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Příloha č. 3 Pravidel soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod.

Provedení a hodnotící kritéria pro oblast PRVNÍ PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC
Kritérium
hodnocení

Přístup
a kontakt

Vyšetření
a zajištění

Činnost

Základní (0 – 3 body)

Efektivní (4 – 7 bodů)

Průzkum, oslovení (nehýbat hlavou),
představení, bezpečnost zdravotníka –
částečná stabilizace
Život zachraňující úkony, záklon hlavy,
uklidnění

Neprovedený průzkum, špatně zvolený nebo i pozdní
přístup ke zraněnému, slabá komunikace, upozornění
‐ ohrožení zdravotníka, BOZP
Neprovedl záklon hlavy, nezískal přehled nad situací,
nesnaží se dostat ke zraněnému

Nedostatečný průzkum VZ nebo zdravotník, přístup ze
správného směru, oslovení, slabší komunikace, ohrožení
zdravotníka, BOZP
Provedl špatně záklon hlavy, nestabilizuje hlavu,
částečný přehled o situaci

Včasný přístup ze správného směru VZ ‐ zdravotníkem,
oslovení, představení se, poučení zraněného, předání
informace velitel » zdravotník, dodržuje zásady BOZP
Správně provedl záklon hlavy a fixuje krční páteř, přehled
o celkové situaci

Ohrožení zdravotníka a zraněného,
bezpečný vstup (sklo, ostré hrany,
končetiny z vozu), zahájení činnosti

Ohrožení zdravotníka (padá na něj sklo, lehá na
hromady skla, ostré hrany), opakované opouštění
zraněného, špatně zvolený vstup, neřeší končetiny

Podcenění rizik, všímá si mála z ohrožení (sklo, ostré
hrany), nevhodný přístup ke zraněnému, opuštění
zraněného, špatně řeší končetiny

Zjištěny všechny rizika (sklo, ostré hrany, ruka), zvolen
správný přístup zezadu ke zraněnému, zastoupení
zdravotníka

Fixace páteře, nasazení krčního límce
(jde‐li)

Špatná fixace

Správná fixace hlavy, nevhodná velikost, špatné
nasazení

Správná fixace, určení velikosti, posouzení nasazení límce,
správné nasazení

Zajištění dýchacích cest, podání O2,
tepelný komfort

Velmi pozdní nebo žádné nasazení, skřípnutá hadička,
klima – tepelný komfort neřeší

Pozdní nasazení, maska laxně nasazená, špatný průtok,
klima – řeší dlouho

Včasné a správné nasazení, dostatečný průtok, tepelný
komfort

Neprováděl, nezjistil další poranění

Postupoval nesystematicky, ale vyptáváním došel
k závěru, nemá možnost se dostat ke zraněnému

Postupoval od hlavy, našel a doptal se na zranění

Nevhodné použití a zacházení válí po zemi, ve skle,
nepoužívá pomůcky

Správné použití, ale výtky k zacházení, odkládání

Správné použití a ochrana zdravotních pomůcek před
znečištěním

Umí použít pomůcky – monitoring během
zásahu + pulzní oxymetr

Nesprávné používání, nevyhodnocuje O2

Umí použít, ale nemonitoruje O2

Umí použít a průběžně monitoruje O2

Ochrana zraněné osoby

Ohrožení zraněného, další možné poranění
zraněného, nedostatečné používání OOPP, rány,
bouchání bez upozornění více než 5x

Bezpečné krytí i dýchacích cest, používání OOPP, rány,
bouchání bez upozornění méně než 3x

Včasné a bezpečné krytí i dýchacích cest, upozornění,
v neustálém kontaktu i pod přikrývkou, používání OOPP,
informovanost

Příprava zraněného na transport,
polohování, naložení na desku

Žádné nebo nesprávné polohování před naložením na
desku, rotace páteře

Nedostatečné polohování před naložením na desku,
neuvolnění končetin, šetrné naložení s minimální rotací

Vhodné polohování a správná příprava před naložením na
desku, uvolnění končetin, žádné překážky, šetrné naložení

Transport zraněného, deska, vyproštění,
transport z vozidla

Nešetrné vyproštění, druhotné poškození páteře,
nedostatek času, vyproštění s pomocí figuranta

Nedostatečné jištění desky, sklouzávání figuranta,
nedostatečný prostor

Bezpečné a šetrné vyndání s žádnou rotací páteře,
bezpečné vytažení s dostatkem místa pro zraněného
(končetiny, hlava), souhra týmu

Celková prohlídka zraněného
Zdrav. pomůcky, manipulace, zacházení

Vybavení

Vyproštění

Minimální krytí, ohrožení zdr. stavu, údery, rány, sklo,
kývání, špatné pohyby – páteř, sklápění, zhoršení
stavu – zraněný pomáhá, padá z desky
Nedostatečná komunikace, VZ nereaguje na zdravotní
stav a požadavek zdravotníka

Částečné krytí, dbá na bezpečnost, ale hrozí zranění,
lahev na břiše

Precizní práce zdravotníka vůči bezpečnosti zraněného

Předání informací, vedení týmu (nadbytečné, nebo ne
všechny důležité)

Včasné předání všech důležitých informací, jak týmu tak
i zraněnému

Se zraněným

Nedostatečná komunikace

Správná komunikace s přenosem informací

Bonus zdravotníka

Postupoval bezpečně, pomalé, neprůbojný, ospalý
výkon

Postupoval systematicky a ve správném čase, standard

Bezpečnost zraněného
S velitelem, týmem‐ koordinace

Komunikace

Stav před příjezdem, při předání

Předání

Důsledné (8 – 10 bodů)

Výsledek vyšetření
a zajištění zraněného
Psychologické aspekty, hodnocení
figuranta

Nedostatečné předání informací, nevíme
mechanizmus, pásy, airbagy, zdrav. stav před
nehodou – první pohled
Nedostatečné předání informací o stavu a činnosti se
zraněným
Figurant s prací týmu nespokojen, značné výhrady,
cítil se ohrožen, došlo k druhotnému poranění

Částečný popis procesu nehody a zdr. stavu – první
kontakt
Zjištění některých zdravotních komplikací, částečné
předání výsledků vyšetření a ošetření
Figurant s činností týmu spokojen, drobné výhrady,
dobrá informovanost

Jasná, zřetelná, cílená komunikace s ohledem na
zraněného, správný přenos informací od týmu raněnému
Precizní práce, jasná role zdravotníka, postupoval
systematicky a ve správném čase, nemohl se dostat do
vozu – správná reakce
Mechanismus nehody, poloha zraněného, airbagy,
připoutání, zdravotní stav – první kontakt (přesný popis
celého procesu)
Zjištěny všechny zdravotní komplikace, předání výsledku
vyšetření a provedení správného ošetření
Figurant s činností týmu velice spokojen, psychické
zlidnění, příznivé podmínky a informovanost

