Postoje zdravotníků ke kardiopulmonální resuscitaci (KPR)
1. Délka praxe ve zdravotnictví:
2. Délka praxe v urgentní medicíně:
3. Odhadovaný počet provedených KPR:
4. Vyberte pracovní pozici, kterou zastáváte:
a) lékař/ka
b) zdravotnický/á záchranář/ka
c) zdravotní sestra
5. Vyberte typ pracoviště, na kterém pracujete (pracujete-li na více pracovištích,
vyberte tu možnost, kde máte nejvyšší pracovní úvazek):
a) urgentní příjem – fakultní nemocnice
b) urgentní příjem – regionální či lokální nemocnice
c) zdravotnická záchranná služba
6. Vzhledem ke své pracovní pozici:
a) většinou jsem vedoucím týmu při KPR
b) nejsem vedoucím týmu při KPR
c) mohu se vyskytnou v obou rolích
7. Na KPR spatřuji jako nejobtížnější (můžete vybrat i více odpovědí):
a) identifikaci náhlé zástavy oběhu
b) správné provedení jednotlivých odborných úkonů (srdeční masáž, defibrilace, vstup do
oběhu, zajištění dýchacích cest apod.)
c) týmovou souhru
d) koordinaci činnosti týmu při provádění KPR
e) sdělení o ukončení neúspěšné KPR na místě příbuzným
f) další psychologické aspekty KPR (např. KPR dítěte, známé osoby apod.)
g) jiné……………………………..........................................................................................

8. Z odborných úkonů považuji za nejobtížnější (můžete vybrat i více odpovědí):
a) srdeční masáž
b) analýzu srdečního rytmu
c) defibrilaci
d) zajištění vstupu do oběhu
e) zajištění dýchacích cest
f) farmakoterapii
g) určení cílového pracoviště po primárně úspěšné KPR
9. Přítomnost příbuzných při KPR:
a) vždy vítám
b) většinou vítám
c) nevadí mi
d) spíše odmítám
e) zásadně odmítám
f) nemám vyhraněný názor
10. V případě, že jsou příbuzní přítomni při KPR, považoval/a bych za důvod jejich
přítomnosti zejména (můžete vybrat i více odpovědí):
a) transparentnost postupu zdravotníků
b) možnost blízkých osob být i v kritické chvíli se členem rodiny
c) nemožnost vykázat příbuzné (v případě KPR v jejich bytě apod.)
d) čas na přijetí faktu kritického stavu nebo možného úmrtí
e) jiné………………………………………..........................................................................
11. Za největší riziko přítomnosti příbuzných u KPR bych považoval/a (můžete
vybrat i více odpovědí):
a) riziko následných stížností na postup zdravotníků
b) traumatizace příbuzných úkony při KPR
c) nepřehlednost situace – laikové mohou překážet zdravotníkům při činnosti
d) psychologická zátěž pro tým provádějící KPR
e) jiné……………………………….......................................................................

