitáciu aj  dýchaním z úst do 

úst. (ak osoba poskytujúca prvú pomoc a KPR žije v spoločnej 

domácnosti s postihnutou osobou, je riziko kontaminácie rovnaké); 



 

 

k) ak je zachraňované dieťa (zastavenie srdca u detí býva spôsobené 

najčastejšie zlyhaním dýchania), dýchanie z úst do úst zvyšuje 

pravdepodobnosť úspešnosti resuscitácie a prežitia dieťaťa; 

l) pokračujte v resuscitácii až do príchodu záchrannej služby. 

 
 
Svetový deň záchrany života 
Cieľom kampane je posilniť myšlienku, že KPR poskytovaná rukami je 
jednoduchá, efektívna a môže byť vykonávaná kýmkoľvek, kedykoľvek a 
kdekoľvek. Vyššie počty KPR poskytovanej náhodnými okoloidúcimi sú 
spojené s vyšším podielom preživších náhlom zastavení obehu. Veľa ľudí sa 
neodváži vykonávať KPR, pretože nevedia, čo robiť, alebo sa boja, že 
postihnutému človeku ublížia. Aby sme pomohli zvyšovať ochotu a 
pravdepodobnosť, že KPR bude v prípade núdze poskytovaná okoloidúcimi, 
Slovenská resuscitačná rada odporúča pre každého, kto nie je trénovaný v 
resuscitácii KPR len s použitím oboch rúk a teda pomocou kompresií hrudníka. 
Tá má tri jednoduché kroky:  
 
1. Skontrolovať, či postihnutý akokoľvek reaguje a dýcha 
2. Zavolať 112/155 
3. Stláčať rýchlo a intenzívne stred hrudníka do doby, kým dorazí  
    profesionálna pomoc 
 
„Už niekoľkokrát sa Slováci v rámci každoročného podujatia Deň záchrany 
života mohli presvedčiť, že svojimi rukami môžu zachrániť ľudský život. Aj v 
prípade, že záchranná zdravotná služba už je na ceste na miesto udalosti, o 
prežití rozhodujú v prípade náhleho zastavenia srdca práve prvé minúty. Vtedy 
je postihnutý úplne odkázaný na pomoc ľudí vo svojej blízkosti a jeho život 
závisí len na nich,“ informoval predseda a zakladateľ SRR MUDr. Jozef Kőppl.  
 
Akciu podporujú aj známe tváre 
Svetový deň záchrany života aj tento rok podporili viaceré známe tváre zo 
slovenského šoubiznisu – Adela Vinczeová, Vladimír Kobielsky, Ivana Gáborík, 
Juraj Bača, Martina Schindlerová, Viki Ráková, Milan „Junior Zimnýkoval, 
Lenka Šóošová a ďalší.  
 
 
Predstavujeme nové inštruktážne videá 
Špecialitou aktuálneho ročníka svetového Dňa záchrany života sú nové VIDEÁ 
o KPR. Ich cieľom je odprezentovať laickej verejnosti, ako sa zachovať a 
správne poskytnúť KPR v modelových situáciách, ktoré môžu nastať v každej 
domácnosti a ohrozovať životy jej členov. Zameriavame sa v nich nielen na 
základnú KPR dospelých, ale i na rôzne špeciálne situácie, o ktorých sa možno 



 

 

až tak nehovorí, t.j. KPR dojčiat, malých detí, tehotných žien a pod. Od 
predstavenia videí, ktoré budú od 16. októbra dostupné pre každého zdarma, 
očakávame zvýšenie všeobecného povedomia o KPR na Slovensku, teda 
naplnenie hlavnej myšlienky Svetového dňa záchrany života. 
 
 
 
Nové ERC Postupy riešia komplexný system 
 

Nové ERC Postupy (Guidelines) 2021 prvýkrát v histórii riešia nielen 
problematiku KPR, ale sú propravené v zmysle ucelených a komplexných 
informácii, ktorý zahŕňajú celé spektrum problematiky resuscitácie: základnú i 
rozšírenú resuscitáciu, resuscitáciu novorodencov i detí, špecializovanú 
poresuscitačnú starostlivosť, resuscitáciu za špeciálnych okolnosti a stavov, 
epidemiológiu v KPR, etiku, systémy vzdelávania a po prvýkrát i prvú pomoc.  
Nove odporučenia sú zároveň po prvýkrát komplexné a definované na 
základe EBM, čo je pre odborníka pojem, ktorý hovorí o tom, že na všetko čo 
je v odporúčaniach uvedené existujú klinické dôkazy o účinnosti takéhoto 
postupu. Schémy v grafickej podobe a summer nových odporučení preložila 
SRR a sú dostupné na webe http://www.srr.sk/nove-erc-odporucania/. 

 
 
Novinka v spolupráci s BabyClub Dr. Max 
 
V tomto ročníku rozširujeme aj spoluprácu s partnerom podujatia Dr. Max. 
Vďaka tejto spolupráci pripravíme ďalšie videá, vhodne pre matky, v ktorých sa 
zameriame na rôzne bežné životné situácií, ktorým čelia matky s deťmi doma 
a vyžadujú poskytnutie rýchlej a účinnej prvej pomoci. Ide napríklad o 
zabehnutie, popáleniny, a podobne. BabyClub Dr. Max bude teda priestorom, 
v ktorom budú dostupné ďalšie dôveryhodné inštruktážne videá, garantované 
skúsenými slovenskými lekármi a certifikovanými inštruktormi ERC - Európskej 
resuscitačnej rady. 
 
 „Ako poskytovateľ lekárenskej starostlivosti je jedným z našich cieľov viesť ľudí 
k prevencii. Realizujeme viacero aktivít, ako sú napríklad odborné kampane či 
profesionálne poradenstvo, ktoré prinášajú naši odborníci z lekární,“ hovorí 
Andrej Križan, komerčný riaditeľ Dr.Max Slovensko. „Významný priestor v 
starostlivosti venujeme aj mamičkám a ich deťom, ale v zásade celým rodinám. 
A to okrem lekární aj v našom dlhodobom online projekte BabyClub Dr.Max. 
Preto vnímame podporu Slovenskej resuscitačnej rady, a špecificky ich 
pozornosť venovanú Dňu záchrany života veľmi pozitívne, a ako prirodzenú 
formu spolupráce. Snažíme sa ísť však ďalej a neustále hľadáme možnosti a 
formy ako rozšíriť naše aktivity a snahy o bezpečné a zdravé prostredie, v 
ktorom deti a ich rodičia žijú. Preto som veľmi rád, že môžeme v spolupráci so 
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Slovenskou resuscitačnou radou priniesť edukatívno-preventívny projekt 
pozostávajúci predovšetkým s inštruktážnych videí o prvej pomoci v situácia 
každodenného života. Verím, že nebude nikdy potrebné ich obsah využiť v 
reálnom živote,  ale ak by nečakaná situácia predsa len nastala, je dôležité 
vedieť, ako sa zachovať a pomôcť, nie len svojmu blízkemu,“ dopĺňa Andrej 
Križan.  
 
Slovenská resuscitačná rada 
Hlavným poslaním združenia je podieľať sa na zlepšovaní kvality neodkladnej 
resuscitácie a urgentnej medicíny na Slovensku na všetkých úrovniach – od 
laickej po odbornú. Slovenská resuscitačná rada je oficiálnym partnerom 
Európskej resuscitačnej rady (European Resuscitation Council – ERC) pre 
Slovenskú republiku. Podieľa sa na zvyšovaní povedomia verejnosti 
o neodkladnej resuscitácii na Slovensku v súlade s odporučeniami Európskej 
resuscitačnej rady.  
 


