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Mnenje Slovenskega reanimacijskega sveta glede aktivacije prvih posredovalcev ob srčnem
zastoju v obdobju pandemije novega koronacirusa (COVID -19)
Preživetje osebe, ki doživi srčni zastoj, je poleg vzroka, ki je povzročil srčni zastoj, odvisno še od
pravilno izvedenih zgodnjih postopkov oživljanja (temeljni postopki oživljanja in defibrilacija) in
predvsem od časa, v katerem se oživljanje začne. V Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči iz
leta 2015 so v Sloveniji prvič opredeljeni prvi posredovalci, ki jih enota NMP aktivira preko Regijskega
centra za obveščanje. Delujejo na prostovoljni osnovi [1]. Njihov prispevek v zdravstvenem sistemu,
predvsem pri povečanju preživetja po srčnem zastoju je neprecenljiv [2] . Po izbruhu novega
koronavirusa so nastala različna priporočila, kako ukrepati pri nenadno obolelem, ki je lahko okužen.
Pri osebah, ki ne kažejo znakov življenja verjetnost prenosa okužbe zmanjšujemo z čim manjšim
izpostavljanjem; dihanja ne preverjamo, ne izvajamo umetnih vpihov, takoj pričnemo s stisi prsnega
koša in defibrilacijo. Po koncu intervencije je priporočljiv pogovor z epidemiologom glede
izpostavljenosti in nadaljnji ukrepi [3]. Če je možno, bi pri delu oz. ob sumu izpostavljenosti nosili
osebno varovalno opremo [3–5].
Epidemiološka situacija v Evropi se hitro poslabšuje [6] in menimo, da zgoraj opisna priporočila,
povzeta po Reanimacijskem svetu Združenega kraljestva trenutno niso primerna.
Menimo, da je trenutno tveganje, da se prvi posredovalec sreča z osebo, ki je okužena z novim
koronavirusom preveliko in do nadaljnjega odsvetujemo aktivacijo prvih posredovalcev.
Navodilo velja, dokler je s strani Evropskega centra za preprečevanje bolezni ocena tveganja
opredeljena kot zmerna do visoka.
Samo izvajanje stisov prsnega koša in defibrilacije bi sicer možnost okužbe zmanjšalo, a je glede
izpostavljenosti in dejanskega tveganja še veliko neznank [7,8]. Prvi posredovalec je lahko
izpostavljen tveganju za lastno zdravje in življenje, ki je ob prostovoljni naravi njegove vloge v
zdravstvenem sistemu prekomerna. Tudi, če ostane zdrav, mora za 14 dni v samoizolacijo, kar je
povezano z odsotnostjo iz dela in tveganjem za družinske člane. Uporaba osebne varovalne opreme
tveganje prenosa bistveno zmanjša, a je v temu trenutku problem dostopnosti opreme,
izobraževanje prvih posredovalcev glede uporabe in časovni zamik, ki bi nastal do pričetka oživljanja
[9].
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Obremenitev zdravstvenega sistema v naslednjih tednih bo najverjetneje visoka in bo presegla
običajne zmogljivosti [10]. V tej situaciji je verjetnost neustrezne obravnave morebitnega tveganega
stika ob oživljanju še bistveno višja.
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