POMŮCKA

VELITELE

JEDNOTKY

POŽÁRNÍ

OCHRANY

START
METODA TŘÍDĚNÍ RANĚNÝCH

KONTROLNÍ LIST
Metoda třídění raněných START (Snadná, Terapie A Rychlé Třídění)
se použije v případě většího počtu obětí (zpravidla nad 10 obětí) v případě,
že je nedostatek zdravotnického personálu vzhledem k počtu obětí.

Doporučený postup

Zahájeno

Splněno

Vyhodnocení situace a předání informace na OPIS.

Odhad přibližného počtu raněných, rozsahu MU a potřeby SaP.

Převzetí velení zásahu složek IZS.

Informace všem složkám IZS o situaci na místě zásahu.

Průzkum.

První průzkum a nadále nepřetržitý průzkum na místě zásahu.

Vytýčení vnější zóny, popřípadě i nebezpečné zóny.
Prostor pro vedení zásahu a určení bezpečnostní uzávěry v případě výskytu
nebezpečné látky nebo jiných nebezpečí.

Rozdělit a vymezit prostor pro činnost vyhledávacích a záchranných skupin.
Pro každou třídící a vyhledávací skupinu samostatný prostor.

Určit společné vyhledávací a třídící skupiny.

Třídící skupina je zpravidla o minimálním počtu 1+2.
Doporučuje se do skupiny zařadit osobu se zdravotnickou kvalifikací.

Určit stanoviště pro shromáždění a třídění raněných se ZZS.
Místo shromáždění osob se schopných samostatného pohybu (zelení) určit u stanoviště třídění
raněných.
K evidenci využít členy dalších složek IZS (Obecní policie, PČR).
Stanoviště zřídit po dohodě se ZZS s ohledem na vzdálenost transportu v nosítkách.
Pro stanoviště využít nepoškozených budov popřípadě zdravotnických stanů.
Prostor musí být přístupný pro vozidla ZZS.

Určit záchranné skupiny.
Transport raněných na stanoviště shromáždění a třídění raněných.

Určit místo pro předávání raněných na hranici nebezpečné zóny.

Předávání raněných ZZS k dalšímu transportu a přebírání dalších nosítek od ZZS.

Určit transportní skupiny,
mezi hranicí nebezpečné zóny a stanovištěm pro shromáždění a třídění raněných (dle situace)
Do transportu raněných na třídící stanoviště zapojit další síly a prostředky ZZS, PČR,
Armády ČR, Český červený kříž, dobrovolníci.

Střežení hranice nebezpečné a vnější zóny.

Oběti označené zelenou barvou mají snahu se vracet nazpět nebo nechtějí opustit místo zásahu.
V mezních případech je lze na vlastní žádost využít k poskytování první pomoci nebo
transportu raněných.

Činnost vyhledávacích a třídících skupin.
Činnost záchranných skupin.
Transport raněných do zdravotnických zařízení.
Vyžádat pracovníka pro poskytnutí posttraumatické péče.

Zdroj:
Bojový řád JPO - taktické postupy zásahu, Metodický list číslo 11/S, MV - GŘ HZS ČR, 30. 11. 2007

Aktualizováno:
3 / 2009

Tvorbu a aktualizaci provádí Česká asociace hasičských důstojníků. © www.cahd.cz
Tato pomůcka vznikla za využití grantu Ministerstva vnitra České republiky.
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Doporučený postup

Zahájeno

Splněno

Vyčlenit prostor pro poskytnutí posttraumatické péče.

Prostor pro poskytnutí péče záchranářům nesmí být spojený s obdobným prostorem
určeným pro oběti.

Určit osobu a místo pro styk se sdělovacími prostředky.

Využít tiskového mluvčího HZS a dalších příslušníků HZS nebo PČR připravovaných
pro styk s veřejností.
Informace předávat v předem určených intervalech.

Určit místo pro uložení obětí – černé značení.

Místo určit po dohodě s PČR. Transport obětí zahájit až na základě pokynu PČR.

Kontrolní zpráva na OPIS – transport a evidence obětí.
Průběžné předávání informací na OPIS.

Vzory štítků
místo štítků mohou být použity plastické barevné pásky upevněné na rukou

neodkladná
první pomoc a
přednostní transport

neodkladná
první pomoc a transport
až po červené

samostatný odchod
ze zóny nebo se
vzájemnou pomocí

mrtví, poranění
neslučitelné se životem

Tep

Měří se na krční tepně nebo na vnitřním zápěstí na straně palce stiskem
tří prstu ve směru tepny.

Kapilární plnění

Hodnotí se úroveň prokrvení nehtového lůžka.
Stiskem nehtu dojde ke zbělení a povolením stisku k opětovnému zčervenání.
Je-li doba reakce (zbělání - zčervenání) delší jak 2 sekundy, znamená to,
že dochází k nedokrvení končetin.
Můžeme předpokládat vnitřní krvácení, krvácení ze zlomenin, rozvíjející se šok.

Vědomí

Hodnotí se reakce raněného na slovní nebo bolestivý podnět.

Polohování

Raněného musíme polohovat, je-li:

v bezvědomí stabilizovanou polohou,
při vědomí

uložit do takové polohy, která je nejvhodnější vzhledem k charakteru postižení a
zabrání dušení, případně jiným život ohrožujícím stavům.
Tento výkon má zabránit udušení (zapadlým jazykem, zvratky), omezit rozvoj šoku,
případně zlepšit dýchání nebo ulevit bolesti (protišoková poloha, poloha při poranění
hrudníku, mozkolebečním poranění, autotransfuzní atd.).

Zdroj:
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