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Transport

• Při vážných poškozeních zdraví, pokud to není nutné,
netransportujeme, ale soustředíme se na vyšetření, ošetření
a zajištění zraněného na místě příhody, zajistíme a vyčkáme
odborného transportu zdravotnické záchranné služby.

Při používání transportních prostředků dbáme 
na důsledné zafixování zraněných proti spadnutí!
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Transportní materiál

Z prostředků dnes používaných u hasičů jmenujme:

• transportní plachty, 

• páteřové desky, 

• vojenská skládací nosítka, 

• vakuové matrace, 

• Scoop rámy, 

• jiné skládací nosítka. 
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• Zdravotník, řídící transport, rozhodne o způsobu nakládání
na nosítka, přesně vysvětlí, co kdo bude dělat a na jeho pokyn
začne transport.

• Za optimálních podmínek nakládají zraněného na nosítka

4 hasiči.

• Tři zraněného zvedají a jeden manipuluje s nosítky.

• Než přiložíme nosítka ke zraněnému, složíme mu jeho horní
končetiny na hrudník nebo jej k tomu vyzveme.

• Nosítka pokládáme vždy těsně ke zraněnému, aby s ním
záchranáři nemuseli při nakládání dělat úkroky.

• Při nakládání na nosítka zraněného nikdy nebereme za ruce
a nohy.

• Zraněného neseme na nosítkách vždy nohama dopředu,
s výjimkou stoupání do svahu nebo do schodů.
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Páteřová deska
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Vakuová matrace
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Transportní plachta ,,vorvaň“
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Scoop rám
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Použití víceúčelového pásu k transportu

• Lze využít při nesení pacienta na páteřové
desce ve dvojici za použití IDP a standardně
ve čtveřici hasičů.

• Výhodou je, že hasičům zůstávají volné ruce.

• Nevýhodou můžou být hasiči s vyšší
postavou nebo u kombinace hasičů s různou
výškou postavy.

• Hasiči musí i přes volné ruce desku
přidržovat a mít pod neustálou kontrolou,
aby nedošlo k převrácení a pádu raněného
z desky!

• Pro více informací odkazujeme na Konspekt
1-2-10.
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https://youtube.com/playlist?list=PL_fas93t2Q54YxUPqTy_jTxnXI90EO332
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Výukové materiály - odkazy

Videoklipy:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVtgejLhjxaFiGcM-8_qQFK4TymykvplD

https://youtube.com/playlist?list=PL_fas93t2Q57RJRhRxlhwPWs2wf3-vEhv

Jiné zajímavé a věrohodné:

http://www.resuscitace.cz/

http://www.cervenykriz.eu/cz/app.aspx

http://www.akutne.cz/index.php?pg=vyukove-materialy--rozhodovaci-algoritmy&tid=280

10.03.2023 12

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVtgejLhjxaFiGcM-8_qQFK4TymykvplD
https://youtube.com/playlist?list=PL_fas93t2Q57RJRhRxlhwPWs2wf3-vEhv
http://www.resuscitace.cz/
http://www.cervenykriz.eu/cz/app.aspx
http://www.akutne.cz/index.php?pg=vyukove-materialy--rozhodovaci-algoritmy&tid=280


Děkujeme za pozornost!


