Vispārējais klasifikators medicīnas aprīkojumam LAF sacensībās
Grupa A
Vienots medicīnas centrs sacensībai (var tik izmantotas, speciāla telts, pieejamās telpas, kuras atbilstoši ierīkotas
centra standartam, vai kāds cits atbilstošs risinājums);
Mobila cietušā piegādes iespēja no jebkura trases punkta;
Minimāli viens NMP ārsts, NMP ārsta palīgs vai medicīniski sertificēts speciālists;
Minimāli viens LAF sertificēts glābējs, ar atbilstošu minimālo glābšanas inventāru;
Nepieciešamības gadījumā saskaņota evakuācijas iespēja;
Apliecinājums no tuvākās slimnīcas vai traumpunkta par cietušo uzņemšanu atbilstoši neatliekamajai palīdzībai;
Tuvākā medicīnas iestāde atrodas līdz 15 min attālumā.
Grupa B
Pirmās palīdzības brigāde (Medicīniskās palīdzības automašīna) ar vismaz diviem NMP ārsta palīgiem, (viens var
būt nesertificēts);
Glābšanas brigāde ar vismaz 2 sertificētiem speciālistiem un ar atbilstošu minimālo glābšanas inventāru;
Nepieciešamības gadījumā saskaņota evakuācijas iespēja;
Apliecinājums no tuvākās slimnīcas vai traumpunkta par cietušo uzņemšanu atbilstoši neatliekamajai palīdzībai;
Grupa C
Pirmās palīdzības brigādē (NMP automašīna) ar vismaz diviem NMP ārsta palīgiem;
Glābšanas brigāde ar vismaz 2 sertificētiem speciālistiem un ar atbilstošu minimālo glābšanas inventāru;
Nepieciešamības gadījumā saskaņota evakuācijas iespēja ar gaisa transportu;
Apliecinājums no tuvākās slimnīcas vai traumpunkta par cietušo uzņemšanu atbilstoši neatliekamajai palīdzībai;
Atbilstošā sporta veidam rīkotājam, rīkojot starptautiskās sacensības ievērot noteikumus, kuri ir aprakstīti FIA ISC H
pielikumā;
Autosporta veidi pēc sekojošām pazīmēm pirmās palīdzības klasifikatorā:
“A” grupa
brauciena ātrums ierobežots vidējais
līdz 80km/h;
trasē vienlaicīgi atrodas līdz 2 a/m ar
minimālu iespēju savstarpējam
kontaktam
stipri izteiktas autosporta iesācēju
disciplīnas, treniņi u.c. pasākumi

“B” grupa
vidējie ātrumi virs 80km/h;

“C” grupa

trasē vienlaicīgi ir vairāk par 2
automašīnām
nacionālās kausu izcīņas;
FIA reģistrētās un čempionātu
individuālas sacensības;
sacensības ar ārzemju sportistu
Nacionālo čempionātu sacensības;
piedalīšanos
NEZ čempionātu sacensības ar
ārzemju sportistu piedalīšanos

1. Minikāri (KK)
2. Ziemas autodaudzcīņa
(SAK)

11. Kartings (KK) A grupas glābšana
12. Autokross (OK)

3. Regularitātes ralliji (SAK)

13. Rallijkross (OK)

4. Street Drifts (DDK)
5. Gymhana (DDK)
6. Trofi reids (TRK)

14. Folkreiss (OK) A grupas glābšana
15. Minirallijs (SAK)
16. Time Attack (SAK)
17. šosejas treniņi ( ŠK)
18. nacionālās šoseja (ŠK)
19. Drifts (DDK)
20. Dragreiss (DDK)

21. Rallijs (RK)
22. visi sporta
atbilstošiem
nosacījumiem

veidi ar
grupas

Piebilde : šis sadalījums neatbrīvo rīkotāju no kārtības, kā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo
medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā.
1. Minimālas prasības izmantojamā medicīniskā aprīkojuma pirmās medicīniskas palīdzības brigādēm
pamatdarbības nodrošināšanai autosporta pasākumos.
Nr.
A
B
C
Ierīces vitālo funkciju nodrošināšanai
1.
Defibrilators
+
+
2.
Intravenozas vai intraosalais medikamēntu ievādes aprīkojums
+
+
+
3.
Elektriskais vai mehaniskais vakuumsūknis
+
+
+
Manuālās elpināšanas ierīces( vismaz 2 dažādu izmēru elpināšanas maisi ar
4.
+
+
+
atbilstošu izmēru maskam)
Ierīces diagnostikai
1.
Sfigmomanometrs ar 3 dažada izmēra maskam
+
+
Glikometrs( ieteicāms)
2.
+
+
+
3.
Maksimālais termometrs
+
+
+
Aprīkojums skābekļa terapijai
1.
Portatīva’O2 inhalcijas ierīce ar piederumiem O2 terapijas nodrošinašanai visu
+
+
vecumu grūpu pacientiem
2.
O2 baloni 2.0 L vai 2,5 L
+
+
Imobilizācijas līdzekļi
Garais mugurkaula imobilizācijas dēlis( ar fiksācijas siksnām un galvas balstu)
1.
+
+
+
2.
Speciāls , salokāms dēlis-kausveida nestuves
+
+
+
3.
Vakuuma matracis( velāms)
+
+
Immobilizācijas apkakles (Vismaz 2 pieaugušo un 1 bērnu)
4.
+
+
+
5.
Krāmera šinu komplekts ekstremitāšu imobilizācijai(vismaz 2 garas,4 vidēja izmēra
+
+
+
un 2 mazās šinas)
6.
Īsais mugurkaula imobilizācijas dēlis vai evakuācijas ierīce SED( vai analogs)
+
+
+
7.
Šinas komplekts
+
+
+
Dažāds aprīkojums
1.
Medikamentu soma
+
+
+
2.
Materiāli brūču pārsiešanai un ārējas asiņošanas apturēšanai( taktiskais žņaugs)
+
+
+
3.
Individuālas aizsardzības līdzekli.( cimdi un maskas)
+
+
+
Aukstumu radoša paketes vai aerosol
4.
+
+
+
5.
Materiāli apdegumu un ķīmisku vielu lokālās iedarbības pārklāšanai
+
+
+

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ierīces medikamentu ievadīšanai
+
+
+
Drošības jostu un apģērba pārgriezējs
+
+
+
Pieres lampa un diagnostiskais lukturītis
+
+
+
Folijas segas
+
+
+
Dzeramais ūdens
+
+
+
Medicīniskas šķēres, anatomiska pincete, pincete ērču izvilkšanai (vēlamais
+
+
+
aprīkojums)
Brigādes aprīkojumam jābūt piemērotam sacensībām un dalībnieku vecumam (bērnu un pusaudžu sacensības).
Defibrilatoru ir iespējams aizvietot ar Elektro Kardiografijas aparātu, sacensību ārstam jāskatās individuāli, ņemot
vēra sacensību norises vietu un attālumus līdz tuvākajai medicīniskai palīdzībai, kā arī iespējas reģionā, un
dalībnieku vidējo vecumu. Atļauts izmantot papildus aprīkojumu, atļautu izmantošanai ES un Latvija, sertificētu
Latvijā. Aprīkojuma aizvietošanas gadījumus obligāti par to brīdināt rakstiski sacensību rīkotājus.

Glābšanas dienesta prasību standarts
Grupa A:
Tiek noteiktas šādas minimālās prasības:
-

viens glābējs ar pašaizsardzības līdzekļiem (apģērbu, apaviem un nedegošu galvas un sejas aizsargam,) un
ugunsdrošo segu;
ugunsdzēsības aparātiem (A un/vai B klases) ar minimālo dzēst spēju 63A un 549B; uz katriem 250 metriem
vai katrā tiesnešu punktā
sakaru līdzeklis (rācija) ar tiesnešu punktu;
karte ar trases konfigurāciju un pirmās evakuācijas iespēju apraksts;

Grupa B:
Tiek noteiktas šādas minimālās prasības:
-

viens transportlīdzeklis ar signalizējošu apgaismes ierīci (oranžu), kurā ir vismaz 2 sertificēti speciālisti, ar ko
operatīvi nokļūt jebkurā trases punktā, un tas aprīkots ar;
pašaizsardzības līdzekļiem (apģērbu, apaviem un aizsargķiverēm, elektroautomobiļu gadījumā dielektriskie
cimdi) un ugunsdrošu segu;
hidrauliskajiem instrumentiem (atspiedēju, grieznes, domkratu, iekšdedzes hidraulisko sūkni);
ugunsdzēsības aparātiem (A un/vai B klases) ar minimālo dzēst spēju 63A un 549B uz katriem 250 metriem
vai katrā tiesnešu punktā
rokas griezējinstrumentiem ar dimanta griezni visiem materiāliem, trose vilkšanai;
sakaru līdzeklis (rācija) ar tiesnešu punktu;
karte ar trases konfigurāciju un pirmās evakuācijas iespēju apraksts;
Grupa C: - Atbilstoši FIA H pielikumam un L pielikuma 3 punktam

