Bezpečnosť cestnej premávky,
ktorá slúži občanom EU a chráni ich
Hlavné tematické bloky a predbežné témy:
I. blok: Bezpečnosť cestnej premávky,
ktorá slúži občanom EU a chráni ich

•

Bezpečnosť cestnej premávky - právo
a zodpovednosť v záujme všetkých.
Projekt EU - 4. akčný program bezpečnej
cestnej premávky na roky 2010-2020.
•
Bezpečnosť cestnej premávky v SR
a príprava novej národnej stratégie
na dekádu 2011 - 2020
•
Následky dopravnej nehody
ako zdravotnícky problém
•
Slovensko vo zvyšovaní bezpečnosti
na cestách a informatizácia dopravného
prostredia
		
II. blok: PREVENCIA
a bezpečnosť cestnej premávky

•
•
•
•
•
•
•

Koncepcia rozvoja cestnej siete v SR
Železničné priecestia: Slovensko a Európa
Návrh dopravno-bezpečnostných opatrení
pre modelové obce SR		
Preventívne aktivity Rady vlády SR
pre BECEP pre širokú verejnosť		
Bezpečnosť dopravy na úrovňových
železničných priecestiach		
Bezpečnosť cestnej infraštruktúry		
Bezpečnostné systémy v tuneloch		

III. blok: PRIPRAVENOSŤ na nežiaduce
a mimoriadne udalosti v cestnej
premávke - dopravné nehody

•
•
•

•
•

Príjem a spracovanie tiesňového volania
- eCall - tiesňová sms
Taktické cvičenie - Dopravná nehoda
cisterny prevážajúcej nebezpečnú látku
Taktické cvičenie so zriadením štábu
- Likvidácia mimoriadnej udalosti pri
hromadnej dopravnej nehode a dopravnej
nehode s výskytom nebezpečnej látky
Závažnosť dopravnej nehody ako vstupná
brána pre systém reakcie na TV
Telematické systémy - bezpečnosť
pre vodiča

IV. blok: PRIPRAVENOSŤ na nežiaduce
a mimoriadne udalosti v cestnej
premávke - bezpečnosť cestnej premávky

•
•
•
•
•

Bezpečnosť zraniteľných účastníkov
cestnej premávky
Štatistika výjazdov HaZZ k dopravným
nehodám k 31. 8. 2010		
Možnosti výcviku príslušníkov HaZZ
v ÚŠZV MO SR Lešť
Pripravenosť na mimoriadne udalosti
v tuneloch - špecifiká zásahov záchrannej
zdravotnej služby v tuneloch		
Spôsob rozhodovania jednotlivých zložiek
pri vzniku krízovej situácie		

V. blok: REAKCIA na nežiaduce
a mimoriadne udalosti v cestnej
premávke - dopravné nehody

•
•
•
•
•

Najčastejšie problémy pri výkone činnosti
záchranných zložiek IZS pri dopravných
nehodách
Vyhodnocovanie železničného
priecestia a spôsobu jazdy vlaku
po nehode na železničnom priecesti
Ústavná zdravotná starostlivosť
a hromadný príjem pacientov
pri dopravnej nehode
Prvá pomoc a dopravná nehoda
Systém hodnotenia kvality reakcie
na dopravnú nehodu

VI. blok: Dopravé nehody - kazuistiky

•
•
•
•

•

Dopravná nehoda dvoch kamiónov
na diaľničnom obchvate Bratislavy
Dopravná nehoda dvoch kamiónov
a troch osobných motorových vozidiel
v tunely Sitina
Dopravná nehody troch osobných
motorových vozidiel medzi obcami
Čaklov a Soľ
Dopravná nehoda na diaľnici D1
v smere od Prešova do Košíc v katastri
obce Lemešany, zrážka viac
ako 20 motorových vozidiel
Reakcia záchrannej zdravotnej služby
na nehodu s hromadným postihnutím
osôb - dopravná nehoda autobusu
pri Dobrej Nive

Viac informácií a aktualizácia tém na: www.rescueforum112.eu

Tešíme sa na stretnutie

