Příloha č. 1 Pravidel soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel

Kritérium hodnocení

Přístup
týmu a průzkum

Plánování

Velení

Spolupráce
a komunikace

Protipožární
zabezpečení
a úniky

Bezpečnost

Činnost

Provedení a hodnotící kritéria pro oblast TAKTIKA PROVEDENÍ ZÁSAHU
Základní (0 – 3 body)
Efektivní (4 – 7 bodů)

Důsledné (8 – 10 bodů)

Rizika a nebezpečí
rozpoznána a vyhodnocena

Bezpečnostní rizika nevyhodnocena, neodstraněna

Všechna rizika vyhodnocena, nesprávně řešena

Všechna rizika vyhodnocena, důsledně řešena
(eliminována, odstraněna)

Celkový vnitřní
a vnější průzkum

Žádné řešení průzkumu, špatné vyhodnocení
informací

Řízení vnitřního a vnějšího průzkumu působí strojově
se špatnou výměnou informací

Dobře organizovaný vnitřní a vnější průzkum
s důkladnou výměnou informací, včetně závěrečného
průzkumu

Výchozí priority sděleny
členům

Počáteční informace nejsou jasně uvedeny nebo
nejsou rozpoznány

Počáteční informace určeny pomalu nebo nejsou
řešeny dle nutnosti

Počáteční informace identifikovány a důsledně
řešeny

Plán vyproštění

Žádný jasný plán není připraven, velitel se soustředí
pouze na jeden plán i v případě komplikací bez
ochoty ke změně, žádný únikový plán - „velitel vaří
z vody“

Jasný plán + únikový plán, velitel mění plán podle
zjištěných komplikací, pomalá reakce na zjištěné
komplikace, plán je měněn pouze při zjištěném
problému

Dodržení plánu

Tým nedodržuje plán stanovený velitelem, postup
prací probíhá nahodile

Tým částečně dodržuje plán stanovený velitelem,
snaží se vytvářet nový plán

Povely zadané a pochopené

Pokyny jsou ignorovány nebo jim tým nerozumí

Velitel dává jasné pokyny týmu, ale bez zpětného
potvrzení

Plán zahrnuje přístup, vyproštění a další možnosti,
prokázán únikový postup a jeho vhodnost, neustálé
vyhodnocení plánu, potencionální komplikace
očekávány a aktivně řešeny
Plán stanovený velitelem je dodržen, v případě
potřeby velitel použil únikový plán podle aktuální
situace
Velitel dává jasné pokyny a všechny pokyny jsou
správně pochopeny

Příkazy a velení,
správná pozice

Velitel nevelí, kontrolu nad scénářem převzal tým

Velení je jasné, nastaly případy ztráty koncentrace
nebo přehlédnutí problému

Správný postup

Velitel je nejistý, zda jsou postupy správně
provedeny, některé postupy jsou zpožděny

Postup velitele

Počáteční postup je splněn jen částečně, je patrné,
že jednotlivé fáze jsou zpomaleny

Nástroje, postupy a jejich nasazení je v souladu
s dosažením plánu, týmový postup je jednotný
a efektivní, přesto jsou některé postupy omezené
Postup je splněn jen částečně, chybí předvídavost
o postupu plánu

Celková komunikace týmu

Tým spolu nekomunikuje, souhra týmu vázne

Tým spolu komunikuje, ale není celková souhra týmu

Operativní schopnosti

Členové týmu nereagují na nově vzniklé situace

Členové týmu reagují na nově vzniklé situace
a informují velitele

Počáteční postup pokračuje a přešel k závěrečnému
a správnému rozhodnutí
Tým komunikuje velmi dobře, souhra týmu je na
dobré úrovni
Členové týmu jsou schopni ihned řešit nově vzniklé
situace a neprodleně informují velitele

Informování zraněného

Zraněný není informován o činnostech týmu,
komunikuje pouze zdravotník s ohledem na stav
zraněného

Zraněný je informován částečně o činnostech týmu
a dění kolem jeho vyproštění

Zraněný je informován o celém průběhu jeho
vyproštění včetně výskytu možných nebezpečí

Zajištění proti požáru

Tým nezajistil místo proti požáru podle taktických
zásad

Tým zajistil místo proti požáru základními prostředky

Zabezpečení úniku kapalin

Nesprávné zabezpečení úniku kapalin

Únik kapalin zabezpečen, dále nekontrolován

Řešení AKU a airbagů

Odpojení AKU není řešeno, není reakce na airbagy,
neřešeny klíčky v zapalování

Odpojení AKU, včetně zajištění airbagů a klíčků
v zapalování je provedeno jen částečně

Použití osobních ochranných
prostředků (OOP)
Dodržení
bezpečné pracovní zóny

Velitel nejeví zájem o využití OOP při použití
technických prostředků (TP)

Velitel si je vědom nutnosti použití OOP, občas
dohlédne na použití vhodného OOP

Velitel důsledně kontroluje bezpečnost týmu během
celého zásahu

Bezpečná pracovní zóna není dodržena, TP a ostatní
materiál se nachází v pracovní zóně

Bezpečná pracovní zóna není dodržena během
celého zásahu, TP nejsou ideálně rozmístěny

Bezpečná pracovní zóna dodržena během celého
zásahu, TP ideálně rozmístěny

Označení místa nehody

Označení neplní funkci ochrany místa zásahu,
je provedeno bez ohledu na směr komunikace

Místo nehody je označeno s ohledem na směr
komunikace základními prostředky

Místo nehody je označeno s ohledem na směr
komunikace, jsou použity všechny dostupné
prostředky zvláště světelné

Důkladné příkazy během řešení celé situace
Všechny postupy vedou k dosažení plánu, vše je
systematické a důsledné, činnost je bez zpoždění

Tým zajistil místo proti požáru a během zásahu řeší
přesun hasebních prostředků podle momentální
situace
Únik kapalin zabezpečen, prováděna kontrola
a řešení nově vzniklých úkapů po celou dobu zásahu
Je vyřešené odpojení AKU v souladu na prováděné
činnosti, klíčky v zapalování jsou předány, airbagy
jsou zajištěné s ohledem na prováděné činnosti

Příloha č. 2 Pravidel soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel

Kritérium hodnocení

Stabilizace a příprava
vozidla (sklo)

Ochrana zraněné osoby

Provedení a hodnotící kritéria pro oblast TECHNIKA PROVEDENÍ ZÁSAHU
Činnost
Základní (0 – 3 body)
Efektivní (4 – 7 bodů)
Stabilizace,
rychlost a smysl

Primární a sekundární stabilizace (dle
potřeby) nedokončena.

Primární a sekundární stabilizace (dle potřeby)
dokončena, v průběhu zásahu se uvolnila.

Důsledná primární a sekundární stabilizace (dle
potřeby) dokončena

Pravidelná kontrola

Základní stabilizace s malými nebo žádnými
kontrolami během zásahu

Důsledná kontrola stabilizace ve všech důležitých
fázích

Řešení skla,
načasování a smysl

Sklo není odstraněno v odpovídajícím čase
a následně brání při řešení zásahu

Efektivní kontrola stabilizace, ale ne vždy během
důležitých fází (stříhání/uvolnění stabilizace)
Sklo je odstraněno v odpovídajícím čase, ale nějaké
překážky brání při řešení zásahu (dočištění
rozbitého skla)

Použití ochranných prostředků

Žádné použití ochranných prostředků

Účinný postup vyproštění

Zraněná osoba byla dobře chráněna po většinu
doby trvání zásahu
Včasný přístup hasiče ke zraněné osobě
Nějaký vnitřní prostor vytvořen, ale stále
nedostatečný pro medika nebo vyproštění

Maximální ochrana zraněné osoby během všech
fází činnosti
Přístup hasiče ke zraněné osobě je okamžitý
Ideální a včasné vytvoření vnitřního prostoru pro
medika a následné vyproštění

Výsledný vytvořený
prostor

Výsledný prostor není vhodný k vytažení
zraněné osoby

Výsledný prostor je vhodný pro vytažení zraněné
osoby, vyžaduje složité „manévrování“

Maximální prostor je vytvořen, není potřeba
„manévrovat“ se zraněnou osobou

Správné použití TP a dostatečná znalost
vyprošťovacích technik a samotných vozidel.
Efektivní pracovní prostor je zajištěn

Maximální použití TP a výborná znalost
vyprošťovacích technik a samotných vozidel.
Pracovní prostor je maximálně zajištěn

Efektivní znalosti použití a výběru nástrojů, zvolení
úhlu, volba místa nasazení nástroje, ovládání
nástroje, nedostřihy

Dokonalé znalosti použití a výběru nástrojů, zvolení
úhlu, volba místa nasazení nástroje, ovládání
nástroje, přesnost střihů

Nebezpečné použití nástroje, rizika nejsou
odhalena (airbag, vzpěry, atd.)

Použití nástroje v rozporu s bezpečnými způsoby,
rizika nejsou odhalena (airbag, vzpěry, atd.)

Bezpečné použití nástroje, veškerá rizika odhalena
(airbag, vzpěry, atd.)

Velké množství nežádoucích pohybů,
vibrace přeneseny na zraněnou osobu

Minimum nežádoucích pohybů a vibrací
přenesených na zraněnou osobu

Žádné nežádoucí pohyby a vibrace nepřeneseny na
zraněnou osobu

Závěrečné vyproštění je úspěšné pro zraněného
s ohledem na jeho stav, s malou manipulaci během
vytažení, prostor není dostatečný

Závěrečné vyproštění je úspěšné a povedené pro
zraněného s ohledem na jeho stav, vynikající
přístup během vytažení, dostatečný prostor

Aktivní přístup po stránce fyzické, tak psychické,
dostatečné ošetření

Vynikající přístup ke zraněnému po všech
stránkách, důsledné ošetřování během vyproštění

Včasný počáteční přístup

Ovládání nářadí,
volba použití (úhlů)

Závěrečné vyproštění
(vytažení)
Ochrana zraněného

Bezpečnost a týmová
spolupráce při
vyprošťování

Důsledně dodrženo použití ochranných prostředků,
zajištěná ochrana zraněného
Důsledné varování a potvrzení během zásahu. Stálý
kontakt se zraněným. Ideální řízení pracovního
prostoru (zasahující, ukládání materiálu)

Znalost nebezpečí, rozpoznání,
identifikace, následné jednání
Přijatelné prostředí,
žádné nežádoucí pohyby

Uvolnění, vyproštění
a transport zraněné
osoby

Vhodně zvolené použití ochranných prostředků
Varování i potvrzení během zásahu. Kontakt se
zraněným. Vhodné řízení pracovního prostoru
(zasahující, ukládání materiálu)

Vyprošťovací nářadí a správná
technika vytvoření prostoru

Ovládání nářadí

Sklo je důsledně zajištěno a během řešení zásahu
nevznikly žádné překážky

Žádné varování ani potvrzení během
zásahu. Minimální kontakt se zraněným.
Základní řízení pracovního prostoru
(zasahující, ukládání materiálu)
Ochrana zraněné osoby nedostatečná, byla
vystavena nadměrnému riziku
Přístup hasiče ke zraněnému je zpožděný
Žádné nebo minimální vytvoření vnitřního
prostoru

Stálý kontakt a informace
o situaci a průběhu akce
Ochrana dle vzniklé situace

Vytvoření prostoru pro
přístup a manipulaci
se zraněnou osobou

Důsledné (8 – 10 bodů)

Nesprávné použití technických prostředků
(TP) a nedostatečná znalost vyprošťovacích
technik a samotných vozidel. Základní
pracovní prostor je zajištěn
Základní znalosti použití a výběru nástrojů,
zvolení úhlu, volba místa nasazení nástroje,
ovládání nástroje

Závěrečné vyproštění není úspěšné a ne
vhodné pro zraněného s ohledem na jeho
stav. Prostor pro vyproštění je nevhodný,
nedostatečný
Minimální nebo žádný zájem o stav
zraněného, zdravotník nedostatečně
komunikuje se zraněným

Změna postupu,
příprava a provedení
Bezpečnost a osobní ochranné
prostředky (OOP)

Nejisté chování týmu, viditelné nedostatky
přípravy týmu

Tým prokazuje schopnost řešit situaci, dobrá
schopnost přenést znalosti do praxe

Tým dokonale zvládá své úkoly, kvalita přípravy
a schopnost výběru vhodného plánu

Nedodržování bezpečnosti a použití OOP

Bezpečnost dodržena částečně, vyskytly se určité
nedostatky při použití OOP

Důsledně dodržena bezpečnost a OOP použity
v plném rozsahu

Práce s nástroji

Tým selhal při práci s nástroji

Tým předvedl dobré schopnosti při práci s nástroji
s drobnými nedostatky

Vynikající schopnosti práce s nástroji během všech
fází

Příloha č. 3 Pravidel soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel

Kritérium hodnocení

Činnost

Provedení a hodnotící kritéria pro oblast PRVNÍ PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC
Základní (0 – 3 body)
Efektivní (4 – 7 bodů)
Nedostatečný průzkum, přístup ze správného
směru, oslovení, slabší komunikace, ohrožení
zdravotníka, BOZP

Včasný přístup ze správného směru, oslovení,
představení se, poučení zraněného, předání
informace velitel » zdravotník, dodržuje zásady BOZP

Neprovedl záklon hlavy, nezískal přehled nad situací

Provedl špatně záklon hlavy, nestabilizuje hlavu,
částečný přehled o situaci

Správně provedl záklon hlavy a fixuje krční páteř,
přehled o celkové situaci

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

Podceněna rizika, 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

Špatná fixace

Správná fixace hlavy, nevhodná velikost,
posouzení nasazení límce, špatné nasazení

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

Velmi pozdní nebo žádné nasazení, skříplá hadička,
klima - 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

Postupoval od hlavy, našel a doptal se na zranění

Nevhodné použití a zacházení (válí po zemi, ve skle)

Správné použití, ale výtky k zacházení, odkládání

Správné použití a zacházení (ochrana zdravotních
pomůcek před znečištěním)

Nesleduje

Sleduje, ale nedostatečně kontroluje

Sleduje a průběžně kontroluje

Ochrana zraněné osoby

Ohrožení zraněného, další možné poranění
zraněného, nedostatečné používání ochranných
prostředků, rány, bouchání bez upozornění více než
3x

Bezpečné krytí i dýchacích cest raněného,
používání ochranných prostředků, rány, bouchání
bez upozornění méně než 3x

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

Příprava zraněného na
transport, polohování

Žádné nebo nesprávné polohování před naložením
na desku

Nedostatečné polohování před naložením na
desku

Vhodné polohování a správná příprava před
naložením na desku

Transport zraněného, deska,
vyproštění

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

Šetrné naložení s žádnou rotací páteře, vytažení,
nedostatečný prostor

Bonus zdravotníka

Postupoval bezpečně

Postupoval systematicky a ve správném čase

S velitelem

Nedostatečná komunikace

Předání informací (nadbytečné, nebo ne všechny
důležité)

Včasné předání všech důležitých informací

S týmem - koordinace

Nedostatečná komunikace

Vzájemné předávání informací, dostatečné vedení
týmu při vyproštění

Včasné a přesné vzájemné předávání informací,
jednoznačné vedení týmu při vyproštění

Se zraněným

Nedostatečná komunikace

Správná komunikace s přenosem informací

Stav před příjezdem, při
předání

Nedostatečné předání informací

Vývoj stavu do předání, částečný popis procesu

Nedostatečné předání informací

Zjištění některých zdravotních komplikací,
částečné předání výsledků vyšetření a ošetření

Zjištěny všechny zdravotní komplikace, předání
výsledku vyšetření a provedení správného ošetření

Figurant s prací týmu nespokojen, značné výhrady,
cítí se ohrožen, došlo k druhotnému poranění

Figurant s činností týmu spokojen, drobné
výhrady, dobrá informovanost

Figurant s činností týmu velice spokojen, psychické
zlidnění, příznivé podmínky a informovanost

Průzkum 360°, správný přístup
ke zraněnému, oslovení

Přístup a kontakt

Život zachraňující úkony,
záklon hlavy, uklidnění
Ohrožení zdravotníka
a zraněného, bezpečný vstup
(sklo, ostré hrany, končetiny z vozu)

Vyšetření
a zajištění

Fixace páteře, nasazení krčního
límce (jde-li)
Zajištění dýchacích cest,
podání kyslíku, tepelný komfort
Celková prohlídka zraněného

Vybavení

Vyproštění

Komunikace

Předání

Důsledné (8 – 10 bodů)

Neúplný průzkum, špatně zvolený nebo i pozdní
přístup ke zraněnému, slabá komunikace,
upozornění - ohrožení zdravotníka, BOZP

Zdravotní pomůcky, použití,
zacházení
Sledování zdravotních pomůcek

Výsledek vyšetření a zajištění
zraněného
Psychologické aspekty,
hodnocení figuranta

Bezpečné a šetrné naložení s žádnou rotací páteře,
bezpečné vytažení s dostatkem místa pro zraněného
(končetiny, hlava), souhra týmu
Precizní práce, jasná role zdravotníka, postupoval
systematicky a ve správném čase

Jasná, zřetelná, cílená komunikace s ohledem na
zraněného, správný přenos informací od týmu
zraněnému
Mechanismus nehody, poloha zraněného, airbagy,
připoutání, vývoj stavu do předání
(přesný popis celého procesu)

Příloha č. 4 Pravidel soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel
Místo soutěže:

Hodnotící tabulka pro oblast

TAKTIKA PROVEDENÍ ZÁSAHU
Rozhodčí

Tým

Přístup týmu a průzkum

Z

E

D

∑

Z

E

D

∑

Datum:

Pozitiva

Rizika a nebezpečí
rozpoznána a vyhodnocena
Celkový vnitřní a vnější průzkum
Výchozí priority sděleny členům
Plánování

Doporučení týmu

Plán vyproštění
Dodržení plánu
Povely zadané a pochopené

Z

Velení

E

D

∑

Příkazy a velení, správná pozice
Negativa

Správný postup
Postup velitele
Spolupráce a komunikace

Z

E

D

∑

Celková komunikace týmu
Operativní schopnosti
Inovace

Informování zraněného
Protipožární zabezpečení a úniky

Z

E

D

∑

Z

E

D

∑

Zajištění proti požáru
Zabezpečení úniku kapalin
Řešení AKU a airbagů
Bezpečnost
Použití OOP
Dodržení bezpečné pracovní zóny
Označení místa nehody

Obhajoba postupu

(0 - 5 bodů)

Kompenzace složitosti scénáře

(0 - 10 bodů)

SOUČET BODŮ CELKEM
(max. 195 bodů)
Podpis rozhodčího

Příloha č. 5 Pravidel soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel
Místo soutěže:

Hodnotící tabulka pro oblast

TECHNIKA PROVEDENÍ ZÁSAHU
Rozhodčí

Tým

Stabilizace a příprava vozidla (sklo)

Z

E

D

∑

Z

E

D

∑

Datum:

Pozitiva

Stabilizace, rychlost a smysl
Pravidelná kontrola
Řešení skla, načasování a smysl
Ochrana zraněné osoby

Doporučení týmu

Použití ochranných prostředků
Stálý kontakt a informace
o situaci a průběhu akce
Ochrana dle vzniklé situace
Vytvoření prostoru pro přístup
a manipulaci se zraněnou osobou

Z

E

D

∑

Včasný počáteční přístup
Negativa

Účinný postup vyproštění
Výsledný vytvořený prostor
Ovládání nářadí
Vyprošťovací nářadí a správná
technika vytvoření prostoru
Ovládání nářadí,
volba použití (úhlů)
Znalost nebezpečí, rozpoznání,
identifikace, následné jednání
Uvolnění, vyproštění a transport
zraněné osoby
Přijatelné prostředí,
žádné nežádoucí pohyby

Z

E

D

∑

Inovace

Z

E

D

∑

Z

E

D

∑

Závěrečné vyproštění (vytažení)
Ochrana zraněného
Bezpečnost a týmová spolupráce
při vyprošťování
Změna postupu,
příprava a provedení
Bezpečnost a OOP
Práce s nástroji

Obhajoba postupu

(0 - 5 bodů)

Kompenzace složitosti scénáře

(0 - 10 bodů)

SOUČET BODŮ CELKEM
(max. 195 bodů)
Podpis rozhodčího

Příloha č. 6 Pravidel soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel
Místo soutěže:

Hodnotící tabulka pro oblast

PRVNÍ PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC
Rozhodčí

Tým

Přístup a kontakt

Z

E

D

∑

Z

E

D

∑

Datum:

Pozitiva

Průzkum 360°, správný přístup
ke zraněnému, oslovení
Život zachraňující úkony, záklon
hlavy, uklidnění
Ohrožení zdravotníka a zraněného,
bezpečný vstup
Vyšetření a zajištění
Fixace páteře,
nasazení krčního límce (jde-li)
Zajištění dýchacích cest, podání
kyslíku, tepelný komfort

Doporučení týmu

Celková prohlídka zraněného

Z

Vybavení

E

D

∑

Zdravotní pomůcky, použití,
zacházení
Negativa

Sledování zdravotních pomůcek
Ochrana zraněné osoby

Z

Vyproštění

E

D

∑

Příprava zraněného na transport,
polohování
Transport zraněného,
deska, vyproštění
Inovace

Bonus zdravotníka
Komunikace

Z

E

D

∑

Z

E

D

∑

S velitelem
S týmem - koordinace
Se zraněným
Předání
Stav před příjezdem, při předání
Výsledek vyšetření
a zajištění zraněného
Psychologické aspekty,
hodnocení figuranta

Obhajoba postupu

(0 - 5 bodů)

Kompenzace složitosti scénáře

(0 - 10 bodů)

SOUČET BODŮ CELKEM
(max. 195 bodů)
Podpis rozhodčího

Příloha č. 7 Pravidel soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel
Místo soutěže:

Hodnocení

Soutěžní tým

Čas

body
za čas

Taktika
provedení
zásahu
body

podpis velitele soutěže

pořadí

Technika
provedení
zásahu
body

pořadí

První
předlékařská
pomoc
body

pořadí

podpis hlavního rozhodčího

CELKOVÉ
POŘADÍ

Datum:

Celkové body

CELKOVÉ POŘADÍ

