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IZVLEČEK
Uvod: Zunajbolnišnični srčni zastoj predstavlja velik javnozdravstveni problem v Evropi.
Preživetje bolnika je močno odvisno od ukrepov očividcev. V zadnjem desetletju je veliko
raziskovalcev postavljalo vprašanje, ali je umetno dihanje zaradi zahtevnosti izvajanja in
vprašljivega učinka na preživetje smiselno obdržati kot del temeljnih postopkov oživljanja
(TPO). Manj raziskana sta pripravljenost laikov za dajanje umetnega dihanja in vpliv
uporabe zaščitnih sredstev na kakovost izvedbe umetnega dihanja in kakovost TPO. Namen:
Želeli smo ovrednotiti uporabo zaščitne folije za umetno dihanje pri izvajanju TPO med laiki
in preveriti vpliv uporabe zaščitne folije med umetnim dihanjem na kakovost celotnega
oživljanja. Metode dela: Za strategijo raziskovanja smo uporabili presečno študijo. Podatke
smo zbirali z beleženjem oživljanj na petih reševalnih postajah v Sloveniji, anonimnim
spletnim anketnim vprašalnikom ter meritvami na modelu za oživljanje med študenti
zdravstvenih študijskih programov po kabinetnih vajah prve pomoči (PP). Rezultati: Med
analiziranimi 123 oživljanji očividci niso uporabili zaščitne folije za umetno dihanje. V
anketi je sodelovalo 473 oseb, od tega 314 laikov. Tretjina anketiranih laikov pozna pravilno
razmerje stisov prsnega koša in umetnih vpihov pri TPO odrasle osebe. Dobra polovica jih
ve, da je zaščitna folija za umetno dihanje del kompleta PP za avtomobiliste, kar v primeru
teoretičnih primerov oživljanja v anketi ni pomembno vplivalo na pripravljenost za dajanje
umetnega dihanja. Ugotovili smo, da med najpomembnejše spodbujevalne dejavnike za
dajanje umetnega dihanja spada medsebojno razmerje očividca in bolnika. Z meritvami na
modelu smo ob uporabi zaščitne folije za umetno dihanje ugotovili statistično značilno (p <
0,001) podaljšan čas do začetka izvajanja TPO in skrajšan čas stiskanja prsnega koša, ki je
izražen kot delež časa izvajanja TPO. Hkrati je uporaba zaščitne folije pri umetnem dihanju
statistično značilno (p < 0,005) povečala delež primernih vpihov in zmanjšala delež
prekomernih vpihov. Razprava in zaključek: Zaščitna folija za umetno dihanje je v
Sloveniji razmeroma dobro prepoznan, vendar nerabljen pripomoček pri dajanju umetnega
dihanja. Ker njena uporaba poslabša kakovost TPO, bi bilo bolj smiselno, da bi se na tečajih
PP posvetili vajam dajanja pravilnega umetnega dihanja kot uporabi same zaščitne folije.
Tečaje bi bilo smiselno dopolniti s pogovori o spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikih za
dajanje PP.
Ključne besede: srčni zastoj, prva pomoč, očividec, kakovost temeljnih postopkov
oživljanja

ABSTRACT
Introduction: Out-of-hospital cardiac arrests are an important public healthcare problem in
Europe. Survival after such an event greatly depends on the actions of bystanders. In the last
decade, a lot of research has been investigating whether rescue breaths should remain part
of the basic life support (BLS) algorithm, due to complexity of the technique and
questionable effects on survival. The readiness of lay providers to deliver rescue breaths and
effects of the use of barrier devices on the quality of delivery of rescue breaths and BLS are
less investigated. Purpose: We wanted to evaluate the use of simple face shield during BLS
by lay providers and the impact of the use of a simple face shield on the overall quality of
cardiopulmonary resuscitation. Methods: Our research strategy was a cross-sectional study.
Data were collected during resuscitations at five ambulance stations in Slovenia, an
anonymous online questionnaire and using measurements on resuscitation manikins during
practical first aid training of students. Results: In the analysed 123 resuscitations bystanders
did not use a simple face shield. An online questionnaire was completed by 473 participants
(314 of them were laypeople). Only a good third of lay participants knew the correct ratio of
chest compressions and rescue breaths in adult BLS. Fifty-three per cent knew that a simple
face shield is part of the first aid kit in vehicles. However, in a theoretical resuscitation
scenario in the online questionnaire, this did not have a significant effect on the willingness
to deliver rescue breaths. Relationship between the victim and the bystander is an important
factor in the willingness to deliver rescue breaths. Using measurements from the
resuscitation manikin, we found a statistically significant increase (p < 0,001) in the time
from the incident to the start of BLS when using a simple face shield and a shorter time of
chest compressions, expressed as a fraction of the time of BLS. On the other hand, the use
of simple face shield statistically significantly (p < 0,005) increased the rate of correct rescue
breaths and decreased the rate of excessive rescue breaths. Discussion and conclusion: In
Slovenia, a simple face shield is a relatively well-known barrier device, but is rarely used
during the delivery of rescue breaths. As we have found that the use of simple face shield
decreases the quality of BLS, it would be more sensible to focus on the quality of rescue
breaths rather than the use of simple face shield during first aid courses. Courses and training
might benefit from including discussions about factors that encourage and discourage
bystanders to provide first aid.
Keywords: cardiac arrest, first aid, bystander, quality of cardiopulmonary resuscitation
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
AED

Avtomatski eksterni defibrilator

DPO

Dodatni postopki oživljanja

ERC

Evropski reanimacijski svet –
European Resuscitation Council

IFRC

Mednarodna zveza društev rdečega križa in rdečega polmeseca –
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

NMP

Nujna medicinska pomoč

PP

Prva pomoč

SPK

Stisi prsnega koša

TPO

Temeljni postopki oživljanja

UD

Umetno dihanje

1 UVOD
Skozi zgodovino se pogled na smrt spreminja v skladu s spreminjanjem vodilnih ideologij,
vrednostnih sistemov in kulturnih tradicij (Ule, 2005). V predmodernih družbah se je zaradi
obstoječih znanstvenih in verskih dogem na smrt gledalo kot na usodo, ki se ji ne sme
zoperstavljati. Kljub temu prvi zapisi o povrnitvi življenja oz. oživljanju segajo v Staro
zavezo in so povezani s t. i. vpihovanjem življenja, kar priča tudi o tem, da si človek že dolgo
prizadeva doumeti, kako in zakaj se njegovo življenje konča (Cooper et al., 2006).
Sporadično se je zatem pojavilo več poskusov oživljanja. Uspešnost je bila omejena le na
redke primere hitrega ukrepanja v primerih zastoja dihanja. Medicina in z njo pristopi k
razvoju oživljanja so po propadu rimskega cesarstva skorajda zastali do 18. stoletja; leta
1744 je škotski kirurg William Tossach kot eden prvih opisal primer uspešnega izvajanja
umetnega dihanja usta na usta rudarju, ki so ga brez znakov življenja prinesli iz rudnika
(McLennan, 2008). V drugi polovici 18. stoletja so znanstveniki, zdravniki in fiziologi zaradi
mišljenja, da izdihan zrak ni dovolj nasičen s kisikom ter zaradi družbenih in estetskih
vzrokov, svetovali izvajanje umetnega dihanja z mehom in podobnimi pripomočki. To je
obenem zagotavljalo tudi določeno stopnjo varnosti očividca, ki je izvajal umetno dihanje.
Velik del razvoja umetnega dihanja in s tem oživljanja je bil povezan z reševanjem
utopljencev, ki so takrat predstavljali velik delež nezgodnih smrti (Matioc, 2016). Skozi
drugo polovico 19. in v začetku 20. stoletja se je razširilo poučevanje laične in strokovne
javnosti o različnih, predvsem ročnih metodah izvajanja umetnega dihanja. Tako so nastale
metode po Hallu (obračanje telesa bolnika iz položaja na trebuhu v bočni položaj in nazaj)
(Baskett, 2007a), Silvestru (lega na hrbtu, dviganje in spuščanje rok bolnika na prsni koš),
Howardu (za reševanje utopljencev, lega na trebuhu, pritiskanje na hrbet, nato obračanje na
trebuh in večkratno stiskanje spodnjih delov rebrnih lokov) (Baskett, 2007b), Schäfru (lega
na trebuhu, od 12 do 15 stiskov spodnjega dela rebrnih lokov bolnika v minuti), Nielsnu
(lega na trebuhu, izmenično dviganje rok v komolcih in stiskanja na zgornji del hrbta
bolnika); zadnja metoda se je razširila po Evropi in Severni Ameriki. Konec 50. let
prejšnjega stoletja se je znova uveljavilo umetno dihanje usta na usta (Baskett, 2007c). Sredi
20. stoletja so zdravniki Safar, Kouwenhoven in Jude uspeli prepričati strokovno javnost, da
je za povečanje deleža uspešnih oživljanj umetnemu dihanju nujno pridružiti stise prsnega
koša; skorajda hkrati je Claude Beck razvil prenosni zunanji defibrilator. Tudi zaradi teh
odkritij imamo danes povsem drugačen pogled na smrt (McLennan, 2008).
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Kljub napredku v razumevanju etiologije in številnih možnostih uporabe naprednih
medicinskotehničnih pripomočkov se sodobna družba na področju obravnave srčnih
zastojev še vedno sooča s številnimi izzivi. Vseskozi iščemo boljše možnosti za hitro
prepoznavo in pravilno ukrepanje ob takih dogodkih, pri čemer strokovnjaki in odgovorne
organizacije vse bolj poudarjajo vlogo laične javnosti kot prvega člena v verigi preživetja in
ji posvečajo vse več pozornosti v obliki javnozdravstvenih kampanj, obveščanja prek
množičnih medijev ter organiziranja različnih usposabljanj (Mednarodna zveza društev
rdečega križa in rdečega polmeseca (v nadaljevanju IFRC – International Federation of Red
Cross and Red Crescent Societies), 2016; Monsieurs et al., 2015). Delež očividcev, ki
pristopijo k osebam brez znakov življenja in začnejo z izvajanjem temeljnih postopkov
oživljanja (v nadaljevanju TPO), narašča, a je še vedno nizek (Iwami et al., 2015; Perkins et
al., 2015). Na reševanje problema se osredotoča veliko interdisciplinarnih skupin
raziskovalcev z namenom odkrivanja novih načinov večanja deleža očividcev, ki bi bili
pripravljeni pomagati; izpostavili so tudi problem pripravljenosti očividcev za izvajanje
umetnega dihanja (Choi et al., 2010; Boucek et al., 2009).
Tudi v slovenski literaturi je nemalo raziskav, ki so se usmerile na TPO (Slabe, 2016; Škufca
Sterle, Baznik, 2013; Rajapakse, 2008), vendar nismo našli take, ki bi se osredotočila na
umetno dihanje oz. pripravljenost za izvajanje tega.

1.1 Epidemiologija in register srčnega zastoja
Zunajbolnišnični srčni zastoj predstavlja velik javnozdravstveni problem v Evropi, saj ga
letno doživi približno 275 000 ljudi in spada med vodilne vzroke smrti (Gräsner et al., 2016).
V večini primerov, tj. do 76 %, gre sprva za tahikardno motnjo srčnega ritma, ki sčasoma
preide v asistolijo (Berdowski et al, 2011). Med državami obstajajo razlike v incidenci srčnih
zastojev in v preživetju, kar je posledica razlik v življenjskem slogu prebivalcev,
organizacijah sistemov nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP), ter zgodnjemu
pristopu k oživljanju. Štiri službe NMP v Sloveniji, ki skupaj pokrivajo približno 660 000
prebivalcev (Ljubljana, Maribor, Lenart in Slovenska Bistrica), so oktobra 2014 skupaj s
službami NMP iz 26 evropskih držav sodelovale v enomesečni prospektivni študiji EuReCa
ONE, kjer so skupno zabeležili incidenco 84 zunajbolnišničnih srčnih zastojev na 100 000
prebivalcev; od teh so bili TPO s strani očividcev začeti pri 49, kar je skoraj 30 % več kot
pri deset let starejši študiji (Atwood et al., 2005; cit. po Gräsner et. al, 2016). 30-dnevno
2

preživetje oz. preživetje do odpusta iz bolnišnice je bilo v študiji EuReCa ONE 10,3 %. V
Sloveniji je bila v raziskavo zajeta približno tretjina vseh prebivalcev, med katerimi so v
času raziskave (en mesec) zabeležili 38 (letna incidenca 69/100 000) zunajbolnišničnih
srčnih zastojev, pri 25 pacientih (tj. 45/100 000) so bili TPO pričeti s strani očividcev. Delež
bolnikov, pri katerih so očividci v Sloveniji izvajali TPO (66 %), je višji kot v povprečju v
Evropi (58 %), incidenca zunajbolnišničnih srčnih zastojev pa kar za 55 % nižja kot
povprečna incidenca za Evropo (Gräsner et al., 2016). Iz rezultatov raziskave EuReCa ONE
ni razvidno, ali so očividci med TPO izvajali tudi umetno dihanje.
Velika incidenca in umrljivost po zunajbolnišničnem srčnem zastoju kažeta, da bi bilo treba
te podatke in podatke o postopkih, ki pomembno vplivajo na preživetje (npr. pristop
očividcev, pravilna prepoznava srčnega zastoja in aktivacija NMP, kakovost izvajanja TPO,
dostopni čas NMP …), zbirati in urejati v registru srčnega zastoja na nacionalni ravni in ne
le v okviru posameznih raziskav, saj je možno le s celostnimi podatki oceniti uspešnost novih
postopkov oz. sprememb v pristopih k zdravljenju zunajbolnišničnih srčnih zastojev
(Markota, Gradišek, 2017).

1.2 Veriga preživetja in ostali načini izboljšanja preživetja
Preživetje po zunajbolnišničnem srčnem zastoju je močno odvisno od hitre prepoznave ter
od časov do začetka izvajanja TPO, prve defibrilacije in prihoda ekipe NMP, ki začne z
dodatnimi postopki oživljanja (v nadaljevanju DPO); zadnje smernice Evropskega
reanimacijskega sveta (v nadaljevanju ERC – European resuscitation council), njihov
slovenski prevod (Slika 1) in novejše raziskave poudarjajo tudi vlogo zdravstvenega
dispečerja pri telefonskem podajanju navodil očividcem za izvajanje TPO in uporabo javno
dostopnih avtomatskih eksternih defibrilatorjev (v nadaljevanju AED) (Park et al, 2017;
Perkins et al., 2015). Veriga preživetja se zaradi kompleksnosti pojava in dodajanja novih
ukrepov in pristopov za njegovo reševanje razširja v formulo za preživetje. Med novejše
ukrepe na področju usposabljanja laikov spadata predvsem usposabljanje šoloobveznih
otrok in priprava ustreznih učnih načrtov usposabljanj, ki morajo biti prilagojeni ciljnim
populacijam (Greif et al, 2015).
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Slika 1: Skica sodelovanja očividca, zdravstvenega dispečerja in
uporabe javno dostopnih AED-jev (Gradišek et al., 2015)

V zadnjem desetletju se je zaradi dvomov o smiselnosti izvajanja umetnega dihanja in želje
po poenostavljanju TPO ter večanju deleža očividcev, ki izvajajo TPO, veliko raziskovalcev
usmerilo na vpliv neprekinjenih in kakovostnih stisov prsnega koša brez umetnega dihanja
(Iwami et al., 2015; Nichol et al., 2015; Rea et al., 2010). V zadnjih smernicah ERC-ja je
zapisano, naj laiki, ki niso vešči izvajanja umetnega dihanja oz. imajo do tega zadržke,
izvajajo samo neprekinjene stise prsnega koša (Perkins et al., 2015). Obstajajo pa stanja, kjer
umetno dihanje še vedno ocenjujejo kot pomembno in zato ostaja del obveznih nujnih
ukrepov, npr. pri srčnih zastojih, ki so nastali zaradi asfiksije, ter pri srčnih zastojih pri
otrocih (Maconochie et al, 2015; Truhlář et al., 2015).

1.3 Dihanje in umetno dihanje
Dihanje je proces izmenjave plinov med telesom in okoljem. Skupaj s srčno-žilnim sistemom
in krvjo zagotavlja, da dobijo celice v telesu za svojo presnovo dovolj kisika iz okolja in da
organizem odda ogljikov dioksid, ki nastane pri presnovi v celicah. Ventilacija je mehaničen
proces, pri katerem zaradi krčenja in sproščanja dihalnih mišic nastaja v dihalih razlika
tlakov, ki omogoča izmenjavo zraka med okoljem in pljučnimi alveoli (Silbernagl,
Despopoulos, 2008). Poleg ventilacije sta za učinkovito dihanje ključni še procesi perfuzije
alveolov ter difuzije kisika in ogljikovega dioksida skozi alveolokapilarno membrano. Ti
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procesi se pri človeku v srčnem zastoju prekinejo. Med oživljanjem sta sistemski krvni obtok
in s tem krvni obtok v pljučih bistveno zmanjšana, kar pomeni, da so za zadostno ventilacijo
in oksigenacijo dovolj manjši dihalni volumni in frekvenca vpihov pri umetnem dihanju usta
na usta (Perkins et al., 2015) navkljub nižji koncentraciji kisika (16 do 17 %) v izdihanem
zraku (Soar et al., 2015). Rezultati raziskav o zadostni učinkovitosti pasivne ventilacije med
izvajanjem stisov prsnega koša niso povsem enotni (McDannold et al., 2018; Tsui et al.,
2015; Deakin et al., 2007). Zato avtorji smernic ERC-ja še vedno priporočajo, da čim prej
zagotovimo vsaj dodaten vir kisika; če je izvedljivo, pa tudi umetno dihanje z obrazno masko
in dihalnim balonom z rezervoarjem kisika ter čimprejšnjo dokončno oskrbo dihalne poti z
endotrahealno intubacijo (Soar et al., 2015).

1.4 Pomen izvajanja umetnega dihanja
Tudi avtorji smernic za prvo pomoč (v nadaljevanju PP) IFRC iz leta 2016 povzemajo, da
obstaja premalo trdnih dokazov, da bi lahko zanesljivo opustili izvajanje umetnega dihanja
pri TPO. Hkrati izpostavljajo, da umetno dihanje ostaja pomembna veščina ter pomemben
del nujnih ukrepov med oživljanjem. Še zlasti je izvajanje predihavanja pomembno pri
srčnih zastojih, ki so posledica zadušitve ali utopitve (Adelborg et al., 2011); pri slednjih naj
bi vešči izvajalci TPO umetno dihanje izvajali že v vodi (IFRC, 2016).

1.4.1 Ovire in zapleti pri izvajanju umetnega dihanja
Izvajanje umetnega dihanja pri nezavarovani, tj. brez supraglotične ali endotrahealne oskrbe,
dihalni poti je psihomotorično zahtevna spretnost. Reševalec vpliva na uspešnost umetnega
dihanja z vzdrževanjem odprtih zgornjih dihalnih poti (t. i. zvračanje glave in dvig spodnje
čeljusti), pravilno hitrostjo vpihovanja ter ustreznim volumnom vpihanega zraka. Na
uspešnost umetnega dihanja vpliva tudi etiologija srčnega zastoja ter pridružene bolezni in
z njimi povezani dejavniki, npr. povečan upor v dihalni poti, nižja podajnost pljuč in
zmanjšan upor v požiralniku (Paal et al., 2008). Opisane ovire povečujejo možnost
vpihovanja zraka v želodec, kar lahko povzroči regurgitacijo želodčne vsebine in posledično
njeno pljučno aspiracijo; hkrati lahko velike količine zraka v želodcu povzročijo akutni
abdominalni utestnitveni (kompartment) sindrom in s tem škodljive učinke na
hemodinamsko in pljučno funkcijo (Boucek et al., 2009; Paal et al., 2009).
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1.4.2 Nevarnosti za izvajalce umetnega dihanja
Udeleženci usposabljanj in prikazov TPO pogosto kažejo nenaklonjenost izvajanju
umetnega dihanja in največkrat omenjajo strah pred okužbo, ki bi se lahko zgodila med
izvajanjem umetnega dihanja usta na usta (Boucek et al., 2009; Paal et al., 2008). V literaturi
ne najdemo veliko zapisov o okužbah reševalcev med izvajanjem TPO (Mejicano, Maki,
1998; cit. po Boucek, 2009). Kljub temu naj bi se več očividcev odločilo za umetno dihanje
pri nenadnem srčnem zastoju ob razpoložljivosti kakšnega od pripomočkov za umetno
dihanje (Paal et al., 2006) oz. bi v večjem deležu pristopili k izvajanju TPO, če umetnega
dihanja ne bi bilo treba dajati (Cheskes et al., 2015; Baldi et al., 2014). Ugotavljajo, da na
odločitev o izvajanju umetnega dihanja vpliva tudi medsebojno razmerje in poznanstvo z
nenadno obolelim (Baldi et al., 2014).
V smernicah za oživljanje ERC-ja se Perkins in sodelavci (2015) pri tej temi sklicujejo na
do 30 let stare raziskave in povzemajo, da je nevarnost prenosa okužbe z bolnika na očividca
– reševalca zelo majhna; v laboratorijskih pogojih so Blenkharn in sodelavci (1990; cit. po
Perkins et al., 2015) sicer dokazali manjši prenos določenih bakterij med umetnim dihanjem
z uporabo pripomočkov za umetno dihanje. Raziskave, ki bi hkrati potrdile zmanjšano
nevarnost okužbe, učinkovitost in izvedljivost uporabe posameznega pripomočka, npr.
obrazne (žepne) maske ali obrazne zaščitne folije za umetno dihanje (angl. mouth to face
shield), ne obstajajo. Uporabo takih pripomočkov priporočajo, kadar za žrtev vemo, da ima
kakšno od zelo nevarnih okužb, npr. hepatitis B, tuberkulozo, HIV (human
immunodeficiency viruses – virus humane imunske pomanjkljivosti) itd. (Perkins et al.,
2015).

1.4.3 Pripomočki za izvajanje umetnega dihanja
Na tržišču obstaja veliko izdelkov, ki služijo za zaščito reševalca pri izvajanju umetnega
dihanja. Nekatere izmed njih uporabljajo zdravstveni delavci, npr. dihalni balon z obrazno
masko in rezervoarjem za kisik, drugi pripomočki (npr. žepna dihalna maska in obrazna
zaščitna folija) so na voljo tudi laikom. Vsak pripomoček se je treba naučiti pravilno
uporabljati (Paal et al., 2006). V Sloveniji morajo vsi vozniki motornih vozil opraviti izpit
iz PP (ZVoz-1 – Zakon o voznikih) in imeti v svojih vozilih ustrezno opremo, kamor spada
tudi komplet PP (Pravilnik o delih in opremi vozil, 2013). Pravilnik o kompletu za PP (2004)
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narekuje, da je del vsebine kompleta tudi zaščitna folija za umetno dihanje. Zanimivo je, da
je Slovenija ena izmed le štirih evropskih držav, kjer je zaščitna folija za umetno dihanje del
obvezne opreme vsakega motornega vozila, kar so v nedavni raziskavi med 35 vključenimi
evropskimi državami ugotovili Škofic in sodelavca (2016). Poznavanje vsebine kompleta in
njegova uporaba sta sicer vključena v program usposabljanja za PP za voznike motornih
vozil, vendar nista del obveznega preverjanja znanja (Pravilnik o opravljanju izpitov iz PP,
2018), kar je lahko eden izmed razlogov, da večina voznikov motornih vozil ne pozna dovolj
dobro pripomočkov v kompletu in njihove pravilne uporabe (Šterbenc in Slabe, 2009).

Pri pregledu aktualne literature, ki poroča o deležu očividcev, ki pristopijo k oživljanju v
primeru zunajbolnišničnega srčnega zastoja, smo sicer našli podatke o izvajanju umetnega
dihanja (Gräsner et al., 2020; Fukuda et al., 2017; Nitta et al., 2013), vendar ob tem nismo
zasledili podatkov o morebitni uporabi ustreznih zaščitnih pripomočkov za umetno dihanje.
Zanimivo je, da so v določenih raziskavah med laiki pokazali, da je kakovost umetnega
dihanja z uporabo zgoraj omenjenih pripomočkov vsaj primerljiva, če ne celo boljša, kot pri
umetnem dihanju brez pripomočkov za zaščito (Paal et al., 2008; Paal et al., 2006). Ni pa
znano, ali pri laikih uporaba dodatnih pripomočkov vpliva na kakovost izvajanja drugih
postopkov med TPO, npr. začetek samega oživljanja, čas pritiskanja na prsni koš oz.
podaljševanje prekinitve med posameznimi cikli pritiskanja na prsni koš.
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2

NAMEN

Namen magistrskega dela je ovrednotiti uporabo zaščitne folije za umetno dihanje pri
izvajanju TPO med laiki. V prvi fazi smo se namenili ugotoviti, kako pogosto očividci v
Sloveniji pri zunajbolnišničnem srčnem zastoju izvajajo TPO z ali brez umetnega dihanja in
ali pri tem uporabljajo zaščitno folijo za umetno dihanje, ki se nahaja v kompletu PP za
avtomobiliste. Nadalje smo se v drugem delu naloge namenili v anketi preveriti, ali laiki
poznajo pravilno izvajanje umetnega dihanja in v kakšni meri poznajo možnosti uporabe
zaščitne folije pri izvajanju umetnega dihanja. Z anketo med laiki smo preverili tudi, kateri
so zaviralni in kateri spodbujevalni dejavniki za izvajanje umetnega dihanja pri TPO. V tem
delu nas je zanimala primerjava z zdravstvenimi delavci. V tretjem eksperimentalnem delu
magistrskega dela smo se namenili raziskati, ali uporaba zaščitne folije za umetno dihanje
vpliva na kakovost izvajanja TPO.
Cilj je bil odgovoriti na sledeča raziskovalna vprašanja:
-

Ali očividci v Sloveniji v primeru izvajanja TPO pri osebi v srčnem zastoju
uporabljajo zaščitno folijo za umetno dihanje?

-

Ali laiki poznajo pravilno izvedbo umetnega dihanja?

-

Ali laiki poznajo zaščitno folijo za umetno dihanje?

-

Ali poznavanje zaščitne folije za umetno dihanje kot sestavnega dela kompleta PP za
avtomobiliste vpliva na pripravljenost laikov za izvajanje umetnega dihanja pri TPO?

-

Kateri so zaviralni in kateri spodbujevalni dejavniki med laiki za izvajanje umetnega
dihanja pri TPO?

-

Kako uporaba zaščitne folije za umetno dihanje vpliva na kakovost izvajanja TPO?

Po pregledu literature smo postavili naslednje hipoteze:
H1: Laiki v primeru izvajanja TPO ne uporabljajo zaščitne folije za umetno dihanje.
H2: Na odločitev laikov za izvajanje umetnega dihanja pri TPO pomembno vpliva
medsebojno razmerje očividca in bolnika.
H3: Izvajanje umetnega dihanja z uporabo zaščitne folije za umetno dihanje poslabša
kakovost izvajanja TPO.
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3 METODE DELA
Pri pripravi magistrskega dela smo za strategijo raziskovanja uporabili presečno študijo. Na
začetku je bil opravljen pregled domače in tuje literature s področja TPO, zlasti podrobneje
z vidika kakovosti izvajanja umetnega dihanja. Uporabljene so bile podatkovne baze
COBISS, PubMed, GoogleScholar in EBSCOhost. Določeni so bili vključitveni in
izključitveni kriteriji za izbor ustrezne literature. Vključitveni so bili objave od leta 2007
dalje (z izjemami zaradi zgodovinskega pregleda in podobnih metodologij), literatura
uradnih spletnih strani pristojnih organizacij; izključitveni so bili neverodostojne spletne
strani in poljudne revije. Ključne besede, ki smo jih uporabili pri iskanju, so bile v
slovenščini: temeljni postopki oživljanja, umetno dihanje, srčni zastoj, očividci, prva pomoč;
v angleščini smo uporabili: CPR, rescue breathing, cardiac arrest, bystander, first aid, face
shield, mouth-to-mouth.

3.1 Opis metodologije prvega dela raziskave
V prvem sklopu smo s pomočjo ekip NMP na petih reševalnih postajah v Sloveniji po
intervencijah, v katerih je šlo za reanimacijo, več mesecev beležili, kako pogosto so očividci
zunajbolnišničnega srčnega zastoja izvajali TPO, ali so pri tem izvajali samo stise prsnega
koša ali TPO z umetnim dihanjem in ali so pri slednjem uporabili zaščitno folijo za umetno
dihanje. Za beleženje omenjenih podatkov smo osebno, prek telefona ali elektronske pošte
zaprosili vodje reševalnih postaj v Kranju, Novem mestu, Postojni, Kočevju in na Ravnah
na Koroškem, kjer so beleženje po odobritvi vodij izvajali. Ustne odobritve smo prejeli od
vodij v Kranju in Postojni, po elektronski pošti iz Novega mesta, iz Raven na Koroškem in
Kočevja pa pisno odobritev (Prilogi 4 in 5). Prošnjo z evidenčnim listom, navodili in
pojasnilom smo poslali še v Urgentni center Celje, vendar od tam nismo dobili odgovora.
Soglasje za beleženje je bilo pridobljeno tudi s strani Skupine za raziskovanje v zdravstveni
in babiški negi Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani (Priloga 6) in vodje Reševalne
postaje Ljubljana (Priloga 7), vendar se beleženja predvsem zaradi reorganizacije dela in
selitve dispečerskega centra ni izvajalo.
Iz zabeleženih reanimacij so bile izključene tiste, kjer so z izvajanjem TPO začeli na
intervencijo aktivirani prvi posredovalci. To so posamezniki, »ki praviloma nimajo
zdravstvene izobrazbe in se odzovejo na poziv dispečerske službe zdravstva ter pridejo na

9

kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življenja pred prihodom službe
NMP in so vključeni v sistem t. i. tihega aktiviranja sil za zaščito in reševanje« (Pravilnik o
službi NMP, 2015).
Beleženje je na petih reševalnih postajah, ki skupaj pokrivajo okoli 270 000 prebivalcev
(13,2 % prebivalstva Republike Slovenije), potekalo v različnih časovnih okvirih:
-

v Kranju je beleženje potekalo od 1. 10. 2017 do 1. 6. 2018;

-

v Novem mestu je beleženje potekalo od 30. 9. 2017 do 1. 5. 2018;

-

v Postojni je beleženje potekalo od 1. 9. 2017 do 1. 6. 2018;

-

v Zdravstveno-reševalnem centru Koroška je beleženje potekalo od 1. 1. 2018 do 1.
6. 2018;

-

v Kočevju smo zaradi možnosti vpogleda v podatke za leto 2017 opravili retrogradni
pregled, tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Po vrnitvi na izhodišče, tj. v zdravstveno ustanovo, so člani ekipe NMP izpolnili evidenčni
list (Priloga 1). Pri beleženju so upoštevali, če so očividci stiskali prsni koš, izvajali kakršno
koli umetno dihanje in če so pri tem uporabili zaščitno folijo za umetno dihanje. Očividce
so, če je bilo možno, vprašali o njihovem medsebojnem razmerju do osebe v srčnem zastoju
in bili pozorni na morebitne oteževalne okoliščine, tj. če je bila oseba okrvavljena,
pobruhana ali v stiku z nevarno tekočino.

3.2 Opis metodologije drugega dela raziskave
V drugem sklopu je bila uporabljena deskriptivna metoda dela. V okviru te je zbiranje
podatkov med laiki in zdravstvenimi delavci potekalo od 23. 3. do 2. 8. 2018 z anonimnim
spletnim anketnim vprašalnikom (Priloga 2) o poznavanju zaščitne folije za umetno dihanje,
umetnega dihanja in pripravljenosti za izvajanje le-tega. Vprašalnik je bil izdelan v
odprtokodni aplikaciji za spletne vprašalnike 1ka.si. Pri strokovni utemeljitvi odgovorov na
vprašanja smo si pomagali s Pravilnikom o kompletu PP (2004), Pravilnikom o opravljanju
izpitov iz PP (2018), Smernicami ERC-ja (Perkins et al., 2015). Pred objavo je bil spletni
anketni vprašalnik dvakrat testiran: prvič med laiki, drugič med študenti Zdravstvene
fakultete v Ljubljani (skupaj 18 anketiranih oseb), pregledali in komentirali so ga trije
eksperti z izkušnjami v spletnem anketiranju. Vprašanja so bila zaprtega in polodprtega tipa,
skupno jih je vprašalnik vseboval 41. Razdeljena so bila na sklope o poznavanju umetnega
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dihanja in zaščitne folije za umetno dihanje, morebitne izkušnje z oživljanjem,
pripravljenosti za dajanje umetnega dihanja in demografske podatke. Hiperpovezava do
anketnega vprašalnika je bila objavljena na spletni strani Avto-moto zveze Slovenije ter
posredovana po e-pošti in preko socialnega omrežja z namenom ustvarjanja učinka snežene
kepe. Na začetno stran spletnega anketnega vprašalnika je kliknilo 917, v celoti ga je
izpolnilo 473 respondentov (tj. 51 %), katerih odgovore smo uporabili pri obdelavi podatkov.
Pridobljeni kvantitativni podatki so bili obdelani s pomočjo aplikacije 1ka.si in programa
Microsoft Excel ter statističnega programa Sigma Stat v10. Statistično značilne razlike med
posameznimi skupinami pri rezultatih, ki so bili izraženi v deležih, smo ocenili s testom hi
kvadat (χ2-test). Mejo statistične značilnosti smo postavili pri p < 0,005.

3.3 Opis metodologije tretjega dela raziskave
V eksperimentalnem sklopu magistrskega dela je bila za strategijo raziskovanja uporabljena
presečna študija. Med študenti Zdravstvene fakultete in Fakultete za farmacijo Univerze v
Ljubljani so bile v novembru in decembru 2017 ter v januarju in juliju 2018 opravljene
meritve na modelu Laerdal Little Anne QCPR® in z njim povezljive mobilne aplikacije
Laerdal QCPR Learner, ki omogočata sledenje frekvenci in ustreznosti globine stisov
prsnega koša ter indicirata zadostno ali prekomerno količino vpihanega zraka. Zaznavanje
frekvence in globine stisov prsnega koša na modelu in aplikaciji je umerjeno po Smernicah
Evropskega sveta za reanimacijo, in sicer od 100 do 120 stisov na minuto in vsaj 5 cm
globine stisa (Perkins et al., 2015). Pri vpihanem zraku je po naših meritvah model meritev
zaznal pri 140 mL in označil prekomeren vpih pri 700 mL zraka.
Pred kabinetnimi vajami TPO, ki so trajale tri šolske ure, so imeli študentje še triurno
predavanje na temo TPO. Kabinetne vaje so potekale v skupinah po 9–12 študentov, ki smo
jim naključno spreminjali način učenja TPO. Del študentov je med učenjem umetnega
dihanja pri TPO na modelu Laerdal Little Anne uporabljal zaščitno folijo za umetno dihanje.
Drug del študentov je bil na kabinetnih vajah PP le seznanjen z zaščitno folijo za umetno
dihanje, kar pomeni, da so jo videli tekom predstavitve vsebine kompleta za PP za
avtomobiliste, v okviru praktičnih vaj pa z njo niso vadili umetnega dihanja.
Neposredno po vajah TPO smo študente povabili, da prostovoljno in anonimno pristopijo k
preizkusu znanja na podlagi scenarija za TPO, med katerim smo kvantitativno ocenili
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kakovost TPO. Prosili smo jih, da v času izvajanja meritev o izvedenem postopku med seboj
ne komunicirajo, s čimer smo želeli preprečiti, da bi študenti, ki so meritev že izvedli, kakor
koli vplivali na tiste, ki so na izvedbo še čakali. Preizkuse smo izvajali v ločeni sobi,
študentke in študenti so posamično prihajali k izvedbi meritev, vsem udeležencem je
izvajalec (vedno isti) najprej prebral scenarij:
»Na petkovo popoldne se sprehajate ob jezeru. Naenkrat zaslišite hrup in glasne klice na
pomoč. Sledite glasovom in na obrežju zagledate dva moška, ki iz vode neseta mlajšo
žensko. Varno pristopite in ugotovite, da je utopljenka neodzivna in ne diha. Odreagirate po
protokolu, torej izvedete 5 začetnih vpihov, pogledate za posrednimi znaki krvnega obtoka
in nato nadaljujete s tremi cikli po 30 stisov prsnega koša in dvema vpihoma.«
V scenarij je bila vključena utopljenka, z namenom pridobiti čim več podatkov o kakovosti
umetnega dihanja in zaradi izsledkov različnih raziskav, ki poudarjajo pomen umetnega
dihanja v primeru srčnih zastojev zaradi asfiksije (Nichol et al., 2015; Rea et al., 2010). Tako
Smernice ERC za oživljanje v primeru utopljene osebe, ki je neodzivna in ne diha, svetujejo
5 začetnih vpihov, preverjanje znakov življenja, čemur smo v tem scenariju namenili 10
sekund, in nato nadaljevanje oživljanja v razmerju 30 stisov in 2 vpiha (Truhlář et al., 2015).
Scenarij z meritvami smo tekom priprave najprej testirali in optimizirali na podlagi
preliminarnih rezultatov dveh testnih skupin študentov Zdravstvene fakultete Univerze v
Ljubljani (skupaj 10 udeležencev).
Obe skupini udeležencev preizkusa sta TPO po opisanem scenariju izvedli dvakrat. Tisti, ki
so se z uporabo folije srečali že na kabinetnih vajah, so izvajali TPO najprej z uporabo folije
in nato ob ponovitvi brez. Druga skupina, ki folije na vajah ni uporabljala, pa je najprej
izvajala TPO brez uporabe zaščitne folije za umetno dihanje in nato v ponovljenem
preizkusu še z uporabo folije (glej Sliko 2). Med posameznima scenarijema smo študentom
namenili minuto odmora, da bi zmanjšali vpliv utrujenosti na izvedbo TPO. V protokolu, ko
so morali uporabiti zaščitno folijo, so morali udeleženci obeh skupin najprej v priloženem
kompletu PP za avtomobiliste poiskati zaščitno folijo, ki je bila vedno shranjena na istem
mestu (pod navodili in eno gazo, a še vedno pri vrhu kompleta), in jo nato uporabiti na
modelu.
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Slika 2: Diagram preizkusa TPO na modelu z in brez uporabe zaščitne folije za umetno
dihanje
Ocenjevalec je izvajal meritve in sproti vpisoval izmerjene čase. Beležili smo naslednje
parametre:
1. zakasnitev – čas (s), ki je minil od pristopa k oživljanju utopljenca do začetka
pritiskanja na prsni koš (v čas je vključenih prvih pet vpihov in preverjanje dihanja
v trajanju 10 sekund);
2. čas (s) izvajanja TPO (tri ponovitve ciklov 30 : 2), ki smo ga začeli meriti po prvih
petih vpihih in preverjanju dihanja;
3. čas izvajanja stisov na prsni koš kot delež (%) časa, ko so študentje izvajali stise na
prsni koš v času izvajanja TPO (po scenariju čas treh ponovitev ciklov 30 : 2);
4. povprečen čas (s) izvajanja dveh vpihov.
Po izvedenih meritvah smo udeležence prosili za izpolnitev kratkega vprašalnika o
demografskih podatkih (Priloga 3).
Pridobljeni podatki so bili statistično obdelani v programih Microsoft Excel in Sigma Stat
ter so grafično in opisno prikazani v poglavju Rezultati. Za primerjavo povprečij rezultatov
izvajanja TPO po protokolih z in brez zaščitne folije za umetno dihanje smo uporabili parni
t-test. Mejo statistične značilnosti smo postavili pri p < 0,005.
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4 REZULTATI
V nadaljevanju so v podpoglavjih prikazani rezultati spletnega anketnega vprašalnika,
beleženja reanimacij na reševalnih postajah in opravljenih meritev na modelu za oživljanje.

4.1 Rezultati, pridobljeni z beleženjem oživljanj na izbranih
reševalnih postajah
Beleženje reanimacij na petih reševalnih postajah, ki skupaj pokrivajo približno 13 %
prebivalstva v Sloveniji, je potekalo v različnih časovnih obdobjih (povprečno 8,2 meseca
na reševalno postajo). Skupno smo zabeležili 123 reanimacij, največ (41) v Kranju, najmanj
pa v Postojni, kjer so v 9 mesecih zabeležili 15 reanimacij (Slika 3). Med vsemi posredovanji
so očividci izvajali TPO v 45 primerih oz. 37 % vseh zabeleženih oživljanj reševalcev na
terenu (glej tudi Sliko 4).

Slika 3: Delež posredovanj (oživljanj) po reševalnih postajah
Najmanj posredovanj očividcev je bilo v Kočevski regiji, kjer so v petnajstih posredovanjih
poročali o samo enem izvajanju TPO pred prihodom reševalcev. O največjem deležu (11 od
24 posredovanj) očividcev, ki so izvajali TPO, so poročali člani ekip NMP v Novem mestu,
pri čemer žal niso beležili, ali so očividci izvajali umetno dihanje. Zato podatkov iz Novega
mesta nismo upoštevali v nadaljnji analizi, v kateri smo ugotovili, da je bil največji delež
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očividcev, ki so izvajali tako stise prsnega koša (SPK) kot umetno dihanje (UD) v Postojni
(trije očividci pri skupno 14 zabeleženih oživljanjih reševalcev). V Kranju in Koroški regiji,
kjer so člani ekip NMP zabeležili največ oživljanj, je bil delež očividcev, ki so izvajali SPK
in UD podoben (12 in 14 % vseh oživljanj na terenu). Skupaj so očividci izvajali SPK in UD
na terenu v 12 primerih, samo SPK (brez UD) pa v 16 primerih od skupno 99 primerov
reanimacij, kjer so posredovale ekipe NMP. Med 123 zabeleženimi reanimacijami člani ekip
NMP niso zasledili uporabe zaščitne folije za umetno dihanje.

Slika 4: Primerjava deležev očividcev, ki so izvajali TPO z ali brez umetnega dihanja po
posameznih reševalnih postajah. * umetnega dihanja med izvajanjem TPO niso beležili.
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4.2 Rezultati, pridobljeni s spletnim anketnim vprašalnikom
V spletnem anketnem vprašalniku je sodelovalo 64 % žensk in 36 % moških, starih od 17
do 76 let. Več kot tri četrtine respondentov ima vsaj višješolsko izobrazbo, med anketiranimi
je bila ena tretjina zdravstvenih delavcev; največ (42 %) anketiranih živi v mestih (Slika 5).

Slika 5: Demografski podatki anketirancev (n = 473)
Slika 6 prikazuje poznavanje vsebine kompleta PP za avtomobiliste. Izstopata: nepravilen
odgovor, da so v kompletu PP sponke, med pravilnimi odgovori pa, da sta del kompleta PP
prvi povoj in trikotna ruta. Skoraj tri četrtine vseh vprašanih je pravilno odgovorila, da je del
kompleta tudi dvostranska metalizirana folija in dobra polovica (56 %) vprašanih, da je del
vsebine kompleta tudi zaščitna folija za umetno dihanje. Zdravstveni delavci so pokazali
boljše poznavanje vsebine kompleta PP kot laiki (Slika 6).
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Slika 6: Poznavanje vsebine kompleta prve pomoči (PP) za avtomobiliste

Pri vprašanju odprtega tipa o pravilnem razmerju med SPK in UD pri izvajanju TPO pri
odrasli osebi je dobrih 52 % vseh respondentov pravilno odgovorilo, da je treba 30-krat
stisniti prsni koš in dati 2 umetna vpiha. Skoraj 90 % vseh vprašanih ve, da je treba pri UD
vpihniti toliko zraka, da se dvigne prsni koš osebe, ki jo oživljamo (Slika 7). Pri obeh
vprašanjih so statistično značilno (p < 0,05, χ2-test) slabše znanje pokazali laiki, med
katerimi je le 34 % poznalo pravilno razmerje stisov prsnega koša in vpihov in 82 % pravilno
prostornino vpihanega zraka. Na obe omenjeni vprašanji je pravilno odgovorilo 29 %
(90/314) laikov. Po drugi strani v skupini zdravstvenih delavcev pravilnega razmerja stisov
in vpihov ni poznalo 10 % vprašanih, glede intenzitete umetnega dihanja jih je nepravilno
odgovorilo samo 3 % (glej tudi Sliko 7).
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Slika 7: Mnenje anketiranih o količini vpihanega zraka pri izvajanju
umetnega dihanja
Respondenti so znanje PP pridobili na različne načine. Nekaj več kot tri četrtine anketiranih
(n = 473) se je s PP srečalo na tečaju za voznike motornih vozil, skoraj 40 % tekom rednega
šolanja, ostali še na tečajih PP v službi in preko včlanjenosti v različna društva, npr. gasilsko,
športno, taborniško … (Slika 8).

Slika 8: Načini pridobivanja znanja prve pomoči med anketiranimi (n = 473)
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Z zaščitno folijo za umetno dihanje se je na teh tečajih seznanila tretjina (33 %) vprašanih,
od teh se jih je 54 % z zaščitno folijo učilo umetno dihanje tudi izvajati, in sicer največkrat
tekom rednega šolanja in na tečajih PP v sklopu včlanjenosti v različna prostovoljna društva.
Nekaj več kot dvema tretjinama (60 od 87) respondentov, ki so zaščitno folijo uporabljali že
med usposabljanjem, se umetno dihanje z uporabo zaščitne folije ni zdelo zahtevno.
Na vprašanje o izkušnjah z oživljanjem (Q9 v anketnem vprašalniku, glej Prilogo 3) je
odgovorilo 219 respondentov, od katerih sta bili dve tretjini zdravstvenih delavcev. Med
vsemi, ki so odgovorili na to vprašanje, je 46 % takih, ki so se že srečali z oživljanjem (glej
tudi Tabelo 1). Približno dve tretjini (64 od 101 anketirancev, ki so že oživljali) jih je pri tem
izvajalo umetno dihanje (Tabela 1). Skoraj vsi so pri tem uporabili zaščito (ali pripomoček
za ventilacijo), eden zaščitno folijo za umetno dihanje (Tabela 2). V skupini laikov, ki so že
imeli izkušnjo z zunajbolnišničnim srčnim zastojem (n = 73), jih je šest izvajalo TPO. Med
slednjimi so štirje med TPO dajali tudi umetno dihanje (glej Tabeli 1 in 2).
Tabela 1: Izkušnje z oživljanjem in umetnim dihanjem
(n – število vseh, ki so odgovorili na vprašanje)
Izkušnja

Anketiranci
Laiki

Ne
67 (92 %)

Da
6 (8 %)

Zdravstveni delavci

51 (35 %)

95 (65 %)

2 (33 %)

4 (67 %)

35 (37 %)

60 (63 %)

Izvajanje TPO
Izvajanje umetnega Laiki
dihanja
Zdravstveni delavci

Tabela 2: Uporabljena vrsta zaščite pri izvajanju umetnega dihanja
Zaščita

Laiki

Zdravstveni delavci

1 (25 %)

1 (1,6 %)

Robec ali gaza

0

5 (8,3 %)

Zaščitna folija za umetno dihanje

0

1 (1,6 %)

Žepna dihalna maska

1 (25 %)

4 (6,7 %)

Dihalni balon

2 (50 %)

48 (80 %)

0

1 (1,6 %)

Brez (usta na usta)

Drugo

19

Največ vprašanih (365 od 473) bi dajanje umetnega dihanja opustilo ob pridruženih obsežnih
poškodbah obraza, ob sumu, da je oseba zaužila strupe, pesticide ali jedkovine (341 od 473),
in ob sumu, da je oseba okužena s HIV ali hepatitisom (267 od 473; Tabela 3). Med drugimi
razlogi so respondenti navajali še bruhanje, nevarne okoliščine (npr. elektrika), poškodbe, ki
bi bile nezdružljive z življenjem, in poškodbe oz. rane v ustni votlini reševalca. Skoraj ena
tretjina (150 od 473) vseh anketirancev bi opustila umetno dihanje tudi pri sumu na
poškodbo vratne hrbtenice. Ta odgovor je kot razlog za opustitev umetnega dihanja navedlo
kar 23 % zdravstvenih delavcev. Kar 40 % zdravstvenih delavcev meni, da je razlog za
opustitev umetnega dihanja tudi sum na zastrupitev z ogljikovim monoksidom (CO), kar je
bil statistično značilno (p < 0,05, χ2-test) večji delež kot med laiki (Tabela 3).
Tabela 3: Razlogi za opustitev izvajanja umetnega dihanja (n = 473)
Razlog

Deleži respondentov, ki bi opustili
izvajanje umetnega dihanja
Laiki
Zdravstveni delavci
Skupaj
(n = 314)
(n = 159)
(n = 473)

Obsežne poškodbe
obraza
Sum na zaužite strupe,
pesticide ali jedkovine
Sum na okužbo s HIV
ali hepatitisom
Sum na poškodbo
vratne hrbtenice
Sum na zastrupitev s
CO
Reševanje utopljenca

74 %

82 %

77 %

63 %

91 %

72 %

48 %

72 %

56 %

36 %

23 %

32 %

16 %

40 %

24 %

4%

6%

4%

Drugo

6%

3%

5%

Z vprašanji o pripravljenosti za dajanje umetnega dihanja bližnjemu, sodelavcu oz. znancu
ter neznancu smo preverili, ali medsebojno razmerje očividca in bolnika lahko vpliva na
odločitev za izvajanje ali opustitev umetnega dihanja. S Slike 9 lahko razberemo, da bi
svojemu bližnjemu 59 % vprašanih laikov v vsakem primeru dalo umetne vpihe, pri znancih
je ta odstotek skoraj prepolovljen, neznancu bi umetno dihanje dalo v vsakem primeru 15 %
vprašanih. Če bi imeli na voljo zaščito, bi ta delež zrasel na 64 %. Glede vprašanja o opustitvi
umetnega dihanja pri nepoznani osebi je opazen trend, ki kaže na razliko med laiki in
zdravstvenimi delavci. Medtem ko bi v skupini laikov 17 % vprašanih opustilo umetno
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dihanje pri sodelavcu in 21 % pri oživljanju neznane osebe, je bilo v skupini zdravstvenih
delavcev kar 48 % takih, ki so odgovorili, da bi opustili umetno dihanje pri oživljanju
neznanca, kar je bil statistično značilno (p < 0,05, χ2-test) večji delež kot pri skupini laikov
(Slika 9).

Slika 9: Razlike med laiki in zdravstvenimi delavci v načinu izvajanja umetnega dihanja in
glede na medsebojno razmerje očividca in bolnika

Anketirance smo vprašali tudi o razlogih za odločitev o opustitvi dajanja umetnega dihanja
(Tabela 4) in razlogih za odločitev o izvajanju umetnega dihanja z ali brez uporabe zaščite
(Tabeli 5 in 6). Med razlogi za opustitev umetnega dihanja med oživljanjem prevladuje
mnenje, da umetno dihanje ni potrebno, ker s tem izgubljamo na kakovosti TPO (Tabela 4).
Ta razlog so pogosteje (v 82 % v primeru opustitve oživljanja pri bližnjem ali sodelavcu)
navajali predvsem zdravstveni delavci, med laiki pa v 62 % predvsem tisti, ki so se odločili,
da bi opustili umetno dihanje med oživljanjem osebe, s katero so v tesnem medosebnem
stiku (bližnja oseba). Čeprav sta oba deleža visoka, je bila razlika med laiki in zdravstvenimi
delavci statistično značilna (p < 0,05, χ2-test). Med 143 anketiranci (laiki in zdravstveni
delavci), ki so se opredelili, da bi opustili umetno dihanje pri neznani osebi, jih je 45 (31 %)
kot razlog za to odločitev navedlo strah pred okužbo. Pri zdravstvenih delavcih je bilo takih
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38 %, kar je statistično značilno (p < 0,05, χ2-test) večji delež kot pri laikih (24 %). Za
razloge, ki so bili drugačni od predlaganih (»drugi razlogi«), so se odločili predvsem laiki
(34 %). Med druge razloge so laiki pogosteje uvrstili neznanje izvajanja umetnega dihanja,
pomislek o nečistih dihalnih poteh (izbruhana želodčna vsebina, kri), in to, da ne prenesejo
pogleda in stika z izbruhano vsebino.
Tabela 4: Razlogi za odločitev, da umetnega dihanja pri TPO ne bi dajali
Razlog, da umetnega dihanja
pri TPO ne bi izvajali

Anketiranci
(n = 473)
laiki

Ker ni potrebno in s tem izgubljamo na
kakovosti TPO.

zdr. delavci

laiki
Bojim se, da bi se pri tem okužil.
zdr. delavci
laiki
Drugo.
zdr. delavci

A

Medsebojno
razmerje
bližnji
sodelavec
neznanec
bližnji
sodelavec
neznanec
bližnji
sodelavec
neznanec
bližnji
sodelavec
neznanec
bližnji
sodelavec
neznanec
bližnji
sodelavec
neznanec

A

Delež (%)
23/37 (62 %)
23/53 (43 %)
26/66 (39 %)
18/21 (85 %)
32/40 (80 %)
45/77 (58 %)
3/37 (8 %)
12/53 (23 %)
16/66 (24 %)
1/21 (5 %)
6/15 (15 %)
29/77 (38 %)
11/37 (30 %)
18/53 (34 %)
24/66 (37 %)
2/21 (10 %)
2/40 (5 %)
3/77 (4 %)

Deleži so predstavljeni kot število in odstotek (%) glede na vse anketirance (laiki ali zdravstveni delavci) za

posamezen primer medsebojnega razmerja do bolnika (bližnji, sodelavec ali neznanec).

Strah pred okužbo je bil glavni razlog za odločitev o izvajanju umetnega dihanja samo z
uporabo zaščite (Tabela 5). V primeru oživljanja manj poznane osebe (sodelavec ali
neznanec) bi 67 % anketirancev, ki bi umetno dihanje izvajali, zaradi strahu pred okužbo
uporabilo zaščito. Pri odgovarjanju na vprašanje o TPO pri bližnji osebi je bilo takih
anketirancev 54 %. Skoraj ena četrtina (23 %) vseh anketirancev, ki bi izvajali umetno
dihanje z zaščito, je kot razlog za to odločitev navedla, da so se tako učili na usposabljanju
iz prve pomoči (Tabela 5).
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Tabela 5: Razlogi za odločitev o izvajanju umetnega dihanja pri temeljnih postopkih
oživljanja z ali brez uporabe zaščite
Razlog, da umetnega dihanja
pri TPO ne bi izvajali
Z uporabo zaščite bi izgubili na
kakovosti TPO.

Anketiranci
(n = 473)
laiki

zdr. delavci

laiki
Nobena zaščita ni popolna.
zdr. delavci

Človeku je treba pomagati, ne glede na
tveganje.

laiki

zdr. delavci

Drugo.

laiki

zdr. delavci
A

Medsebojno
razmerje
bližnji
sodelavec
neznanec
bližnji
sodelavec
neznanec
bližnji
sodelavec
neznanec
bližnji
sodelavec
neznanec
bližnji
sodelavec
neznanec
bližnji
sodelavec
neznanec
bližnji
sodelavec
neznanec
bližnji
sodelavec
neznanec

A

Delež (%)
61/186 (33 %)
29/92 (32 %)
13/48 (28 %)
29/103 (28 %)
13/40 (33 %)
5/10 (50 %)
12/186 (7 %)
5/92 (5 %)
1/48 (2 %)
17/103 (17 %)
10/40 (25 %)
4/10 (40 %)
83/186 (45 %)
53/92 (58 %)
33/48 (70 %)
26/103 (25 %)
11/40 (28 %)
1/10 (10 %)
30/186 (15 %)
5/92 (5 %)
0 (0 %)
31/103 (30 %)
6/40 (14 %)
0 (0 %)

Deleži so predstavljeni kot število in odstotek (%) glede na vse anketirance (laiki ali zdravstveni delavci) za

posamezen primer medsebojnega razmerja do bolnika (bližnji, sodelavec ali neznanec).

Delež vseh anketirancev (n = 473), ki bi izvajali umetno dihanje v vsakem primeru (z ali
brez zaščite), je bil največji (61 %) v primeru oživljanja bližnje osebe in najmanjši (12 %) v
primeru oživljanja neznane osebe (glej tudi Sliko 9). V zadnjem primeru (neznana oseba) bi
se za tak ukrep odločilo 47 izmed 314 anketiranih laikov in samo 10 od 159 anketiranih
zdravstvenih delavcev. Slaba tretjina (31 %, glej tudi Tabelo 6) vseh anketirancev se je
odločila, da bi umetno dihanje med TPO izvajali v vsakem primeru (z ali brez zaščite), ker
menijo, da bi z uporabo zaščite poslabšali kakovost TPO. V skupini laikov je med razlogi za
izvajanje umetnega dihanja z ali brez uporabe zaščite (v vsakem primeru) izstopalo mnenje,
da je treba človeku pomagati v vsakem primeru, ne glede na tveganje (Tabela 6). Laiki so ta
razlog navajali v statistično značilno (p < 0,05, χ2-test) večjem deležu (52 %) kot zdravstveni
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delavci (25 %, glej Tabelo 6). Ta razlog je navedlo kar 33 izmed 48 laikov (70 %), ki bi
umetno dihanje med TPO neznane osebe izvajali v vsakem primeru (tudi brez zaščite).
Tabela 6: Razlogi za odločitev o izvajanju umetnega dihanja pri temeljnih postopkih
oživljanja samo z uporabo zaščite
Razlog, da umetnega dihanja
pri TPO ne bi izvajali

Anketiranci
(n = 473)
laiki

Bojim se, da bi se pri tem okužil.
zdr. delavci

Tako sem se učil na usposabljanju iz
prve pomoči.

laiki

zdr. delavci

laiki
Drugo.
zdr. delavci
A

Medsebojno
razmerje
bližnji
sodelavec
neznanec
bližnji
sodelavec
neznanec
bližnji
sodelavec
neznanec
bližnji
sodelavec
neznanec
bližnji
sodelavec
neznanec
bližnji
sodelavec
neznanec

A

Delež (%)
49/91 (54 %)
109/169 (65 %)
134/200 (67 %)
19/35 (54 %)
55/79 (70 %)
51/72 (71 %)
26/91 (29 %)
39/169 (23 %)
44/200 (22 %)
10/35 (29 %)
18/79 (23 %)
14/72 (19 %)
15/91 (17 %)
20/169 (12 %)
22/200 (11 %)
6/35 (17 %)
6/79 (7 %)
7/72 (10 %)

Deleži so predstavljeni kot število in odstotek (%) glede na vse anketirance (laiki ali zdravstveni delavci, n =

473) za posamezen primer medsebojnega razmerja do bolnika (bližnji, sodelavec ali neznanec).

Preverili smo še, ali poznavanje vsebine kompleta za voznike motornih vozil, v katerem je
tudi zaščitna folija za umetno dihanje, vpliva na odločitev o umetnem dihanju med TPO v
primeru teoretičnih anketnih vprašanj (Slika 10). V primeru oživljanja manj poznane osebe
(neznanec in tudi sodelavec) se delež laikov, ki bi med TPO dajali umetno dihanje samo z
zaščitno folijo, med skupino laikov, ki vedo, da je zaščitna folija del kompleta PP, in skupino,
ki tega ni vedela, ni razlikoval. V primeru oživljanja bližnje osebe je bil delež tistih, ki bi
oživljali samo z uporabo folije, statistično značilno (p < 0,05, χ2-test) večji pri skupini
laikov, ki ni vedela, da je folija del kompleta PP (Slika 10).
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Slika 10: Primerjava skupin laikov o pripravljenosti za dajanje umetnega dihanja glede na
poznavanje zaščitne folije za umetno dihanje kot dela vsebine kompleta prve pomoči za
avtomobiliste
Zanimalo nas je tudi, ali čas od zadnjega opravljanja tečaja PP vpliva na odločitev za uporabo
zaščitne folije za umetno dihanje med TPO v primeru teoretičnih anketnih vprašanj (Tabela
7). V primeru vprašanja oživljanja bližnje osebe se je največ laikov (59 %) odločilo, da bi
izvajali umetno dihanje v vsakem primeru (z ali brez zaščite) in samo 29 % izmed 314 laikov,
da bi izvajali umetno dihanje samo z uporabo zaščite (glej Tabelo 7 in tudi Sliko 9). Po drugi
strani je bil v teoretičnih primerih oživljanja manj poznane osebe največji delež tistih laikov,
ki so odgovorili, da bi izvajali umetno dihanje, vendar samo z uporabo zaščite (pri oživljanju
sodelavca je bilo takih laikov 54 %, v primeru neznanca pa 64 % od 314 laikov). Pri vseh
treh teoretičnih primerih je bil delež tistih, ki bi izvajali umetno dihanje samo z uporabo
zaščitne opreme in so opravili zadnji tečaj PP pred manj kot 10 leti, okoli 45 %. V primeru
oživljanja bližnje osebe je bilo takih 41 od 91 laikov, v primeru oživljanja sodelavca 75 od
169 laikov in v primeru oživljanja neznanca 92 od 200 laikov. Preostalih 55 % je zadnjič
opravljala tečaj PP pred več kot 10 leti. Če smo primerjali laike glede na čas od opravljanja
zadnjega tečaja PP (glej Tabelo 7), pri nobenem izmed treh teoretičnih primerov
medsebojnega razmerja (bližnja oseba, sodelavec, neznana oseba) nismo ugotovili
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statistično značilnih razlik v deležih laikov, ki bi se odločili za izvajanja umetnega dihanja
samo z uporabo zaščite.
Tabela 7: Vpliv časa od zadnjega tečaja PP, ki so se ga udeležili laiki (n = 314), na način
izvedbe umetnega dihanja pri različnih medsebojnih razmerjih
Čas od zadnjega opravljanja tečaja PP
Medsebojno Izvajanje
razmerje
umetnega dihanja

Bližnji

Sodelavec

Neznanec

< 10 let

> 10 let

skupaj

n1 = 143 (46 %)

n2 = 171 (54 %) N = 314 (100 %)

Ne bi dajal

19/143 (13 %)

18/171 (11 %)

37/314 (12 %)

Z ali brez zaščite

83/143 (58 %)

103/171 (60 %)

186/314 (59 %)

Samo z zaščito

41/143 (29 %)

50/171 (29 %)

91/314 (29 %)

Ne bi dajal

31/143 (22 %)

22/171 (13 %)

53/314 (17 %)

Z ali brez zaščite

37/143 (26 %)

55/171 (32 %)

92/314 (29 %)

Samo z zaščito

75/143 (52 %)

94/171 (55 %)

169/314 (54 %)

Ne bi dajal

36/143 (25 %)

30/171 (18 %)

66/314 (21 %)

Z ali brez zaščite

15/143 (10 %)

33/171 (19 %)

48/314 (15 %)

Samo z zaščito

92/143 (65 %)

108/171 (63 %) 200/314 (64 %)

S sivo obarvanim poljem so za vsak primer medsebojnega razmerja označene odločitve o načinu izvajanja
umetnega dihanja, ki prevladujejo po svojem deležu.
Statistična primerjava (χ2-test) deležev tistih, ki bi izvajali umetno dihanje samo z uporabo zaščite (prikazani
s krepko označenim tekstom), glede na čas od zadnjega opravljanja PP ni pokazala statistično značilnih razlik
v deležih (p < 0,05; χ2-test).
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4.3 Rezultati, pridobljeni z meritvami na modelu za oživljanje
Pri meritvah na modelu za oživljanje je sodelovalo 97 študentk in študentov, v povprečju
starih 20,1 ± 1,7 let, ki smo jih razdelili v dve skupini. V prvi skupini (n1 = 50), kjer so
študentje zaščitno folijo za umetno dihanje uporabljali že med učenjem TPO in umetnega
dihanja na modelu, je bilo 76 % žensk in 24 % moških. V drugi skupini, kjer so se študentje
na kabinetnih vajah učenja TPO in umetnega dihanja le seznanili z zaščitno folijo za umetno
dihanje, vendar je niso uporabljali, je bilo 77 % žensk in 23 % moških (n2 = 47). Večina
študentov je živela v mestih in primestju, dobra tretjina je končala srednjo zdravstveno šolo;
skoraj 92 % jih je odgovorilo, da so znanje PP pridobili na tečaju za voznike motornih vozil.
Vsi študentje so bili seznanjeni, da je utopljenec brez znakov življenja, in dobili navodilo,
naj začnejo z izvajanjem TPO po protokolu: pet vpihov in nato tri ponovitve ciklov 30 stisov
na prsni koš in dva vpiha. Analiza rezultatov iz obeh skupin skupaj je pokazala, da se je v
primeru uporabe zaščitne folije povprečni čas zakasnitve, ki je minil od pristopa k oživljanju
utopljenca do začetka pritiskanja na prsni koš (v čas je vključenih prvih pet vpihov in
preverjanje dihanja v trajanju 10 sekund), podaljšal za 24 sekund, kar je bil za skoraj enkrat
(96 %) daljši čas (p < 0,001) kot v primeru, če preiskovanci niso uporabljali zaščitne folije
(Slika 11). Tudi čas izvajanja TPO (tri ponovitve ciklusov 30 : 2), ki smo ga začeli meriti po
prvih petih vpihih in preverjanju dihanja, se je v primeru uporabe zaščitne folije podaljšal za
štiri sekunde (5 %), kar je bilo statistično značilno več (p < 0,001) kot brez uporabe zaščitne
folije.
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Slika 11: Razlike med skupinama v povprečnih časih zakasnitve do začetka TPO in
povprečnih časih izvajanja TPO

Pregled povprečnih časov zakasnitve do začetka pritiskanja na prsni koš in povprečnih časov
izvajanja treh ciklov 30 : 2 za vsako skupino študentov ločeno prikazuje Slika 12 (A in B).
Pri skupini, ki se je učila TPO z uporabo zaščitne folije, se je pri ponovitvi protokola, ko
zaščitne folije niso uporabljali, čas zakasnitve do začetka stisov prsnega koša skrajšal za
skoraj polovico (44 %; p < 0,001, Slika 12 A) v primerjavi s prvim protokolom, ko so
uporabljali zaščitno folijo. Pri skupini, ki se z uporabo zaščitne folije na vajah ni srečala
(Slika 12 B), se je v ponovitvi protokola TPO, ko so prvič uporabljali zaščitno folijo, čas
zakasnitve podaljšal za še enkrat (104 %; p < 0,001). Čas izvajanja TPO (čas treh ponovitev
ciklusov 30 : 2) se je pri skupini, ki se je učila TPO z uporabo zaščitne folije, v scenariju, ko
zaščite pri umetnem dihanju več niso uporabljali, skrajšal za 7 sekund ± 10 %, kar je bilo
statistično značilno različno (p < 0,001, Slika 12 A). Pri drugi skupini študentov (Slika 12
B) se čas izvajanja TPO ni statistično značilno (P = 0,37) spremenil, ko so ob ponovitvi
protokola TPO pri umetnem dihanju prvič uporabljali zaščitno folijo.
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Slika 12: Primerjava skupin študentov glede na čase zakasnitve in izvajanja TPO ter
uporabo zaščitne folije za umetno dihanje

Čas, ko so študentje izvajali pritiske na prsni koš, izražen kot delež časa izvajanja TPO (po
scenariju čas treh ponovitev ciklusov 30 : 2), se je pri prvi skupini študentov statistično
značilno (p < 0,001) povečal iz 65 ± 6 % v prvem protokolu TPO, ko so uporabljali zaščitno
folijo, na 69 ± 7 % v drugem protokolu, ko folije niso uporabljali. Pri drugi skupini, kjer
zaščitne folije pri umetnem dihanju med usposabljanjem niso uporabljali, je bil povprečen
delež časa stisov prsnega koša med izvajanjem TPO brez uporabe zaščitne folije 70 ± 4 %,
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kar je bilo statistično značilno (p = 0,002) več kot v protokolu, pri katerem so zaščitno folijo
pri TPO uporabljali prvič, ko so pritiske na prsni koš izvajali 68 ± 5 % časa izvajanja TPO.
Povprečen čas izvajanja dveh vpihov se je pri prvi skupini študentov med izvajanjem
ponovljenega scenarija, v katerem niso uporabljali zaščitne folije, skrajšal iz 8,1 ± 1,9 s
(srednja vrednost ± SD) na 6,7 ± 1,3 s (p < 0,001). V primeru, ko se študenti predhodno niso
učili uporabe zaščitne folije, se je povprečni čas dveh vpihov iz 7 ± 1,3 s povečal (p < 0,007)
na 7,5 ± 1,3 s v ponovitvi scenarija, ko so prvič uporabljali zaščitno folijo. Spremembi sta
bili majhni, vendar statistično značilni. V primeru protokola z uporabo zaščitne folije pri
umetnem dihanju je bil povprečen delež primernih vpihov (brez neizvedenih in premalo
učinkovitih ali premočnih vpihov) 45 ± 31 %, kar je bilo statistično značilno (p < 0,001) več
kot v protokolu brez uporabe zaščitne folije, kjer je bil delež primernih vpihov 32 ± 30 %.
Povprečen delež premočnih vpihov je bil v primeru uporabe zaščitne folije pri umetnem
dihanju 34 ± 33 %; v scenarijih, kjer zaščite med izvajanjem umetnega dihanja niso
uporabljali, pa 57 ± 35 % (p < 0,001). Rezultate deležev primernih in premočnih vpihov za
obe skupini študentov ločeno prikazuje Tabela 4.

Tabela 8: Deleži primernih in premočnih vpihov pri izvajanju umetnega dihanja z uporabo
in brez zaščitne folije za umetno dihanje
Učenje uporabe zaščitne folije za
Kakovost vpihov

Primerni vpihi
Premočni vpihi

Izvajanje vpihov

umetno dihanje (ZF)
učenje z ZF

učenje brez ZF

(n = 50)

(n = 47)

brez ZF

A

35 ± 29 %

B

28 ± 30 %

z ZF

A

43 ± 29 %

B

48 ± 33 %

brez ZF

C

54 ± 33 %

D

60 ± 37 %

z ZF

C

33 ± 31 %

D

35 ± 35 %

A, B, C, D
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: statistično značilno različno (p < 0,005)

5 RAZPRAVA
Veliko raziskovalcev je v preteklih letih preučevalo vpliv zgodnjega ukrepanja očividcev na
preživetje bolnikov po zunajbolnišničnem srčnem zastoju. Enotno so zapisali v smernice
različnih odgovornih organizacij, da imajo takojšnji in kakovostni stisi prsnega koša velik
vpliv na čimprejšnjo povrnitev spontanega krvnega obtoka in čim manjše nevrološke okvare
za preživele po srčnem zastoju (Perkins et al., 2015). Večje vrzeli so v razumevanju vpliva
umetnega dihanja pri TPO (Jentzer et al., 2016). Rezultati več raziskav nakazujejo prednosti
oživljanja z neprekinjenimi stisi prsnega koša: pri nekaterih je bil cilj ugotoviti, ali umik
umetnega dihanja iz TPO pripomore k večjemu preživetju zaradi posledičnega daljšega
stiskanja prsnega koša (Iwami et al., 2015; Nichol et al., 2015; Rea et al., 2010), druge so
preučevale, ali na preživetje vpliva to, da bi se več očividcev odločilo za oživljanje v primeru
nenadnega srčnega zastoja, če jim ne bi bilo treba dajati umetnega dihanja (Baldi et al., 2014)
ali če bi imeli na voljo pripomoček za dajanje umetnega dihanja (Melanson, O'Gara, 2000).

5.1 Poznavanje in uporaba zaščitne folije za umetno dihanje pri
oživljanju v primeru zunajbolnišničnega srčnega zastoja
V prvem sklopu našega empiričnega dela smo med zabeleženimi oživljanji ugotovili, da je
na področju štirih slovenskih reševalnih postaj več očividcev izvajalo TPO brez umetnega
dihanja (16 %) kot TPO z umetnim dihanjem (12 %). O nekaj manjšem delež izvajanja TPO
(22 %) so pred skoraj 15 leti poročali Grmec in sodelavci (2006) na območju NMP Maribor,
večji delež izvajanja TPO očividcev (34 %) je pred skoraj 10 leti na področju NMP Ljubljana
zabeležila Škufca Sterle (2010). Avtorji raziskave EuReCa TWO, s katero so zajeli skoraj
180 milijonov ljudi v 28 evropskih državah, so ugotovili, da je TPO izvajalo 58 % očividcev
in da je več očividcev izvajalo TPO brez umetnega dihanja kot TPO z umetnim dihanjem
(Gräsner et al., 2020). Slednja in druge večje raziskave (Park et al., 2017; Gräsner et al.,
2016; Iwami et al., 2015) sicer nakazujejo trend dviganja deleža očividcev, ki pristopijo k
izvajanju TPO. V omenjeni in drugi pregledani literaturi nismo našli podatka o uporabi
zaščitne folije za umetno dihanje pri izvajanju TPO v primeru zunajbolnišničnega srčnega
zastoja. V naši raziskavi smo s spremljanjem reanimacij (n = 123) na petih reševalnih
postajah po Sloveniji ugotovili, da očividci v nobenem primeru pri izvajanju umetnega
dihanja niso uporabili zaščitne folije za umetno dihanje, kar je v skladu z našo prvo hipotezo.
Podobno kažejo tudi rezultati anketnega vprašalnika, v katerem so očividci navedli, da so
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uporabili zaščitno folijo samo v enem od 69 primerov zunajbolnišničnih oživljanj, kjer so
izvajali umetno dihanje.
Iz rezultatov spletnega anketnega vprašalnika smo razbrali, da dobra tretjina laikov
(107/314) pozna pravilno razmerje med stisi prsnega koša in umetnim dihanjem, kar je
skoraj 32 % več kot leta 2006 (Rajapakse et al., 2010). Podatka sta primerljiva, ker je bil v
obeh raziskavah postavljen odprti tip vprašanja. Slabe (2016) je v raziskavi leta 2012 z
uporabo zaprtega tipa vprašanja ugotovil, da pravilno razmerje pri TPO pozna dobra četrtina
vprašanih. Ugotovitve torej kažejo na trend rasti znanja o TPO med laiki v Sloveniji. Pri
ugotavljanju znanja o potrebni količini vpihanega zraka pri umetnem dihanju smo uporabili
zaprt tip vprašaja in ugotovili, da pravilen odgovor pozna 82 % laikov, dobra desetina pa bi
bolniku vpihnila toliko zraka, kolikor bi zmogli. Na obe vprašanji o poznavanju TPO je
pravilno odgovorilo slabih 29 % laikov (90/314). Laiki so bili v anketi kritični do svojega
znanja PP, saj si je skoraj 70 % (217/314) dalo oceno zadostno ali nezadostno. Na lestvici
od 1 do 5 so anketirani laiki svoje znanje prve pomoči ocenili z 2,09. Nekoliko boljšo
samooceno je v večji raziskavi ugotovil Slabe (2016), in sicer 5,45 na lestvici od nič do
deset. Tudi Dolenc (2014) je ugotovila, da se samo 40 % slovenskih voznikov čuti sposobne
za dajanje prve pomoči.
Na usposabljanjih iz prve pomoči izvajalci na različne načine poudarjajo pomen varnosti
očividca – reševalca, bolnika in ostalih udeleženih. Pri različnih načrtih pristopov k
bolnikom ali poškodovancem in nujnih ukrepov je varnost vedno na prvem mestu, npr.
VODDO (varnost, odzivnost, dihalna pot, dihanje, obtok in obveščanje), DRABC (angl.
danger, response, airway, breathing, circulation), 5 prstov (varnost, zavest, dihanje, TPO,
AED; Livk, Mesec, 2019). K varnejšemu reševanju pripomore uporaba zaščitne opreme,
npr. zaščitnih rokavic in zaščitne folije za umetno dihanje (Pravilnik o opravljanju izpitov iz
PP, 2018). Šterbenc in Slabe (2009) sta sicer ugotovila slabo poznavanje kompleta PP za
avtomobiliste med slovenskimi vozniki. V naši raziskavi smo ugotovili, da 57 % laikov ve,
da so zaščitne rokavice del kompleta PP za avtomobiliste, in da 54 % ve, da je tam tudi
zaščitna folija za umetno dihanje; bolj spodbudno je poznavanje ostalih pripomočkov v
kompletu PP, kot so prvi povoj (98 %), trikotna ruta (91 %) in dvostranska metalizirana
folija (70 %). Ob odgovarjanju na to vprašanje so imeli anketiranci priložen slikovni prikaz
pripomočkov. Kljub temu je Slabe (2016) ugotovil večji delež (66 %) tistih, ki vedo, da so
v kompletu PP zaščitne rokavice. Zanimivo je tudi, da se v naši raziskavi laiki, ki sicer vedo,
da je zaščitna folija del kompleta PP, ne bi pogosteje odločili za umetno dihanje.
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5.2 Zaviralni in spodbujevalni dejavniki za dajanje umetnega
dihanja pri temeljnih postopkih oživljanja
Slabe (2016) ugotavlja, da so pri Slovencih med spodbujevalnimi dejavniki za dajanje PP
izpostavljeni moralna dolžnost posameznika, občudovanje v očeh drugih, zaupanje v
solidarnost, znanje in izkušnje iz PP. Tudi na pripravljenost za dajanje umetnega dihanja
vplivajo številni dejavniki. Tuji avtorji omenjajo altruizem, usposobljenost očividca, osebno
odgovornost, očividčevo oceno možnosti uspeha oživljanja, skrb za varnost očividca
(Boucek et al., 2009). Med slednjo lahko najdemo glavni vzrok za zadržek pri odločitvi za
dajanje umetnega dihanja med oživljanjem: tako med laiki kot med zdravstvenimi delavci je
velikokrat omenjen strah pred okužbami z nalezljivimi boleznimi, ki bi se lahko z dotikom
ali s telesnimi tekočinami prenesle z bolnika na očividca (Boucek et al., 2009; Paal et al.,
2006; Melanson, O'Gara, 2000). Slovenci so kot zaviralne dejavnike izpostavili pomisleke,
da zna nekdo drug bolje pomagati, strah pred škodovanjem bolniku in strah pred okužbo
(Slabe, 2016). S tem so povezana vprašanja spletnega vprašalnika, ki se nanašajo na
okoliščine za odločitev o opustitvi umetnega dihanja. Ugotovili smo, da 56 % vprašanih ne
bi dajalo umetnega dihanja osebam z okužbo HIV ali herpesom, kar je skladno s smernicami
ERC (Perkins et al., 2015) in podobno rezultatom tuje raziskave (Boucek et al., 2009).
Umetnega dihanja respondenti našega anketnega vprašalnika ne bi izvajali še pri obsežnih
poškodbah obraza (77 %) in pri sumu na zastrupitev z nevarnimi snovmi (72 %) ter pri
bruhanju in ranah v ustni votlini oz. na ustnicah bolnika, kar je prav tako v skladu s
smernicami ERC (Perkins et al., 2015). Anketiranci drugih raziskav so kot zaviralne
dejavnike izpostavili še sum na okužbo s tuberkulozo, ebolo ali steklino ter zadnje stadije
hudih kroničnih bolezni (Boucek et al., 2009). Zanimivo je, da bi skoraj 80 % v naši raziskavi
zajetih laikov dalo umetno dihanje neznancu, pri tem bi jih dve tretjini dajalo umetno dihanje
samo z uporabo zaščite. Po drugi strani bi pri oživljanju bližnje osebe laiki dajali umetno
dihanje v vsakem primeru (tudi brez zaščite) v skoraj 60 %. Ti rezultati kažejo, da med
najpomembnejše spodbujevalne dejavnike za odločitev o umetnem dihanju spada čustveno
osebno razmerje do bolnika, kar je v skladu z našo drugo hipotezo. Obenem rezultati naše
ankete potrjujejo ugotovitve drugih (Boucek et al., 2009), da je na visokem mestu
spodbujevalnih dejavnikov altruizem. V naši raziskavi je kar 70 % od 48 laikov, ki so
navedli, da bi dali umetno dihanje neznani osebi v vsakem primeru (tudi brez zaščite), tako
odgovorilo, ker menijo, da je treba človeku pomagati ne glede na lastno tveganje.
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Podobno so v drugih raziskavah ugotovili, da bi se očividci zunajbolnišničnih srčnih zastojev
večkrat odločili za dajanje umetnega dihanja, če bi bili z bolnikom v sorodstvenem odnosu
(bližnji) oz. če bi ga poznali (sodelavec ali znanec), kot če bolnika ne bi poznali (Baldi et
al., 2014). Boucek s sodelavci (2009) ugotavlja, da je pripravljenost staršev za dajanje
umetnega dihanja lastnemu otroku v srčnem oz. dihalnem zastoju najmočnejši spodbujevalni
dejavnik.
Po drugi strani so bili pri odločitvi za umetno dihanje brez zaščite ali z zaščito mnogo bolj
zadržani v skupini anketiranih zdravstvenih delavcev, kjer jih je skoraj polovica odgovorila,
da umetnega dihanja med oživljanjem neznane osebe ne bi dajali. Samo 6 % vseh anketiranih
zdravstvenih delavcev bi dajalo umetno dihanje tudi v primeru, če ne bi imeli zaščite,
medtem ko je bilo takih v skupini laikov 15 %. Rezultati, ki kažejo, da se zdravstveni delavci
pri oživljanju neznane osebe redkeje odločajo za umetno dihanje, so v skladu s tujimi
raziskavami (Melanson, O'Gara, 2000; Hew, Brenner, 1997; Brenner et al., 1996; Brenner,
Kauffman, 1993), kjer so pokazali, da se med 50 % in 95 % anketiranih zdravstvenih
delavcev ne bi odločilo za dajanje umetnega dihanja neznancu v primeru zunajbolnišničnega
srčnega zastoja. To kaže, da so zdravstveni delavci pri ukrepih, ki so potencialno škodljivi
za njihovo zdravje, bolj kritični in bolj dosledno upoštevajo pravilo, da je treba najprej
poskrbeti za svojo varnost. Ob tem opozarjamo na pomen rednega obnavljanja znanja tudi
med zdravstvenimi delavci, saj smo ugotovili, da kar 40 % zdravstvenih delavcev ne bi
dajalo umetnega dihanja zastrupljencu z ogljikovim monoksidom, kar ni kontraindikacija za
dajanje umetnega dihanja. Med te spadajo zastrupitve s cianidi, vodikovim sulfidom,
korozivi in organofosfati (IFRC, 2016).
Zanimivo je, da v skupini anketiranih laikov tudi boljše poznavanje kompleta PP za
avtomobiliste, ki vsebuje zaščitno folijo za umetno dihanje, ni povečalo deleža tistih laikov,
ki bi se odločili za umetno dihanje pri oživljanju. Prav tako se ni povečal delež tistih laikov,
ki bi pri umetnem dihanju uporabili zaščitno folijo. To pomeni, da samo poznavanje
kompleta PP ni dovolj in da je potrebno primerno usposabljanje o uporabi pripomočkov, ker
se sicer postavlja vprašanje o smiselnosti oz. celo zakonski zahtevi (Pravilnik o kompletu za
PP, 2004), po kateri mora biti zaščitna folija del kompleta PP. Postavlja se tudi vprašanje,
koliko se med usposabljanjem laikov dejansko predstavi komplet PP in zaščitno folijo v
njem, predvsem pa, ali laiki na usposabljanjih vadijo uporabo folije. Rezultati naše ankete
so pokazali, da se je z zaščitno folijo za umetno dihanje na teh tečajih seznanila približno
ena četrtina vprašanih laikov (80/314), polovica od teh se je s folijo učila tudi izvajati umetno
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dihanje, in sicer največkrat tekom tečajev PP v sklopu včlanjenosti v različna društva in na
tečajih PP za voznike motornih vozil.
Po drugi strani analiza vpliva časa od opravljanja zadnjega tečaja PP pri nobenem izmed treh
teoretičnih primerov medsebojnega razmerja (bližnja oseba, sodelavec, neznana oseba) ni
pokazala statistično značilnih razlik v deležih laikov, ki bi se odločili za izvajanje umetnega
dihanja samo z uporabo zaščitne opreme.

5.3 Vpliv uporabe zaščitne folije za umetno dihanje na kakovost
temeljnih postopkov oživljanja
Izvajanje umetnega dihanja zahteva od izvajalca znanje, zbranost, spretnost in poznavanje
možnih zapletov (Paal et al., 2008). Za kakovostno izvedbo TPO je poleg usposobljenosti in
spretnosti izvajalca ter obvladanja opreme, ki jo uporablja, pomembno zavedanje, da je čas
odločilnega pomena. Pri izvajanju meritev med udeleženci našega preizkusa oživljanja na
modelu in opisanem primeru (scenariju) utopljenca smo beležili čase od predpostavljene
prepoznave srčnega zastoja pri utopljencu, vključno s petimi začetnimi umetnimi vpihi do
prvih stisov prsnega koša ter čase vmesnih prekinitev za dajanje umetnih vpihov. Statistično
značilne razlike smo ugotovili v času do začetka izvajanja stisov prsnega koša, kjer so
udeleženci obeh skupin v protokolu z uporabo zaščitne folije pri umetnem dihanju
potrebovali 25 sekund več, kar je skoraj dvakrat več časa do prvega stisa prsnega koša kot v
primeru, če zaščitne folije v protokolu TPO niso uporabili. Razlog je bil večinoma v iskanju
in nameščanju zaščitne folije za umetno dihanje (opomba izvajalca meritev). Ta izguba časa
bi lahko vplivala na preživetje bolnika, saj so pokazali, da izgubljena minuta brez TPO
pomeni 10–12 % manjše preživetje (Perkins et al., 2015). Pomemben podatek o kakovosti
izvedbe TPO nam poda tudi čas stiskanja prsnega koša (angl. chest compression fraction),
ki je izražen kot delež celotnega časa (od začetka stiskanja prsnega koša do konca protokola).
Ta čas (oz. delež časa, ko poteka stiskanje prsnega koša) se je v protokolu brez uporabe
zaščitne folije za umetno dihanje pri obeh skupinah študentov statistično značilno podaljšal,
kar je povezano s tem, da so študenti za vpihe v tem protokolu (brez uporabe zaščitne folije)
potrebovali statistično značilno manj časa. Podaljšan čas prekinitev med cikli stisov prsnega
koša so pri uporabi zaščitne folije za umetno dihanje v primerjavi z žepno dihalno masko
ugotovili tudi drugi (Adelborg et al., 2014). Ne glede na slabši rezultat v primeru uporabe
zaščitne folije so študenti v obeh protokolih v naši raziskavi dosegli delež časa stiskanja
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prsnega koša, kot je priporočen v smernicah (> 60 %) in v okviru dovoljenega časa prekinitev
za dajanje vpihov (< 10 sekund; Perkins et al., 2015). Rezultati naših meritev so primerljivi
z rezultati študij (Beesems et al., 2013), na katerih je temeljilo spreminjanje smernic ERC
za oživljanje (Perkins et al., 2015; Nolan et al., 2010) in potrjujejo našo hipotezo, da
izvajanje umetnega dihanja z uporabo zaščitne folije za umetno dihanje poslabša kakovost
izvajanja TPO.
Adelborg in sodelavci (2011) so z meritvami na modelu za oživljanje med profesionalnimi
reševalci iz vode ugotovili, da pri izvajanju umetnega dihanja (bodisi usta na usta bodisi z
uporabo obraznih mask in dihalnih balonov) prihaja do napak, ki se kažejo v prehitrih vpihih
(< 1 sekunda; Perkins et al., 2015), in uporabi nepravilnih volumnov vpihanega zraka. S
prekomernimi vpihi se poveča tveganje za poškodbo pljuč zaradi vpihovanja zraka v želodec
in posledične regurgitacije želodčne vsebine v pljuča. Težave pri doseganju tarčne
prostornine in ustreznega inspiratornega tlaka pri izvedbi umetnega dihanja na modelu za
oživljanje so imeli tudi laiki. Čeprav so bili pred izvajanjem meritev poučeni o pravilni
izvedbi umetnega dihanja, so pri vpihovanju uporabljali previsok tlak in prevelik volumen,
kar je v skoraj 80 % povzročilo vpihovanje zraka v želodec (Paal et al., 2006). V naši
raziskavi smo ugotovili, da je uporaba zaščitne folije za umetno dihanje statistično značilno
povečala delež vpihov s primerno količino (v primeru našega modela za oživljanje med 140
ml in 700 ml) vpihanega zraka in zmanjšala delež prekomernih vpihov (v primeru našega
modela za oživljanje so to vpihi > 700 ml) v primerjavi z umetnim dihanjem brez uporabe
zaščitne folije. Ti rezultati so v skladu z meritvami na naprednejšem modelu za oživljanje,
na katerem so vadili reševalci iz vode in na katerem so Adelborg in sodelavci (2014)
podobno ugotovili manjše volumne vpihanega zraka (360 ml), kadar so preiskovanci
uporabili zaščitno folijo za umetno dihanje kot v primeru uporabe žepne dihalne maske (450
ml). To kaže, da se ob uporabi zaščitne folije sama kakovost vpiha ne poslabša, ampak celo
izboljša, kljub temu da se kakovost celotnega oživljanja pomembno poslabša zaradi značilno
podaljšanega časa do prvih stisov prsnega koša med oživljanjem. Zanimivo je, da te zamude
nismo uspeli odpraviti niti s predhodnim praktičnim usposabljanjem TPO z umetnim
dihanjem, v katerem so preiskovanci uporabljali zaščitno folijo za umetno dihanje.
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5.4 Omejitve raziskave
Raziskava ima nekatere omejitve. V prvem delu raziskave bi s pogostejšimi stiki s
predstavniki reševalnih postaj lahko preprečili napake pri beleženju oživljanj, ki smo jih
ugotovili zlasti pri spremljanju reanimacij na reševalni postaji Novo mesto. Skrbno beleženje
in obdelovanje podatkov o zunajbolnišničnem srčnem zastoju sicer tudi na nacionalni ravni
ostaja izziv. V drugem delu raziskave zaradi tehnične napake na internetni aplikaciji ankete
pri vprašanju o izkušnjah s TPO nismo zajeli vseh respondentov. V tretjem delu raziskave
smo uporabili cenovno ugoden model za oživljanje. Raziskavo bi bilo smiselno ponoviti in
razširiti na modelu, ki bi beležil tako globino in frekvenco stisov prsnega koša kot tudi
natančen in točen volumen vpihanega zraka. Kot neraziskano lahko izpostavimo opažanje
naklonjenosti študentov kvantitativnemu predstavljanju rezultatov njihovega oživljanja s
pomočjo aplikacije.
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6 ZAKLJUČEK
Zaščitna folija za umetno dihanje je razmeroma dobro prepoznan, vendar nerabljen
pripomoček za zaščito pri dajanju umetnega dihanja med TPO v primeru zunajbolnišničnega
srčnega zastoja. Pri analizi 123 reanimacij v Sloveniji smo ugotovili, da očividci v nobenem
primeru pri izvajanju umetnega dihanja niso uporabili zaščitne folije za umetno dihanje.
Potrdili smo, da med najpomembnejše spodbujevalne dejavnike za dajanje umetnega dihanja
med izvajanjem TPO spada medsebojno razmerje očividca in bolnika. Kljub temu je
presenetljivo, da je pri laikih v veliki meri še vedno prisoten altruizem, saj bi bilo 64 %
anketiranih pripravljenih izvajati umetno dihanje z uporabo zaščitne folije pri neznancih, kar
15 % celo brez uporabe zaščite.
V magistrskem delu smo pokazali, da uporaba zaščitne folije pri umetnem dihanju sicer
poveča delež primernih umetnih vpihov, vendar celostno poslabša kakovost TPO, saj se je v
primeru uporabe zaščitne folije čas do začetka izvajanja stisov prsnega koša v povprečju
podaljšal za 25 sekund.
Predlagamo, da izvajalci tečajev PP oz. TPO dragoceni čas raje kot učenju uporabe zaščitne
folije posvetijo vajam dajanja pravilnega umetnega dihanja in hkrati podpiramo dopolnitev
tečajev in usposabljanj s pogovori o spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikih za dajanje PP
in o pripravljenosti za izvajanje TPO.
Zunajbolnišnični srčni zastoj je večplasten problem, ki zahteva združevanje različnih vej
medicine, zdravstvene nege in drugih profesij. Medicinske sestre in zdravstveniki imamo pri
tem pomembno vlogo in odgovornost, ker posedujemo znanje in spretnosti za krepitev,
ohranjanje in povrnitev življenja. Hkrati s številčnostjo pripadnikov našega poklica lažje
dosežemo širšo laično javnost, s katero lahko svoje znanje delimo in tudi na ta način
pripomoremo k hitrejšemu reševanju problema.
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8 PRILOGE
8.1 Priloga 1: Evidenčni list za beleženje reanimacij
Pogostost uporabe zaščitne folije za umetno dihanje pri izvajanju
temeljnih postopkov oživljanja med laiki na terenu
Spoštovani!
Sem Urban Mesec, študent magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega na
Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. V okviru magistrskega dela z delovnim
naslovom Evalvacija uporabe zaščitne folije za umetno dihanje pri izvajanju temeljnih
postopkov oživljanja pod mentorstvom doc. dr. Uroša Kovačiča in somentorstvom dr.
Damjana Slabeta želimo na vaši reševalni postaji pridobiti podatke o dejanski uporabi
zaščitne folije za umetno dihanje pri temeljnih postopkih oživljanja med laiki na terenu.
Vljudno vas prosimo, da za vsako intervencijo na terenu med _______ in _______, pri kateri
je šlo za pacienta, ki ni kazal znakov življenja, zabeležite opisane podatke v priloženem
evidenčnem listu.
Navodila za izpolnjevanje evidenčnega lista (glejte številke v posameznih stolpcih):
-

1

: v tem primeru so dovolj že stisi prsnega koša (torej brez umetnega dihanja)

-

2

: v tem primeru so dovolj kakršni koli vpihi (kakovost vpihov ni pomembna)

-

3

: na ali ob osebi ste ob prihodu opazili zaščitno folijo za umetno dihanje

-

4

: v kakšnem odnosu je bil izvajalec TPO do neodzivne osebe

-

5

: oseba je bila okrvavljena/pobruhana okoli ust ali je zaužila nevarno tekočino

Če želenega podatka ni na voljo, prosim, da v tisto kategorijo dopišete »NP«.
Za vašo pomoč in sodelovanje se vam lepo zahvaljujem!
kandidat: Urban Mesec
mentor: doc. dr. Uroš Kovačič, dr. med.
somentor: viš. pred. dr. Damjan Slabe

EVIDENČNI LIST ZA BELEŽENJE POGOSTOSTI UPORABE ZAŠČITNE FOLIJE ZA UMETNO DIHANJE
PRI IZVAJANJU TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA MED LAIKI NA TERENU
Št.
1.

Datum
intervencije

Očividci
izvajali TPO
[DA/NE]1
da ne

Očividci izvajali
umetno dihanje
[DA/NE]2
da ne

Uporaba zaščitne
folije za umetno
dihanje [DA/NE]3
da ne

2.

da

ne

da

ne

da

ne

3.

da

ne

da

ne

da

ne

4.

da

ne

da

ne

da

ne

5.

da

ne

da

ne

da

ne

6.

da

ne

da

ne

da

ne

7.

da

ne

da

ne

da

ne

Kdo je oživljal?4
a) Bližnji
b) Znanec
c) Neznana oseba
a) Bližnji
b) Znanec
c) Neznana oseba
a) Bližnji
b) Znanec
c) Neznana oseba
a) Bližnji
b) Znanec
c) Neznana oseba
a) Bližnji
b) Znanec
c) Neznana oseba
a) Bližnji
b) Znanec
c) Neznana oseba
a) Bližnji
b) Znanec
c) Neznana oseba

Oteževalne okoliščine?5
a) Okrvavljena oseba
b) Pobruhana oseba
c) Oseba zaužila nevarno tekočino
a) Okrvavljena oseba
b) Pobruhana oseba
c) Oseba zaužila nevarno tekočino
a) Okrvavljena oseba
b) Pobruhana oseba
c) Oseba zaužila nevarno tekočino
a) Okrvavljena oseba
b) Pobruhana oseba
c) Oseba zaužila nevarno tekočino
a) Okrvavljena oseba
b) Pobruhana oseba
c) Oseba zaužila nevarno tekočino
a) Okrvavljena oseba
b) Pobruhana oseba
c) Oseba zaužila nevarno tekočino
a) Okrvavljena oseba
b) Pobruhana oseba
c) Oseba zaužila nevarno tekočino

8.2 Priloga 2: Spletni anketni vprašalnik

Spletni anketni vprašalnik o prvi pomoči

Kratko ime ankete: Zaščitna folija za umetno dihanje
Dolgo ime ankete: Spletni anketni vprašalnik o prvi pomoči
Število vprašanj: 41
Anketa je zaključena.
Avtor: urban.mesec@gmail.com

Spoštovani! Sem Urban Mesec, študent podiplomskega študijskega programa Zdravstvena
nega na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Ob zaključku študija pripravljam
magistrsko delo na temo prve pomoči pod mentorstvom doc. dr. Uroša Kovačiča, dr. med.,
in somentorstvom dr. Damjana Slabeta. Pomemben del magistrskega dela bodo
predstavljali rezultati spletnega anketnega vprašalnika, s katerim želimo dobiti odgovore o
poznavanju nekaterih pripomočkov in postopkov v prvi pomoči. Spletna anketa je
anonimna, za reševanje boste porabili manj kot pet minut. Da bi bili podatki čim bolj
verodostojni, Vas prosimo, da na vprašanja odgovarjate iskreno in brez pomagal (literature
ali interneta). Hvala za Vašo pomoč!

Q1 - 1.

Kaj od navedenega je po Vašem mnenju del kompleta prve pomoči za

avtomobiliste?
Možnih je več odgovorov.

Q2 - Kakšno je pravilno razmerje med stisi prsnega koša in umetnimi vpihi pri
izvajanju temeljnih postopkov oživljanja pri odrasli osebi brez znakov življenja?
Število stisov

Število

prsnega koša

umetnih

Ne vem

vpihov
Vpišite besedilo odgovora 1
Q3 - Kakšno je navodilo glede vpihovanja zraka pri izvajanju umetnega dihanja med
temeljnimi postopki oživljanja pri odrasli osebi brez znakov življenja?
Vpihniti je potrebno vsaj 100 mL zraka,
vpihniti je potrebno vsaj 1000 mL zraka,
vpihniti je potrebno toliko zraka, da se vidno dvigne prsni koš osebe, ki jo oživljamo,
vpihniti je potrebno največ, kolikor premoremo,
ne vem.
Q4 - Kje ste pridobili znanje prve pomoči?
Možnih je več odgovorov
Tečaj prve pomoči za voznike motornih vozil,
tečaj prve pomoči v službi (npr. varstvo pri delu),
tečaj prve pomoči v sklopu včlanjenosti v različnih društvih (gasilsko, športno,
planinsko, taborniki, skavti …),
v okviru rednega šolanja,
iz knjig, člankov ali na internetu,
nikjer,
drugo:

Q5 - Ali ste se na katerem od usposabljanj iz prve pomoči SEZNANILI z zaščitno
folijo za umetno dihanje?
Ne.

Da.
IF (1) Q5 = [2]
Q6 - Ali so Vas na katerem od omenjenih usposabljanj iz prve pomoči UČILI
IZVAJATI umetno dihanje z zaščitno folijo za umetno dihanje?
Ne.
Da.
IF (2) Q6 = [2]
Q7 - Na katerih od omenjenih usposabljanj?
Možnih je več odgovorov
Tečaj prve pomoči za voznike motornih vozil,
tečaj prve pomoči v službi (npr. varstvo pri delu),
tečaj prve pomoči v sklopu včlanjenosti v različnih društvih (gasilsko, športno,
planinsko, taborniki, skavti …),
v okviru rednega šolanja,
nikjer,
drugo:
IF (3) Q6 = [2]
Q8 - Ali se Vam je zdelo dajanje umetnega dihanja z zaščitno folijo zahtevno?
Ne.
Ne vem.
Da.
Q9 - Ali ste že kdaj izvajali temeljne postopke oživljanja pri osebi, ki ni kazala
znakov življenja?
Ne.
Da.

IF (4) Q9 = [2] ( da )
Q10 - Ali ste pri tem izvajali umetno dihanje?
Ne.
Da.
IF (4) Q9 = [2] ( da )
IF (5) Q10 = [2] ( da )
Q11 - Ste pri tem uporabili kakršno koli zaščito?
Ne, umetno dihanje sem izvajal neposredno usta na usta,
da, robec oziroma gazo,
da, zaščitno folijo za umetno dihanje,
da, žepno dihalno masko,
da, dihalni balon,
drugo:

Q12 Sledijo vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje umetnega dihanja pri NEZNANI
OSEBI, SODELAVCU oziroma ZNANCU in BLIŽNJEMU.
Q13 - NEZNANI OSEBI, ki ne bi kazala znakov življenja in bi bila krvava ali
pobruhana okoli ust, bi dal/a umetno dihanje:
samo z zaščitno folijo za umetno dihanje,
samo z uporabo ali zaščitne folije za umetno dihanje ali robca/gaze,
z uporabo zaščite ali brez nje,
brez uporabe zaščite;
umetnega dihanja ne bi dajal.
IF (6) Q13 = [5] (Umetnega dihanja ne bi dajal.)
Q14 - predvsem zato, ker menim, da:

umetno dihanje ni potrebno in bi s tem izgubljal na kakovosti temeljnih postopkov
oživljanja (stisi prsnega koša)
se bojim, da bi se pri izvajanju umetnega dihanja okužil,
drugo:
IF (7) Q13 = [4] (brez uporabe zaščite,)
Q15 - predvsem zato, ker menim, da:
bi z uporabo zaščite izgubljal čas za kakovostno izvedbo temeljnih postopkov oživljanja
(stisi prsnega koša in umetno dihanje),
bi uporaba zaščite ovirala kakovostno umetno dihanje,
nobena zaščita ni popolna,
je treba človeku pomagati, ne glede na tveganje za lastno zdravje,
drugo:
IF (8) Q13 = [3] (z uporabo zaščite ali brez nje,)
Q16 - predvsem zato, ker menim, da:
bi z uporabo zaščite izgubljal čas za kakovostno izvedbo temeljnih postopkov oživljanja
(stisi prsnega koša in umetno dihanje),
bi uporaba zaščite ovirala kakovostno umetno dihanje,
nobena zaščita ni popolna,
je treba človeku pomagati, ne glede na tveganje za lastno zdravje,
drugo:
IF (9) Q13 = [2] (samo z uporabo ali zaščitne folije za umetno dihanje ali robca/gaze,)
Q17 - predvsem zato,
ker se bojim, da bi se pri izvajanju umetnega dihanja okužil,
ker sem se tako učil na usposabljanju iz prve pomoči,
drugo:
IF (10) Q13 = [1] ( samo z zaščitno folijo za umetno dihanje,)
Q18 - predvsem zato,

ker se bojim, da bi se pri izvajanju umetnega dihanja okužil,
ker sem se tako učil na usposabljanju iz prve pomoči,
drugo:
Q19 - SODELAVCU/KI oz. ZNANCU/KI, ki ne bi kazal/a znakov življenja in bi bil/a
krvav/a ali pobruhan/a okoli ust, bi dal/a umetno dihanje:
samo z zaščitno folijo za umetno dihanje,
samo z uporabo ali zaščitne folije za umetno dihanje ali robca/gaze,
z uporabo zaščite ali brez nje,
brez uporabe zaščite,
umetnega dihanja ne bi dajal.
IF (11) Q19 = [5] (Umetnega dihanja ne bi dajal.)
Q20 - predvsem zato, ker menim, da:
umetno dihanje ni potrebno in bi s tem izgubljal na kakovosti temeljnih postopkov
oživljanja (stisi prsnega koša)
se bojim, da bi se pri izvajanju umetnega dihanja okužil,
drugo:
IF (12) Q19 = [4] (brez uporabe zaščite,)
Q21 - predvsem zato, ker menim, da:
bi z uporabo zaščite izgubljal čas za kakovostno izvedbo temeljnih postopkov oživljanja
(stisi prsnega koša in umetno dihanje),
bi uporaba zaščite ovirala kakovostno umetno dihanje,
nobena zaščita ni popolna,
je treba človeku pomagati, ne glede na tveganje za lastno zdravje,
drugo:
IF (13) Q19 = [3] (z uporabo zaščite ali brez nje,)
Q22 - predvsem zato, ker menim, da:

bi z uporabo zaščite izgubljal čas za kakovostno izvedbo temeljnih postopkov oživljanja
(stisi prsnega koša in umetno dihanje),
bi uporaba zaščite ovirala kakovostno umetno dihanje,
nobena zaščita ni popolna,
je treba človeku pomagati, ne glede na tveganje za lastno zdravje,
drugo:
IF (14) Q19 = [2] (samo z uporabo ali zaščitne folije za umetno dihanje ali
robca/gaze,)
Q23 - predvsem zato,
ker se bojim, da bi se pri izvajanju umetnega dihanja okužil,
ker sem se tako učil na usposabljanju iz prve pomoči,
drugo:
IF (15) Q19 = [1] (samo z zaščitno folijo za umetno dihanje,)
Q24 - predvsem zato,
ker se bojim, da bi se pri izvajanju umetnega dihanja okužil,
ker sem se tako učil na usposabljanju iz prve pomoči,
drugo:
Q25 - BLIŽNJEMU/BLIŽNJI, ki ne bi kazal/a znakov življenja in bi bil/a krvav/a ali
pobruhan/a okoli ust, bi dal/a umetno dihanje:
samo z zaščitno folijo za umetno dihanje,
samo z uporabo ali zaščitne folije za umetno dihanje ali robca/gaze,
z uporabo zaščite ali brez nje,
brez uporabe zaščite,
umetnega dihanja ne bi dajal.
IF (16) Q25 = [5] (Umetnega dihanja ne bi dajal.)
Q26 - predvsem zato, ker menim, da:

umetno dihanje ni potrebno in bi s tem izgubljal na kakovosti temeljnih postopkov
oživljanja (stisi prsnega koša)
se bojim, da bi se pri izvajanju umetnega dihanja okužil,
drugo:
IF (17) Q25 = [4] (brez uporabe zaščite,)
Q27 - predvsem zato, ker menim, da:
bi z uporabo zaščite izgubljal čas za kakovostno izvedbo temeljnih postopkov oživljanja
(stisi prsnega koša in umetno dihanje),
bi uporaba zaščite ovirala kakovostno umetno dihanje,
nobena zaščita ni popolna,
je treba človeku pomagati, ne glede na tveganje za lastno zdravje,
drugo:
IF (18) Q25 = [3] (z uporabo zaščite ali brez nje,)
Q28 - predvsem zato, ker menim, da:
bi z uporabo zaščite izgubljal čas za kakovostno izvedbo temeljnih postopkov oživljanja
(stisi prsnega koša in umetno dihanje),
bi uporaba zaščite ovirala kakovostno umetno dihanje,
nobena zaščita ni popolna,
je treba človeku pomagati, ne glede na tveganje za lastno zdravje,
drugo:
IF (19) Q25 = [2] (samo z uporabo ali zaščitne folije za umetno dihanje ali
robca/gaze,)
Q29 - predvsem zato,
ker se bojim, da bi se pri izvajanju umetnega dihanja okužil,
ker sem se tako učil na usposabljanju iz prve pomoči,
drugo:
IF (20) Q25 = [1] (samo z zaščitno folijo za umetno dihanje,)
Q30 - predvsem zato,

ker se bojim, da bi se pri izvajanju umetnega dihanja okužil,
ker sem se tako učil na usposabljanju iz prve pomoči,
drugo:
Q31 - V katerih primerih se ne bi odločili za izvajanje umetnega dihanja?
Možnih je več odgovorov
Pri obsežnih poškodbah obraza, ki bi zajemale ustno votlino,
pri sumu na poškodbo vratne hrbtenice (prometna nesreča, padec z višine, skok v vodo
...),
pri osebi, za katero bi sumili, da je okužena s HIV ali hepatitisom,
pri utopljencu,
pri sumu, da je oseba zaužila strupe, pesticide ali jedkovine,
pri sumu na zastrupitev z ogljikovim monoksidom,
drugo:
XSPOL - Spol:
ženski,
moški.
XSTARleta - Koliko ste stari?

XLOKACTN5 - Prosimo, izberite tip naselja, v katerem živite.
Mesto,
primestno naselje,
strnjeno podeželsko naselje,
raztresene hiše ali hiše na samem.
XIZ2surs3 - Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba?

Osnovnošolska ali manj,
srednješolska,
višješolska, visokošolska ali več.
Q32 - Ali ste zdravstveni delavec?
Ne.
Da.
IF (21) Q32 = [2]
Q33 - Kaj ste po poklicu?
Zdravnik/ca,
zobozdravnik/ca,
medicinska sestra/zdravstvenik,
bolničar/ka,
fizoterapevt/ka,
babica/čar,
farmacevt/ka,
drugo:

IF (22) Q32 = [2] ( da. )
Q34 - Označite, na katerem oddelku ste zaposleni:
Možnih je več odgovorov
ambulanta družinske medicine,
enota intenzivne nege,
enota intenzivne terapije,
internistični bolnišnični oddelek,
kirurški bolnišnični oddelek,
nujna medicinska pomoč,
specialistična ambulanta,
sprejemni urgentni oddelek,

drugo:
Q35 - Koliko časa je minilo od Vašega zadnjega opravljanja tečaja prve pomoči?
Manj kot 1 leto,
od 1 do vključno 2 let,
od 3 do vključno 5 let,
od 6 do vključno 10 let,
več kot 10 let,
nikoli nisem opravljal/a tečaja prve pomoči.
Q36 - Kako na splošno ocenjujete svoje znanje prve pomoči?
Nezadostno,
zadostno,
dobro,
prav dobro,
odlično.
Q37 - Ali bi se udeležili tečaja prve pomoči, če bi bil organiziran v Vašem kraju?
Da,
da, če bi bil brezplačen,
ne vem,
ne, na tem področju imam dovolj znanja,
ne,
drugo:

8.3 Priloga 3: Ocenjevalni list za meritve
Ocenjevalni list za meritve umetnih vpihov med TPO utopljenca

Scenarij 1
Čas 1

Čas 2

Čas 3

Čas 4

Skupni čas 5

Flow fraction

Vent with ACR

Too much

Number of vent

Vent score

Čas 6

Čas 7

Čas 8

Čas 9

Skupni čas 10

Flow fraction

Vent with ACR

Too much

Number of vent

Vent score

Opombe:

Scenarij 2

Opombe:

1. Spol:

Ž

M

2. Dopolnjena starost:

_______ let

3. Tip naselja, v katerem živite:
a) mesto
b) primestno naselje
c) manjše strnjeno naselje
d) strnjeno vaško naselje
e) raztresene hiše ali hiše na samem
4. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?
a. manj kot srednja šola
b. srednja šola
c. več kot srednja šola
5. Ste obiskovali srednjo zdravstveno šolo?
a) ne
b) da
6. Kje ste pridobili znanje prve pomoči?
a. tečaj prve pomoči za voznike motornih vozil
b. tečaj prve pomoči v službi
c. tečaj prve pomoči v sklopu včlanjenosti v različna društva (gasilsko, športno,
planinsko)
d. v okviru rednega šolanja
e. iz knjig, člankov, interneta
f. nikjer
g. drugo:__________________

8.4 Priloga 4: Soglasje Zdravstveno reševalnega centra Koroška
za sodelovanje v raziskavi

8.5 Priloga 5: Soglasje Zdravstvenega doma Kočevje za
sodelovanje v raziskavi

8.6 Priloga 6: Soglasje Skupine za raziskovanje v zdravstveni in
babiški negi Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani za
sodelovanje v raziskavi

8.7 Priloga 7: Soglasje Reševalne postaje Univerzitetnega
kliničnega centra v Ljubljani za sodelovanje v raziskavi

