
 
 
 
 
 

Naziv programa Izvajanje zunajbolnišnične službe nujne medicinske 

pomoči  

Področje Tehnika 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Srednja zdravstvena šola Celje v sodelovanju z Splošno 

bolnišnico Celje – Urgentnim centrom Celje 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Program je namenjen osvežitvi, poglabljanju in razširjanju 

strokovnega  znanja za področje izvajanja nujne medicinske 

pomoči in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb. 

Zajema področja kot so: 

 ginekološka urgenca s porodom, oskrbo 

novorojenčka in kritično bolnega otroka 

 nujna stanja v interni medicini z ABCDE pristopom, 

TPO-jem in uporabo AED 

 masovna nesreča 

 praktične vaje oskrbe ran, krvavitev in mobilizacije 

 predstavitev opreme, materiala in reševalnega vozila 

v reševalni službi, seznanitev z organizacijo službe 

NMP, dokumentacijo in dispečerskim sistemom, 

 ustrezna komunikacija 

 psihološki vidiki nesreče, obvadovanje stresa 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Program zajema znanja in usposobljenosti, ki so opredeljena 
v Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči in so potrebna  
za učinkovito izvajanje zunajbolnišnične službe nujne 
medicinske pomoči.  

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so: 

 zdravstveni reševalci – izvajalci zdravstvene nege s 
srednješolsko izobrazbo in NPK zdravsteni 
reševalec/zdravstvena reševalka, ki želijo osvežiti in 
nadgraditi svoje znanje in usposobljenost 

 zdravstveni reševalci brez NPK zdravstveni 
reševalec, ki jim bodo pridobljeno znanje, spretnosti 
in kompetence koristile pri nadaljnjem usposabljanju 
za pridobitev NPK zdravstveni reševalec/zdravstvena 
reševalka 

 zaposleni s srednješolsko strokovno izobrazbo 
zdravstvene smeri, ki se želijo zaposliti kot 
zdravstveni reševalci 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Pogoja za vključitev v program sta: 

 pridobljena srednja strokovna izobrazba s področja 
zdravstvene nege 

 opravljen strokovni izpit s področja zdravstvene nege 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilj programa je izboljšanje kompetenc zdravstvenih 

reševalcev za še bolj učinkovito izvajanje službe nujne 

medicinske pomoči. 



 
 
 
 

Obseg programa (skupno št. 

ur) 
54 ur 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50% 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 37 / / / 

Praktični del (št. ur) 17 / / / 

Način evidentiranja(lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

/ / / 

Pogoji za končanje 

programa 

80% prisotnost in praktični preizkus usposobljenosti 

(simulacija nesreče) 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa Modul 1 

 Ginekološka urgenca, 

 Porod, 

 Oskrba novorojenčka I. 

 Oskrba novorojenčka II. 

 Kritično bolan otrok I. 

 Kritično bolan otrok II. 

 

Modul 2 

 Nujna stanja int. I. 

 Nujna stanja int. II. 

 ABCDE pristop 

 Kisik in umetna ventilacija 

 TPO, AED 

 Zastrupitve 

 

Modul 3 

 Masovne nesreče 

 Masovne nesreče – vaje 

 Tehnično reševanje – drugi del 

 Pravilno dvigovanje bremen I. 

 Rane in krvavitve I. 

 Rane in krvavitve II. 

 Obveze in povoji 

 Trikotna ruta 

 Pristop poškodovanca na terenu I. 

 Pristop poškodovanca na terenu II. 

 Imobilizacija I. 

 Imobilizacija II. 

 Imobilizacija III. 

 Nujna stanja travma III. 

 Opekline 

 



 
 
 
 

Modul 4 

 Organizacija službe NMP, pravne podlage 

 Reševalna vozila, ekipe in prevozi 

 Dokumentacija I. 

 Dokumentacija II. 

 Dispečerski sistem 

 Sistem ZIR, radijske zveze 

 Helikopterska nujna pomoč 

 Tehnično reševanje – prvi del 

 Psihološki vidiki nesreče 

 Oprema in material v reševalni službi I. 

 Oprema in material v reševalni službi II. 

 Higienski režim 

 Vožnja RV 

 Komunikacija I.  

 Komunikacija II.  

 Stres I. 

 Stres II. 

 

Preverjanje znanja 

 Simulacija I.  

 Simulacija II. 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 načrtuje in obvladuje zaporedje del pri pripravi 

reševalnega vozila in materiala 

 se zaveda pomena higienskega režima in delovnih 

zaščitnih sredstev 

 pozna postopke oskrbe novorojenčka in kritično 

bolnega otroka 

 pozna temeljne postopke oživljanja s pomočjo 

medicinsko tehničnih pripomočkov 

 pozna postopke oskrbe pri zastrupitvah, krvavitvah, 

zlomih, opeklinah… 

 seznanjen je s postopki reševanja v primeru 

masovnih nesreč 

 pozna sistem ZIR 

 seznanjen je z organizacijo dispečerske službe 

 seznanjen je z dokumentacijo na delovnem mestu 

 pozna vzroke in značilnosti stresa na delovnem 

mestu 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 pripravi reševalno vozilo (preveri stanje vozila, 

pripravi bolniški prostor, pripomočke, opremo, 

preveri rok uporabe materiala, zdravil…) 

 se pripravi za delo  

 komunicira z dispečersko službo, s pacientom, 

svojci, očividci, člani tima 



 
 
 
 

 pregleda in oceni stanje pacienta 

 nudi nujno medicinsko pomoč pacientu, v okviru 

svojih pristojnosti 

 obvlada temeljne postopke oživljanja otrok in 

odraslih 

 obvlada varno uporabo defibrilatorja 

 obvlada imobilizacijo v predbolnišničnem okolju 

 izpolni vso dokumentacijo potrebno za izvajanje 

reševalne službe 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Udeleženec: 

 učinkovito komunicira v delovnem timu 

 ocenjuje kakovost lastnega dela 

 prepozna znake stresa in izgorelosti na delovnem 

mestu 

 racionalno porablja material 

 racionalno načrtuje in organizira svoje delo 

 ustrezno dokumentira dogodke in postopke  

 obvlada delo z elektronskimi mediji in razpoložljivo 

informacijsko tehnologijo 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

Program je razdeljen v štiri module: 

1. modul: 6 ur (teoretični del) 

2. modul: 9 ur (5 ur teorije, 4 ure vaj) 

3. modul: 17 ur (7 ur teorije, 10 ur vaj) 

4. modul: 19 ur (teoretični del) 

5. Preverjanje znanja: 3 ure vaj 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

 najmanj visokošolska strokovna izobrazba diplomirana 

medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik 

 izvajalec mora zagotoviti najmanj enega predavatelja z 

najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo diplomirana 

medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik in najmanj 5 

leti delovnih izkušenj s področja predbolnišnične nujne 

medicinske pomoči 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  22. 8. 2018 DA  

Svet zavoda potrdil 21. 9. 2018 DA  

 


