OPĆI POSTUPAK U PROMETNIM NEZGODAMA

Ispravnom reakcijom možemo spasiti ljudske živote
Ozljede ljudskoga tijela u prometnim nezgodama posebno su značajne jer se obično
događaju u najnepovoljnijim vremenskim, psihološkim i ostalim uvjetima, u udaljenim i
zabačenim područjima, daleko od zdravstvenih ustanova. U takvim okolnostima zdravlje
i život ozlijeđenih osoba nerijetko ovise o ljudima koji sudjeluju u prometu, o njihovu
znanju, snalažljivosti i želji da pruže pomoć.
Ako slučajno naiđete na prometnu nezgodu, ili u njoj sami sudjelujete, a imate lakše
tjelesne ozljede ili ste neozlijeđeni, najprije na broj telefona 94 ili 112 dojavite točno
mjesto prometne nezgode.
Dežurni će vam liječnik s druge strane možda postaviti neko pitanje. Najčešće će se
ono odnositi na broj ozlijeđenih. To je značajno zato što je na mjesto prometne nezgode
moguće uputiti najviše 3 vozila hitne medicinske pomoći s istreniranim ekipama i
opremom neophodnom za pružanje hitne medicinske pomoći. U takvom slučaju više ne
postoji niti jedna rezervna ekipa hitne medicinske pomoći koja bi se mogla uputiti na
neko drugo mjesto na kojem bi u tom trenutku trebalo spašavati ljudske živote.

Dežurni liječnik zaprima poziv
Katkad je spašavanje moguće samo uz pomoć specijalnih ekipa s potrebnim tehničkim
pomagalima, kao što je npr. VATROGASNA POSTROJBA (tel. 93).

Nakon toga nastojite pomoći ozlijeđenima:
 Ako osobama ne prijeti opasnost ostanu li u vozilu, ostavite ih tamo.
 Ako postoji opasnost (moguće klizanje, ili zapaljenje vozila, ili pogoršanje
ozljede), nastojite ozlijeđene izvesti iz vozila.
 Nakon toga posjednite ih ili polegnite i OBVEZNO UTOPLITE.
 Kao laik najčešće možete razlikovati teško i lakše ozlijeđene.
 Osobe u nesvijesti pažljivo postavite u bočni položaj.
 Pokrijte otvorene ozljede gazama i zavojima iz kutija prve pomoći.
 Ozlijeđenim osobama ne daje se ništa za jelo ni piće jer to može škoditi.
 S druge strane, riječ utjehe uvelike će pomoći u prevladavanju psihičkog stresa.
 Sve do sada nabrojeno ne uči se samo na tečaju prve pomoći prije polaganja
vozačkog ispita, nego još u osnovnoj školi.
 Samo ako znate kako se to radi, pokušajte zaustaviti krvarenje, imobilizirati
ozlijeđeni ekstremitet ili pristupite oživljavanju prije dolaska ekipe hitne
medicinske pomoći.
 Vrijeme neumoljivo teče i svaka je kvalitetna pomoć dobrodošla.
Što napraviti
 Osigurajte mjesto nezgode od vozila koja nailaze prometnim, sigurnosnim
trokutom na dovoljnoj udaljenosti, koja na cesti izvan naselja ne smije biti manja
od 100 metara. Pri smanjenoj vidljivosti stavlja se svjetlosni signal (treperavo
svjetlo ili vatra).







Isključite motor oštećena vozila, izvadite kontaktni ključ ili priključak s
akumulatora, zakočite vozilo ili pod kotače podmetnite neki predmet.
U slučaju požara na vozilu odmah treba započeti gašenjem kemijskim sredstvima.
Najprije iz zapaljena vozila treba osloboditi putnike. Ako putnik gori, treba ga
odmah gasiti, najbolje suhim načinom: tj. na goruću osobu valja baciti pokrivač,
dijelove odjeće i sl. zatim ju srušiti na tlo i dlanovima lagano udarati preko
pokrivača po mjestima koja su gorjela. Ako se zapaljena odjeća ne može bez
teškoća skinuti ili odmah ugasiti najbolje je goruću osobu baciti na tlo i valjati ju
po zemlji. S vodom gasite samo ako je ima u blizini i ako je ima dovoljno.
Nakon što na mjesto prometne nezgode pristigne ekipa hitne medicinske pomoći,
prepustite ozlijeđene.
Ako sami niste ozlijeđeni ili svjedok događaja, najbolje je da se udaljite kako ne
biste ometali rad ili stvarali nepotrebnu i štetnu gužvu u prometu

Kako pomoći policiji?
 Policiju valja odmah obavijestiti o mjestu nezgode, broju ozlijeđenih i vrsti
ozljeda.
 Ako su svjedoci ili sudionici nezgode iz bilo kojega razloga napustili mjesto
nezgode valja zapisati njihova imena, adresu i broj vozila.
 Ako se neki predmet ili ozlijeđene, odnosno mrtve osobe premještaju s mjesta na
kojem su bile kad se nezgoda dogodila treba to mjesto označiti kredom,
kamenčićima, šibljem itd.
 Alkoholna pića ne smiju se davati ni u najmanjim količinama ni ozlijeđenima ni
ostalim sudionicima nezgode jer to može otežati određivanje krivične
odgovornosti.

Ne zaboravite da je mjesto na kojem se dogodila prometna nezgoda opasno:
 asfalt postaje sklizak od izlivenog ulja, može doći do eksplozije i/ili požara, ili
nekontroliranog pomicanja oštećenih vozila ili njihovih dijelova.

