РЕЗОЛЮЦІЯ № 45

ПРО ЗАХОДИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ
НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ
В ДОРОЖНЬОМУ РУСІ
[CM(83)20]

Рада Міністрів на сесії в Парижі 24 листопада 1983 року,
БЕРУЧИ ДО УВАГИ доповідь про невідкладну медичну допомогу в
дорожньому русі - [CM(83)17];
БУДУЧИ ПЕРЕКОНАНИМ, що якісний і кількісний розвиток невідкладної
допомоги в дорожньому русі сприяв би підвищенню шансів виживання
жертв аварій і полегшенню наслідків їх травм;
ВІДЗНАЧАЮЧИ:
− що в більшості країн-членів створена в останні роки велика і дієва
система невідкладної допомоги, яка разом з тим потребує постійного
вдосконалення у світлі нових знань і технічного прогресу;
− що більш ґрунтовне навчання всіх користувачів дорогами підвищило б
ефективність невідкладної допомоги;
− що, разом з тим, короткострокове навчання швидко забувається і тому
необхідно регулярно проводити курси підвищення кваліфікації;
− що професійні водії - як у приватному, так і громадському секторах, поліцейські і пожежні повинні за родом своєї роботи отримувати більш
всеосяжну підготовку для надання невідкладної допомоги;
− що не можна реально надати невідкладну допомогу потерпілим, не
маючи необхідного обладнання;
− що чисельність середнього медперсоналу, виділеного для надання
першої допомоги, багато країн вважають недостатньою, а рівень його
підготовки часто неоднаковий у різних регіонах чи місцях;
− що невідкладна допомога в сільських районах часто організована
слабше і менш ефективна, ніж у великих містах;
− що вироблення в країнах стандартної документації сприяла б
координації заходів невідкладної допомоги та виявленню будь-яких
недоліків;

РЕКОМЕНДУЄ Урядам країн-членів ЄКМТ:
1. підтримувати і стимулювати здійснення заходів щодо поліпшення
невідкладної допомоги в дорожньому русі;
2. заохочувати освоєння всіма користувачами дорогами навичок швидкої
або першої допомоги та забезпечити їх регулярне оновлення;
3. заохочувати професійних водіїв, поліцейських і пожежників проходити
більш просунуті курси з надання невідкладної допомоги та, де необхідно,
надавати їм таку можливість;
4. заохочувати оснащення всіх транспортних засобів, за винятком
двоколісних, набором першої допомоги з конкретно встановленим
мінімальним вмістом, яке має бути належним чином доповнено у водіїв,
згаданих вище в пункті 3;
5. де необхідно, збільшити чисельність середнього медичного персоналу
та стандартизувати відповідну професійну підготовку;
6. де необхідно, підвищити ефективність невідкладної медичної допомоги
за рахунок, перш за все, вдосконалення організації цієї системи в
сільських районах і резервування спеціального телефонного номера для
всіх строкових викликів;
7. прийняти стандартну для всієї країни документацію про надання
невідкладної допомоги.
ДОРУЧАЄ Комітетові Заступників продовжити зусилля щодо вдосконалення
невідкладної медичної допомоги, використовувати напрацювання
інших міжнародних організацій, компетентних в даній області і в
зв’язку з цим заохочувати при необхідності до співпраці країн-членів.

