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SEZNAM OCENJEVALNIH POL PRIMEROV POŠKODB IN OBOLENJ 
ZA REGIJSKA TEKMOVANJE EKIP OSNOVNIH 

1. Odrasli brez znakOv življenja, aed ni na razpOlagO

2. Odrasli z življenjskO nevarnO zapOrO dihalne pOti

3. OtrOk brez znakOv življenja

4. dOjenček z življenjskO nevarnO zapOrO dihalne pOti, je še pri zavesti

5. huda in nenadna prsna bOlečina (srčna kap)
6. nezavestna Oseba z OdrgninO desne gOleni

7. Opeklina celOtnega Obsega desne leve gOleni

8. zvin levega kOlena in izbit zOb

9. raztrganina na desnem licu in zaprt zlOm desne ključnice

10. zmečkanine štirih prstOv desne rOke (palec ni pOškOdOvan) in zvin desnega gležnja

11. pOpOlna amputacija kazalca desne rOke in udarnina na čelu

12. vreznina na hrbtišču leve rOke

13. Obsežna raztrganina dlani desne rOke in zlOm desne ključnice

14. raztrganina levega kOlena in zaprta pOškOdba v levem zapestju (sum na zlOm)
15. ugriznina v desnO pOdlaht

16. zaprt zlOmOm leve nadlahti

17. Odprt zlOm leve gOleni, raztrganina desnega kOmOlca

18. zaprt zlOm stegneničnega vratu (desna nOga)
19. zaprt zlOm spOdnje čeljusti in raztrganina na levi strani čela

20. pOškOdOvanka z OparinO prstOv in dlani desne rOke

21. akutna mOžganska kap

22. prvi epileptični napad, raNa Na zatiljU.
23. vreznina na levem zapestju z arterijskO krvavitvijO

24. akutni alkOhOlni OpOj. pO 5 minutah izgubi zavest, diha.
25. pOslabšanje sladkOrne bOlezni (hipOglikemija)
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UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKOPRISTOP 

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k bolniku 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 2 1 0

Ugotavljanje zavesti 2 1 0

Klic »Na pomoč!« 2 0

Sprostitev dihalne poti 2 0

Ugotavljanje dihanja 2 1 0

Klic 112 2 0

Naroči AED 2 0

zUNaNja masaža srca

Mesto 4 2 0

Globina 4 2 0

Frekvenca 4 2 0

UmetNo dihaNje

Frekvenca 2 1 0

Globina 2 1 0

Razmerje med masažo srca in umetnim 
dihanjem 2 0

Menjavanje reševalcev med TPO 2 1 0

Stabilni bočni položaj 4 2 0

Temeljit pregled po uspelem oživljanju 2 1 0

Kontrola življenjskih funkcij 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

odrasli brez zNakov življeNja, aed Ni Na razpolago

 od 50

01

1



UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost bolnika.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k bolniku Mirno pristopi k negibnemu bolniku z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša, ali mu lahko pomaga.

Ugotavljanje zavesti Glasno ga ogovori in nežno strese. Ker se ne odzove, ugotovi nezavest.

Klic »Na pomoč!« Zakliče: »Na pomoč!«

Sprostitev dihalne poti Poklekne ob bolnika (stran ni pomembna). Zvrne glavo in dvigne brado. 

Ugotavljanje dihanja
Ob pravilni drži glave se skloni nad bolnikov obraz, pogled usmeri vzdolž prsnega koša: 
dihanje ugotavlja do 10 sekund (gleda, posluša in občuti).  Dihanje ni normalno oz. 
prisotno.

Klic 112 Vodji ali drugemu članu ekipe naroči, da pokliče 112.

Naroči AED Vodji ali drugemu članu ekipe naroči, da pridobi AED. (AED ni na razpolago!)

zUNaNja masaža srca

Mesto Sredina prsnega koša.

Globina Vsaj 5 do največ 6 cm.

Frekvenca Vsaj 100/min in ne več kot 120/min. Masaža naj bo tekoča, časovno razmerje pritisk : 
popustitev naj bo enako.

UmetNo dihaNje

Frekvenca S svojimi usti tesno objame usta bolnika ter dvakrat zapored vpihne zrak. Vsak vpih 
traja 1 sekundo, prav toliko pasivni izdih. 

Globina Prsni koš se mora dvigati in spuščati.

Razmerje med masažo srca in umetnim 
dihanjem Oživlja v razmerju 30 masaž srca : 2 vpiha.

Menjavanje reševalcev med TPO Reševalca se med izvajanem TPO menjavata na 2 minuti.

Stabilni bočni položaj Bolnika da v bočni položaj.  

Temeljit pregled po uspelem oživljanju
Ob pregledu kontrolira stanje zavesti, dihalno pot, dihanje in obtok. Mesto in vrsto 
poškodbe ugotavlja s pregledom otroka (vrstni red pregleda: glava, vrat, prsni koš, 
hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke).

Kontrola življenjskih funkcij Bolnika ima ves čas pod nadzorom. Kontrolira njegove življenjske funkcije: odzivnost, 
frekvenco dihanja in srčnega utripa.

Zaščita pred vremenskimi vplivi Bolnika pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.
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UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE

3

EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

2

PRISTOP

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k prizadetemu 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 2 1 0

Ugotavljanje stanja 10 1 0

Udarci med lopatici (do 5 x) 10 5 0

Haimlichov prijem (do 5 x) 10 5 0

UKREPI PO ODSTRANITVI TUJKA

Položaj 2 1 0

Temeljit pregled 2 1 0

Psihološka podpora in nadzor 2 1 0

Nadzor življenjskih znakov 2 1 0

Napotitev k zdravniku 4 2 0

od 50

odrasli z življeNjsko NevarNo zaporo dihalNe poti
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost prizadetega.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k prizadetemu Mirno pristopi k prizadetemu z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša, ali mu lahko pomaga.

Ugotavljanje stanja Prizadetega vpraša, ali se duši. Ker ni glasu, ugotovi, da gre za življenjsko nevarno 
zaporo dihalne poti.

Udarci med lopatici (do 5 x) Postavi se na stran prizadetega in ga nagne nekoliko naprej. Izvede do 5 udarcev z 
dlanjo med lopatice. Po vsakem udarcu preveri ali se je zapora dihalne poti razrešila.

Haimlichov prijem (do 5 x)
Postavi se za prizadetega, ga nagne nekoliko naprej in sklene roke okoli zgornjega 
dela trebuha, stisne dlan v pest s palcema proti trebušni steni in jo položi v predel med 
popkom in žličko. Izvede močan sunek, usmerjen proti sebi in navzgor ter ga do 5x 
ponovi. (OPOMBA: Na preverjanju znanja prijem samo nakaže. Zapora se razreši).

UKREPI PO ODSTRANITVI TUJKA

Položaj Prizadetega posede.

Temeljit pregled 
Ob pregledu kontrolira stanje zavesti, dihalno pot, dihanje in obtok. Mesto in vrsto 
poškodbe ugotavlja s pregledom bolnika (vrstni red pregleda: glava, vrat, prsni koš, 
hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke).

Psihološka podpora in nadzor S prizadetim se pogovarja, ga spodbuja in ga ima veš čas pod nazorom.

Nadzor življenjskih znakov Kontrolira odzivnost, frekvenco dihanja in srčnega utripa ter vrsto poškodbe.

Napotitev k zdravniku Zaradi možnosti poškodb notranjih organov prizadetega napoti k zdravniku.



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE

5

EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

3

PRISTOP

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k bolniku 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 2 1 0

PREGLED IN OSKRBA OTROKA

Ugotavljanje odzivnosti 2 1 0

Klic »Na pomoč!« 2 0

Sprostitev dihalne poti 2 0

Ugotavljanje dihanja 2 1 0

Klic 112 2 0

Naroči AED 2 0

UmetNo dihaNje

Frekvenca (5 začetnih vpihov) 2 1 0

Globina 2 1 0

Ugotavljanje cirkulacije 2 1 0

zUNaNja masaža srca

Mesto 2 1 0

Globina 4 2 0

Frekvenca 4 2 0

Razmerje med masažo srca in umetnim 
dihanjem 2 0

Menjavanje reševalcev med TPO 2 1 0

UKREPI PO OSKRBI

Stabilni bočni položaj 4 2 0

Temeljit pregled po oživljanju 2 1 0

Kontrola življenjskih funkcij 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

od 50

otrok brez zNakov življeNja.
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost bolnika. 

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k bolniku Mirno pristopi k negibnemu bolniku z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša, ali mu lahko pomaga.

PREGLED IN OSKRBA OTROKA

Ugotavljanje odzivnosti Glasno ga ogovori in nežno strese. Če se ne odzove, ugotovi nezavest.

Klic »Na pomoč!« Zakliče: »Na pomoč!«

Sprostitev dihalne poti Poklekne ob bolnika. Položi eno roko na njegovo čelo, z drugo roko dvigne brado – 
»vohljajoči položaj«. 

Ugotavljanje dihanja
Ob pravilni drži glave (vohljajoč položaj) se skloni nad otrokov obraz, pogled usmeri 
vzdolž prsnega koša: dihanje ugotavlja do 10 sekund (gleda, posluša in občuti).  Diha-
nje ni prisotno.

Klic 112 Vodji ali drugemu članu ekipe naroči, da pokliče 112.

Naroči AED Vodji ali drugemu članu ekipe naroči, da pridobi AED (Opomba: AED ni na razpolago)

UmetNo dihaNje

Frekvenca (5 začetnih vpihov) Zvrne glavo in dvigne brado (vohljajoč položaj), stisne nosnici bolnika. S svojimi usti 
tesno objame usta bolnika ter petkrat zapored počasi in enakomerno vpihne zrak. 

Globina Prsni koš se mora dvigati in spuščati. 

Ugotavljanje cirkulacije 10 sekund ocenjuje posredne znake krvnega obtoka (spontano premikanje, kašelj, 
spontano normalno dihanje).

zUNaNja masaža srca

Mesto Spodnja polovica prsnice nad žličko.

Globina 1/3 debeline  prsnega koša.

Frekvenca 100 do največ 120/min. Masaža naj bo tekoča, časovno razmerje pritisk : popustitev naj 
bo enako.

Razmerje med masažo srca in umetnim 
dihanjem 30 stiskov prsnega koša : 2 vpiha.

Menjavanje reševalcev med TPO Reševalca se med izvajanem TPO menjavata na 2 minuti.

UKREPI PO OSKRBI

Stabilni bočni položaj Bolnika da v bočni položaj.  

Temeljit pregled po oživljanju 
Ob pregledu kontrolira stanje zavesti, dihalno pot, dihanje in obtok. Mesto in vrsto 
poškodbe ugotavlja s pregledom otroka (vrstni red pregleda: glava, vrat, prsni koš, 
hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke).

Kontrola življenjskih funkcij Otroka ima ves čas pod nadzorom. Kontrolira njegove življenjske funkcije: odzivnost, 
frekvenco dihanja in srčnega utripa.

Zaščita pred vremenskimi vplivi Otroka pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE

7

EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

4

PRISTOP 

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 2 1 0

Pomiri prestrašeno mamo 2 1 0

PREGLED IN OSKRBA DOJENČKA

Ugotavljanje stanja 10 5 0

Udarci med lopatici (do 5 x) 10 5 0

Stiski prsnega koša (do 5 x) 10 5 0

UKREPI PO USPEŠNI ODSTRANITVI TUJKA

Položaj 2 1 0

Temeljit pregled 2 1 0

Nadzor življenjskih znakov 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Psihološka podpora mami 2 1 0

Napotitev k zdravniku 2 0

od 50

dojeNček z življeNjsko NevarNo zaporo dihalNe poti. je še 
pri zavesti.
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP 

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost, varnost dojenčka in mame.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Mamo vpraša, če lahko pomaga.

Pomiri prestrašeno mamo Deluje odločno in hkrati umirjeno.

PREGLED IN OSKRBA DOJENČKA

Ugotavljanje stanja Mamo vpraša, kaj se je zgodilo z dojenčkom. Pove, da je dojenček dal nekaj v usta in se 
začel dušiti (hrope). Ugotovi življenjsko nevarno zapro dihalne poti.

Udarci med lopatici (do 5 x)
Dojenčka  namesti tako, da  je s trebuhom na reševalčevi podlakti, z glavo navzdol. Z 
dlanjo druge roke izvede do 5 udarcev po hrbtu med lopaticama. Po vsakem udarcu 
preveri ali se je zapora dihalne poti razrešila.

Stiski prsnega koša (do 5 x)
Če tujka ne uspe odstraniti, dojenčka obrne tako, da je hrbet dojenčka na reševalčevi 
podlakti, z glavo navzdol. Izvede pritisk na prsni koš z dvema prstoma na istem mestu 
kot pri TPO (do 5 stiskov). Opomba: z manevrom se zapora razreši.

UKREPI PO USPEŠNI ODSTRANITVI TUJKA

Položaj Dojenčka da mami. Ta ga vzame v naročje – bočni položaj.

Temeljit pregled 
Ob pregledu kontrolira stanje zavesti, dihalno pot, dihanje in obtok. Mesto in vrsto 
poškodbe ugotavlja s pregledom dojenčka (vrstni red pregleda: glava, vrat, prsni koš, 
hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke).

Nadzor življenjskih znakov Dojenčka ima ves čas pod nadzorom. Kontrolira njegove življenjske funkcije: odzivnost, 
frekvenco dihanja in srčnega utripa. 

Zaščita pred vremenskimi vplivi Prizadetega dojenčka zavije v odejo, dvostransko metalizirano folijo ali v oblačilo.

Psihološka podpora mami Do mame je obziren, posreduje ji le »preverjene« informacije. Dovoli ji, da je ob svojem 
otroku.

Napotitev k zdravniku Zaradi možnih poškodb notranjih organov je potreben pregled dojenčka pri zdravniku.



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE

9

EKIPA:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

5

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

PRISTOP

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 1 0

Pristop k bolniku 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 1 0

Pomirja in spodbuja 1 0

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje stanja bolnika 2 1 0

Namestitve bolnika v položaj za PP 2 1 0

Klic 112 2 0

Pomoč pri jemanju zdravil 1 0

UKREPI PO POSLABŠANJU STANJA – 
SRČNI ZASTOJ, AGONALNO DIHANJE

Ugotavljanje zavesti 2 0

Klic »Na pomoč!« 2 0

Sprostitev dihalne poti 2 1 0

Ugotavljanje dihanja 2 1 0

Klic 112 2 0

Naroči AED 2 0

zUNaNja masaža srca

Mesto 2 1 0

Globina 4 2 0

Frekvenca 4 2 0

UmetNo dihaNje

Frekvenca 2 1 0

Globina 2 1 0

Razmerje med masažo srca in umetnim 
dihanjem 2 0

Menjavanje reševalcev med TPO 2 1 0

UKREPI PO USPEŠNEM OŽIVLJANJU

Položaj po uspešnem oživljanju 2 1 0

Temeljit pregled po oživljanju 2 1 0

Nadzor življenjskih znakov 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 1 0

od 50

hUda iN NeNadNa prsNa bolečiNa

(srčNa kap). 
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost poškodovanca.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k bolniku Mirno pristopi k bolniku z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša, ali mu lahko pomaga.

Pomirja in spodbuja Deluje umirjeno, s pozitivno naravnanostjo do bolnika.

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje stanja bolnika Bolnika vpraša, kje ga boli, kako, ali je prvič. Ugotovi, da bolečina traja že več kot 5 
minut.

Namestitve bolnika v položaj za PP Bolnika namesti v udoben (pol sedeč) položaj.

Klic 112 Vodji ali drugemu članu ekipe naroči, da pokliče 112.

Pomoč pri jemanju zdravil 
Preveri, če ima pri sebi zdravila, ki mu jih je predpisal zdravnik.  Pomaga mu, da jih 
vzame (Opomba: na preverjanju samo nakaže!). Če napadi trajajo več kot 5 minut, mu 
da še Aspirin 500.

UKREPI PO POSLABŠANJU STANJA – 
SRČNI ZASTOJ, AGONALNO DIHANJE

Ugotavljanje zavesti Glasno ga ogovori in nežno strese. Če se ne odzove, ugotovi nezavest.

Klic »Na pomoč!« Zakliče: »Na pomoč!«

Sprostitev dihalne poti Poklekne ob bolnika (stran ni pomembna). Zvrne glavo in dvigne brado. 

Ugotavljanje dihanja
Ob pravilni drži glave se skloni nad bolnikov obraz, pogled usmeri vzdolž prsnega koša: 
dihanje ugotavlja do 10 sekund (gleda, posluša in občuti).  Dihanje ni normalno oz. ni 
prisotno.

Klic 112 Pri vodji ali drugemu članu ekipe preveri, če je poklical 112.

Naroči AED Vodji ali drugemu članu ekipe naroči, da pridobi AED. (AED ni na voljo.)

zUNaNja masaža srca

Mesto Sredina prsnega koša.

Globina Vsaj 5 cm do največ 6 cm.

Frekvenca Vsaj 100/min a manj kot 120. Masaža naj bo tekoča, časovno razmerje pritisk : popusti-
tev naj bo enako.

UmetNo dihaNje

Frekvenca S svojimi usti tesno objame usta prizadetega ter dvakrat zapored vpihne zrak. Vsak 
vpih traja 1 sekundo, prav toliko pasivni izdih. 

Globina Med vpihi se mora prsni koš dvigati in spuščati.

Razmerje med masažo srca in umetnim 
dihanjem Oživlja v razmerju 30 masaž srca : 2 vpiha.

Menjavanje reševalcev med TPO Reševalci se med izvajanem TPO menjavajo na 2 minuti.

UKREPI PO USPEŠNEM OŽIVLJANJU

Položaj po uspešnem oživljanju Prizadetega da v bočni položaj.  

Temeljit pregled po oživljanju 
Ob pregledu kontrolira stanje zavesti, dihalno pot, dihanje in obtok. Mesto in vrsto 
poškodbe ugotavlja s pregledom bolnika (vrstni red pregleda: glava, vrat, prsni koš, 
hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke).

Nadzor življenjskih znakov Prizadetega ima ves čas pod nadzorom. Kontrolira njegove življenjske funkcije: odziv-
nost , frekvenco dihanja in srčnega utripa.

Zaščita pred vremenskimi vplivi Prizadetega pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE

11

EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

6

PRISTOP 

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k poškodovancu 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 2 1 0

PREGLED IN OSKRBA 

Ugotavljanje zavesti 2 1 0

Klic »Na pomoč!« 2 0

Sprostitev dihalne poti 4 2 0

Ugotavljanje dihanja 4 2 0

Položaj za nezavestnega 12 6 0

Klic 112 2 0

Temeljit pregled 2 1 0

Spiranje odrgnine 4 2 0

Sterilna oskrba odrgnine 6 3 0

UKREPI PO OSKRBI

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Nadzor življenjskih funkcij 2 1 0

od 50

NezavestNa oseba z odrgNiNo desNe goleNi 
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP 

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost prizadetega.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k poškodovancu Mirno pristopi k prizadetmu z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša za dovoljenje, če mu lahko pomaga.

PREGLED IN OSKRBA 

Ugotavljanje zavesti Glasno ga ogovori in nežno strese. Ker se ne odzove, ugotovi nezavest.

Klic »Na pomoč!« Zakliče: »Na pomoč!«

Sprostitev dihalne poti Poklekne ob priazdetega (stran ni pomembna). Zvrne glavo in dvigne brado. 

Ugotavljanje dihanja
Ob pravilni drži glave se skloni nad obraz priazdetega, pogled usmeri vzdolž prsnega 
koša: dihanje ugotavlja približno 10 sekund (gleda, posluša in občuti).  Dihanje je 
normalno.

Položaj za nezavestnega Prizadetega obrne na bok.

Klic 112 Vodji ali drugemu članu ekipe naroči, da pokliče 112.

Temeljit pregled
Ko oskrbi ugotovljeni poškodbi, naredi temeljit pregled poškodovanca. Ob drugem 
pregledu ponovno ugotavlja stanje zavesti, frekvenco dihanje in utrip srca. Mesto 
in vrsto poškodb ugotavlja s pregledom (vrstni red pregleda: glava, vrat, prsni koš, 
hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke).

Spiranje odrgnine Rano spere s čisto vodo ali fiziološko raztopino.

Sterilna oskrba odrgnine Sterilno oskrbi rano na goleni. Gazo pritrdi s povojem ali trikotno ruto.

UKREPI PO OSKRBI

Zaščita pred vremenskimi vplivi Prizadetega pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.

Nadzor življenjskih funkcij Prizadetega ima ves čas pod nadzorom. Kontrolira njegove življenjske funkcije: odziv-
nost , frekvenco dihanja in srčnega utripa.



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE

13

EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

7

PRISTOP 

Preveri varnost 4 2 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k poškodovancu 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 2 1 0

Pomirja in spodbuja poškodovanca 2 1 0

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe 2 0

Prvi pregled 2 1 0

Položaj poškodovanca za PP – ležeč 2 0

oskrba opekliNske raNe 

Odstranitev obleke 2 0

Hlajenje 4 2 0

Sterilna oskrba 4 2 0

Obveza 4 2 0

Imobilizacija 4 2 0

Klic 112 4 0

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Psihološka podpora 2 1 0

Nadzor življenjskih funkcij 2 1 0

Transport 2 1 0

od 50

opekliNa celotNega obsega desNe leve goleNi
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP 

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost poškodovanca.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k poškodovancu Mirno pristopi k poškodovancu z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša za dovoljenje, če mu lahko pomaga.

Pomirja in spodbuja poškodovanca Deluje umirjeno, s pozitivno naravnanostjo do poškodovanca.

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe Poškodovanca vpraša, kako se je poškodoval.

Prvi pregled
Mesto in vrsto poškodbe ugotavlja z vprašanji in pregledom poškodovanca (vrstni red 
pregleda: glava, vrat, prsni koš, hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke). Ob pregledu 
ugotavlja stanje zavesti, frekvenco dihanje in utrip srca.

Položaj poškodovanca za PP – ležeč Ugotovi opeklino celotnega obsega leve goleni.

oskrba opekliNske raNe Poškodovanca poleže. Podloži mu glavo.  

Odstranitev obleke 

Hlajenje Oblačil, ki so sprijeta z rano, ne odstranjuje.

Sterilna oskrba Opeklinsko rano hladi do prenehanja (ublažitve) bolečin oz. po pravilu št. »15«.

Obveza Rano sterilno pokrije s prvim povojem za opekline.  

Imobilizacija Gazo učvrsti z obvezo (s povojem ali trikotno ruto).  

Klic 112 Poškodovani ud imobilizira ob zdravo nogo.

UKREPI PO OSKRBI Vodji ali drugemu članu ekipe naroči, da pokliče 112 (opeklina celotnega obsega uda!).

Drugi temeljit pregled

Zaščita pred vremenskimi vplivi
Ko oskrbi ugotovljeno poškodbo, naredi temeljit pregled poškodovanca (vrstni red je 
enak kot pri prvem pregledu). Ob drugem pregledu ponovno ugotavlja stanje zavesti, 
frekvenco dihanje in utrip srca.

Psihološka podpora Poškodovanca pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.

Nadzor življenjskih funkcij S poškodovancem se pogovarja, ga spodbuja in ga ima pod nadzorom. 

Transport Kontrolira njegove življenjske funkcije: odzivnost , frekvenco dihanja in srčnega 
utripa.



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE

15

EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

8

PRISTOP 

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k poškodovancu 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 2 1 0

Pomirja in spodbuja poškodovanca 2 1 0

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe 2 1 0

Prvi pregled 2 1 0

Ugotovitev poškodbe 2 1 0

Položaj poškodovanca za PP 2 1 0

OSKRBA IZBITEGA ZOBA

Preveri krvavitev v ustih 2 0

Poišče izbiti zob 2 0

Izpiranje izbitega zoba (brez drgnjenja) 2 0

Hranjenje zoba 4 2 0

oskrba poškodovaNega koleNa – plod

počitek - imobilizacija 4 2 0

hlajenje 4 2 0

povijanje 2 1 0

dvig poškodovanega uda 2 1 0

Vrstni red oskrbe poškodb 2 0

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Psihološka podpora in nadzor 2 1 0

Klic 112 2 0

od 50

zviN levega koleNa iN izbit zob.



16

UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP 

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost poškodovanca.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k poškodovancu Mirno pristopi k poškodovancu z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša, ali mu lahko pomaga.

Pomirja in spodbuja poškodovanca Deluje umirjeno, s pozitivno naravnanostjo do poškodovanca.

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe Poškodovanca vpraša, kako se je poškodoval.

Prvi pregled
Mesto in vrsto poškodbe ugotavlja z vprašanji in pregledom poškodovanca (vrstni red 
pregleda: glava, vrat, prsni koš, hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke). Ob pregledu 
ugotavljamo stanje zavesti, frekvenco dihanje in utrip srca.

Ugotovitev poškodbe Ugotovi zvin levega kolena in izbit zob.

Položaj poškodovanca za PP Poškodovanca namesti v ležeč položaj s podloženim vzglavjem.

oskrba izbitega zoba

Preveri krvavitev v ustih Pregleda ustno votlino.

Poišče izbiti zob Poišče izbiti zob.

Izpiranje izbitega zoba (brez drgnjenja) Zob spere s čisto, hladno vodo (ali z fiziološko raztopino). Korenine zoba se ne dotika, 
ne briše oz. drgne.

Hranjenje zoba Če poškodovanec dovoli, izbit zob čim prej vstavi nazaj v njegovo ležišče. Sicer  zob 
shrani v lončku s tekočino (fiziološka raztopina, voda ali mleko). 

oskrba poškodovaNega koleNa – plod

počitek - imobilizacija Poškodovani naj s poškodovanim kolenom miruje.

hlajenje Koleno hladi z ledom zavitim v tkanino ali hladnimi obkladki.

povijanje Poškodovano koleno obveže s povojem -  želvasta obveza.

dvig poškodovanega uda Koleno podloži z zvito odejo s čemer vzdržuje rahlo pokrčen, fiziološki položaj. Omogo-
ča tudi menjavo obkladka.

Vrstni red oskrbe poškodb Najprej oskrbi izbit zob, nato poškodbo kolena.

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled Ko oskrbi ugotovljeni poškodbi, naredi temeljit pregled poškodovanca (vrstni red je 
enak kot pri prvem pregledu). 

Zaščita pred vremenskimi vplivi Poškodovanca pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.

Psihološka podpora in nadzor S poškodovancem se pogovarja, ga spodbuja in ga ima pod nadzorom.

Klic 112 Pokliče 112. 



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE

17

EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

9

PRISTOP 

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k poškodovancu 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 2 1 0

Pomirja in spodbuja poškodovanca 2 1 0

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje stanja 2 0

Prvi pregled 2 1 0

Ugotovitev poškodb 2 1 0

Položaj poškodovanca za PP 2 0

oskrba raNe Na licU

sterilna oskrba 6 0

obveza rane 4 2 0

imobilizacija zloma kljUčNice

drža uda med imobilizacijo 2 1 0

ustrezna imobilizacija 6 3 0

kontrola utripa, barve kože in občutlji-
vosti obeh rok 2 1 0

Vrstni red oskrbe poškodb 4 0

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Psihološka podpora in nadzor 2 1 0

Napotitev poškodovanca v zdravstveno 
ustanovo 2 1 0

od 50

raztrgaNiNa Na desNem licU iN zaprt zlom desNe kljUčNice.
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP 

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost poškodovanca.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k poškodovancu Mirno pristopi k poškodovancu z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša za dovoljenje, če mu lahko pomaga.

Pomirja in spodbuja poškodovanca Deluje umirjeno, s pozitivno naravnanostjo do poškodovanca.

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje stanja Poškodovanca vpraša, kako se je poškodoval.

Prvi pregled
Mesto in vrsto poškodbe ugotavlja z vprašanji in pregledom poškodovanca (vrstni red 
pregleda: glava, vrat, prsni koš, hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke). Ob pregledu 
ugotavlja stanje zavesti, frekvenco dihanje in utrip srca.

Ugotovitev poškodb Ugotovi raztrganino na desnem licu in zaprt zlom desne ključnice.

Položaj poškodovanca za PP Poškodovanca posede.

oskrba raNe Na licU

sterilna oskrba Rano na licu sterilno pokrije (z gazo ali prvim povojem).

obveza rane Gazo učvrsti s povojem (»T« obveza) ali s trikotno ruto. 

imobilizacija zloma kljUčNice

drža uda med imobilizacijo Poškodovancu pomaga, da sklene roki za hrbtom. 

ustrezna imobilizacija
Zlom ključnice imobilizira z oprtjo. Oprt naredi z eno ali dvema trikotnima rutama. 
Poskrbi, da je predel pod pazduhama ustrezno podložen. Roko na poškodovani strani 
obesi v ruto pestovalnico. 

kontrola utripa, barve kože in občutlji-
vosti obeh rok

Po končani imobilizaciji preveri utrip (na zapestju), barvo kože in občutljivost na obeh 
rokah.

Vrstni red oskrbe poškodb Najprej oskrbi raztrganino na licu, nato zlom ključnice.

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled
Ko oskrbi ugotovljeni poškodbi, naredi temeljit pregled poškodovanca (vrstni red je 
enak kot pri prvem pregledu). Ob drugem pregledu ponovno ugotavlja stanje zavesti, 
frekvenco dihanje in utrip srca. 

Zaščita pred vremenskimi vplivi Poškodovanca pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.

Psihološka podpora in nadzor S poškodovancem se pogovarja, ga spodbuja in ga ima ves čas pod nadzorom.  

Napotitev poškodovanca v zdravstveno 
ustanovo Poškodovanca napoti v zdravstveno ustanovo ali pokliče 112.



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE

19

EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

10

PRISTOP 

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k poškodovancu 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 2 1 0

Pomirja in spodbuja poškodovanca 2 1 0

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje stanja 2 0

Prvi pregled 2 1 0

Ugotovitev poškodb 2 1 0

Položaj poškodovanca za PP 2 1 0

oskrba poškodovaNih prstov

sterilna oskrba 6 0

obveza rane 4 2 0

Imobilizacija roke 4 2 0

imobilizacija gležNja

drža uda med imobilizacijo 2 0

ustrezna imobilizacija 6 3 0

Vrstni red oskrbe poškodb 2 0

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Psihološka podpora in nadzor 2 1 0

Klic 112 2 1 0

od 50

zmečkaNiNe štirih prstov desNe roke z razpočNimi raNami 
(palec Ni poškodovaN) iN zviN desNega gležNja.
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP 

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost poškodovanca.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k poškodovancu K poškodovancu pristopi z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša, ali mu lahko pomaga.

Pomirja in spodbuja poškodovanca Deluje umirjeno, s pozitivno naravnanostjo do poškodovanca.

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje stanja Poškodovanca vpraša, kako se je poškodoval.

Prvi pregled
Mesto in vrsto poškodbe ugotavlja z vprašanji in pregledom poškodovanca (vrstni red 
pregleda: glava, vrat, prsni koš, hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke). Ob pregledu 
ugotavlja stanje zavesti, frekvenco dihanje in utrip srca.

Ugotovitev poškodb Ugotovi zmečkanine štirih prstov desne roke z razpočnimi ranami in zvin desnega 
gležnja.

Položaj poškodovanca za PP Poškodovanca posede ali poleže.

oskrba poškodovaNih prstov

sterilna oskrba S sterilno gazo pokrije vsek prst posebej.

obveza rane Prste obveže s povojem ali trikotno ruto. 

Imobilizacija roke Poškodovano roko namesti v ruto pestovalnico s prsti nad ravnjo srca.

imobilizacija gležNja

drža uda med imobilizacijo Razrahlja obuvalo. Z eno roko prime poškodovančevo nogo pod peto, z drugo pod 
kolenom. Izvaja rahel vlek uda.

ustrezna imobilizacija Poškodovano nogo imobilizira z odejo ali brisačo po principu črke »U«. Uporabi dve 
trikotni ruti. Poškodovani ud podloži, tako da je stopalo nad ravnjo srca.

Vrstni red oskrbe poškodb Najprej oskrbi poškodovane prste, nato imobilizira poškodovani gleženj.

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled Ko oskrbi ugotovljeni poškodbi, naredi temeljit pregled poškodovanca (vrstni red je 
enak kot pri prvem pregledu).

Zaščita pred vremenskimi vplivi Poškodovanca pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.

Psihološka podpora in nadzor S poškodovancem se pogovarja, ga spodbuja.  Poškodovanca ima ves čas pod nadzo-
rom. 

Klic 112 Pokliče 112.



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE
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EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

11

PRISTOP 

Preveri varnost 2 2 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k poškodovancu 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 2 1 0

Pomirja in spodbuja poškodovanca 2 1 0

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe 2 0

Prvi pregled 2 1 0

Ugotovitev poškodbe 2 0

Položaj poškodovanca za PP 2 1 0

oskrba raNe Na roki

digitalna kompresija 4 0

kompresijska obveza 4 2 0

imobilizacija in položaj roke 2 1 0

kontrola kompresijske obveze 2 0

Oskrba rane na čelu 4 2 0

oskrba ampUtiraNega dela

Oskrba amputiranega dela 6 3 0

Vrstni red oskrbe poškodb 2 0

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Psihološka podpora in nadzor 2 1 0

Klic 112 2 1 0

od 50

popolNa ampUtacija kazalca desNe roke iN UdarNiNa Na 
čelU
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP 

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost poškodovanca.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k poškodovancu K poškodovancu pristopi z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša, ali mu lahko pomaga.

Pomirja in spodbuja poškodovanca Deluje umirjeno, s pozitivno naravnanostjo do poškodovanca.

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe Poškodovanca vpraša, kako se je poškodoval.

Prvi pregled
Mesto in vrsto poškodbe ugotavlja z vprašanji in pregledom poškodovanca (vrstni red 
pregleda: glava, vrat, prsni koš, hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke,). Ob pregle-
du ugotavlja stanje zavesti, frekvenco dihanje in utrip srca.

Ugotovitev poškodbe Ugotovi amputacijo kazalca desne roke in udarnino na čelu.

Položaj poškodovanca za PP Poškodovanca posede ali poleže.

oskrba raNe Na roki

digitalna kompresija Krvavitev na roki zaustavi z digitalnim pritiskom na področno arterijo ali direktnim 
pritiskom na rano. Angažira drugega reševalca (ali poškodovanca).  

kompresijska obveza Rano pokrije s sterilnim zložencem ali sterilno blazinico prvega povoja. Naredi kom-
presijsko obvezo.

imobilizacija in položaj roke Poškodovano roko namesti v trikotno ruto s prsti nad ravnjo srca. 

kontrola kompresijske obveze Preveri, ali je obveza prekrvavela.

Oskrba rane na čelu Rano hladi z obkladkom.

oskrba ampUtiraNega dela

Oskrba amputiranega dela
Amputirani prst sterilno zavije in da v PVC vrečko. V drugo vrečko natrese kocke ledu in 
vodo. Obe vrečki neprodušno zaveže in ju da v trejo, ki jo opremi s podatki o poškodo-
vancu in poškodbi ter času nastanka poškodbe.

Vrstni red oskrbe poškodb Najprej oskrbi rano na roki, nato rano na čelu in nazadnje še amputirani prst.

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled
Ko oskrbi ugotovljeni poškodbi, naredi temeljit pregled poškodovanca (vrstni red je 
enak kot pri prvem pregledu). Ob drugem pregledu ponovno ugotavlja stanje zavesti, 
frekvenco dihanje in utrip srca.

Zaščita pred vremenskimi vplivi Poškodovanca pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo (če ga zebe).

Psihološka podpora in nadzor S poškodovancem se pogovarja, ga spodbuja. Poškodovanca ima ves čas pod nadzorom.

Klic 112 Pokliče 112.



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE
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EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

12

PRISTOP 

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k poškodovancu 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 2 1 0

Pomirja in spodbuja poškodovanca 2 1 0

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe 2 0

Prvi pregled 2 1 0

Ugotovitev poškodbe 2 0

Položaj poškodovanca za PP 4 2 0

oskrba raNe 

sterilna oskrba 8 0

obveza 8 4 0

imobilizacija 6 3 0

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Psihološka podpora in nadzor 2 1 0

Napotitev poškodovanca v zdravstveno 
ustanovo 2 1 0

od 50

vrezNiNa Na hrbtiščU leve roke.
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP 

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost poškodovanca. Umakne nevarne predmete.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k poškodovancu K poškodovancu pristopi z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša, ali mu lahko pomaga.

Pomirja in spodbuja poškodovanca Deluje umirjeno, s pozitivno naravnanostjo do poškodovanca.

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe Poškodovanca vpraša, kaj se je zgodilo oz. kako se je poškodoval.

Prvi pregled
Mesto in vrsto poškodbe ugotavlja z vprašanji in pregledom poškodovanca (vrstni red 
pregleda: glava, vrat, prsni koš, hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke). Ob pregledu 
ugotavlja stanje zavesti, frekvenco dihanje in utrip srca.

Ugotovitev poškodbe Ugotovi vreznino na hrbtišču leve roke.

Položaj poškodovanca za PP Poškodovanca posede.

oskrba raNe 

sterilna oskrba Rano pokrije s sterilnim zložencem ali sterilno blazinico prvega povoja.

obveza Naredi funkcionalno obvezo s trikotno ruto ali povojem (gaza mora biti pokrita).

imobilizacija Poškodovano roko namesti v trikotno ruto s prsti nad ravnjo srca.

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled Ko oskrbi ugotovljeno poškodbo, naredi temeljit pregled poškodovanca (vrstni red je 
enak kot pri prvem pregledu). 

Zaščita pred vremenskimi vplivi Poškodovanca pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo. 

Psihološka podpora in nadzor S poškodovancem se pogovarja, ga spodbuja. Poškodovanca ima ves čas pod nadzorom.

Napotitev poškodovanca v zdravstveno 
ustanovo Poškodovanca napoti v zdravstveno ustanovo. 



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE

25

EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

13

PRISTOP 

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k poškodovancu 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 2 1 0

Pomirja in spodbuja poškodovanca 2 1 0

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe 2 0

Prvi pregled 2 1 0

Ugotovitev poškodb 2 1 0

Položaj poškodovanca za PP 2 1 0

oskrba raNe Na dlaNi

sterilna oskrba 6 0

obveza rane 4 2 0

imobilizacija zloma kljUčNice

drža rok med imobilizacijo 4 2 0

ustrezna imobilizacija 6 3 0

kontrola utripa, barve kože in 
občutljivosti roke 2 1 0

Vrstni red oskrbe poškodb 2 0

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Psihološka podpora in nadzor 2 1 0

Napotitev poškodovanca v zdravstveno 
ustanovo 2 1 0

od 50

obsežNa raztrgaNiNa dlaNi desNe roke iN zlom desNe 
kljUčNice
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP 

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost poškodovanca.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k poškodovancu K poškodovancu pristopi z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša, ali mu lahko pomaga.

Pomirja in spodbuja poškodovanca Deluje umirjeno, s pozitivno naravnanostjo do poškodovanca.

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe Poškodovanca vpraša, kako se je poškodoval.

Prvi pregled
Mesto in vrsto poškodbe ugotavlja z vprašanji in pregledom poškodovanca (vrstni red 
pregleda: glava, vrat, prsni koš, hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke). Ob pregledu 
ugotavlja stanje zavesti, frekvenco dihanje in utrip srca.

Ugotovitev poškodb Ugotovi raztrganino dlani desne roke in zlom desne ključnice.

Položaj poškodovanca za PP Poškodovanca posede.

oskrba raNe Na dlaNi

sterilna oskrba Rano pokrije s sterilno gazo ali sterilno blazinico prvega povoja.

obveza rane Gazo učvrsti z obvezo s povojem (klasasta obveza) ali s trikotno ruto.

imobilizacija zloma kljUčNice

drža rok med imobilizacijo Poškodovancu pomaga, da sklene roke za svojim hrbtom ali s pomočjo druge osebe 
izvaja vlek za komolca. 

ustrezna imobilizacija Naredi oprt. Roko na poškodovani strani da v ruto pestovalnico.  

kontrola utripa, barve kože in 
občutljivosti roke Po končani imobilizaciji preveri utrip, barvo kože in občutljivost na obeh rokah.

Vrstni red oskrbe poškodb Najprej oskrbi rano na roki, nato imobilizira zlom ključnice.

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled Ko oskrbi ugotovljeni poškodbi, naredi temeljit pregled poškodovanca (vrstni red je 
enak kot pri prvem pregledu). 

Zaščita pred vremenskimi vplivi Poškodovanca pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.

Psihološka podpora in nadzor S poškodovancem se pogovarja, ga spodbuja.  Poškodovanca ima ves čas pod nadzo-
rom. 

Napotitev poškodovanca v zdravstveno 
ustanovo Poškodovanca napoti v zdravstveno ustanovo. 



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE
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EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

14

PRISTOP 

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k poškodovancu 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 2 1 0

Pomirja in spodbuja poškodovanca 2 1 0

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe 2 0

Prvi pregled 2 1 0

Ugotovitev poškodb 2 1 0

Položaj poškodovanca za PP 2 1 0

oskrba raNe Na koleNU

sterilna oskrba 6 0

obveza rane 4 2 0

imobilizacija roke

drža uda med imobilizacijo 2 1 0

ustrezna imobilizacija 8 4 0

kontrola utripa, barve kože in občutlji-
vosti roke 2 1 0

Vrstni red oskrbe poškodb 2 0

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Psihološka podpora in nadzor 2 1 0

Klic 112 2 1 0

od 50

raztrgaNiNa levega koleNa iN zaprta poškodba v levem 
zapestjU (sUm Na zlom).
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP 

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost poškodovanca.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k poškodovancu K poškodovancu pristopi z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša, ali mu lahko pomaga.

Pomirja in spodbuja poškodovanca Deluje umirjeno, s pozitivno naravnanostjo do poškodovanca.

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe Poškodovanca vpraša, kako se je poškodoval.

Prvi pregled
Mesto in vrsto poškodbe ugotavlja z vprašanji in pregledom poškodovanca (vrstni red 
pregleda: glava, vrat, prsni koš, hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke). Ob pregledu 
ugotavlja stanje zavesti, frekvenco dihanje in utrip srca.

Ugotovitev poškodb Ugotovi raztrganino levega kolena in sum na zlom v levem zapestju.

Položaj poškodovanca za PP Poškodovanca posede.

oskrba raNe Na koleNU

sterilna oskrba Rano pokrije s sterilno gazo ali sterilno blazinico prvega povoja.

obveza rane Gazo učvrsti z obvezo s povojem (želvasta obveza) ali s trikotno ruto.

imobilizacija roke

drža uda med imobilizacijo Med imobiliziranjem s pomočjo enega ali dveh reševalcev skrbi za rahel vendar kon-
stanten vlek in proti vlek uda.

ustrezna imobilizacija Zapestje imobilizira z ruto pestovalnico ali priročnimi sredstvi. Prsti so nad ravnjo srca 
in morajo gledati iz trikotne rute. 

kontrola utripa, barve kože in občutlji-
vosti roke Po končani imobilizaciji preveri utrip, barvo kože in občutljivost poškodovanega uda. 

Vrstni red oskrbe poškodb Najprej oskrbi rano na kolenu, nato imobilizira zapestje.

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled Ko oskrbi ugotovljeni poškodbi, naredi temeljit pregled poškodovanca (vrstni red je 
enak kot pri prvem pregledu). 

Zaščita pred vremenskimi vplivi Poškodovanca pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.

Psihološka podpora in nadzor S poškodovancem se pogovarja, ga spodbuja in ga ima ves čas pod nadzorom.

Klic 112 Pokliče 112.



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE

29

EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

15

PRISTOP 

Preveri varnost 2 1 0

Umakne psa 2 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k poškodovancu 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 2 1 0

Pomirja in spodbuja poškodovanca 2 1 0

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe 
– Kaj se je zgodilo? 2 0

Prvi pregled 2 1 0

Ugotovitev poškodbe 2 0

Položaj poškodovanca za PP 2 0

oskrba raNe 

Izpiranje 6 3 0

sterilna oskrba 6 0

obveza 4 2 0

Imobilizacija in položaj roke 4 2 0

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Psihološka podpora in nadzor 2 1 0

Podatki o lastniku in psu 2 1 0

Napotitev poškodovanca v zdravstveno 
ustanovo 2 1 0

od 50

UgrizNiNa v desNo podlaht.
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP 

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost poškodovanca.

Umakne psa Lastnika prosi, da umakne psa.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k poškodovancu Pristop k poškodovancu

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Se predstavi in vpraša za dovoljenje za nudenje PP

Pomirja in spodbuja poškodovanca Deluje umirjeno, s pozitivno naravnanostjo do poškodovanca.

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe 
– Kaj se je zgodilo? Poškodovanca vpraša, kako se je poškodoval.

Prvi pregled
Mesto in vrsto poškodbe ugotavlja z vprašanji in pregledom poškodovanca (vrstni red 
pregleda: glava, vrat, prsni koš, hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke). Ob pregledu 
ugotavlja stanje zavesti, frekvenco dihanje in utrip srca.

Ugotovitev poškodbe Ugotovi ugriznino v desno podlahet.

Položaj poškodovanca za PP Poškodovanca posede.

oskrba raNe 

Izpiranje Rano spere s čisto hladno vodo.

sterilna oskrba Rano pokrije s sterilnim zložencem ali sterilno blazinico prvega povoja.

obveza Naredi funkcionalno obvezo s trikotno ruto ali povojem (gaza mora biti pokrita).

Imobilizacija in položaj roke Poškodovano roko namesti v trikotno ruto.

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled Ko oskrbi ugotovljeno poškodbo, naredi temeljit pregled poškodovanca (vrstni red je 
enak kot pri prvem pregledu). 

Zaščita pred vremenskimi vplivi Poškodovanca pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.

Psihološka podpora in nadzor S poškodovancem se pogovarja, ga spodbuja ter ga ima pod nadzorom.

Podatki o lastniku in psu Vzame podatek o lastniku in se pozanima, kdaj je bil pes cepljen proti steklini. 

Napotitev poškodovanca v zdravstveno 
ustanovo Poškodovanca napoti v zdravstveno ustanovo. 



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE
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EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

16

PRISTOP 

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k poškodovancu 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 2 1 0

Pomirja in spodbuja poškodovanca 2 1 0

Umakne poškodovanca na varno 2 1 0

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe 2 0

Prvi pregled 2 1 0

Ugotovitev poškodbe 2 0

Položaj poškodovanca za PP 4 2 0

imobilizacija roke

drža uda med imobilizacijo 6 3 0

ustrezna imobilizacija 10 5 0

kontrola utripa, barve kože in občutlji-
vosti roke 4 2 0

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Psihološka podpora in nadzor 2 1 0

Napotitev poškodovanca v zdravstveno 
ustanovo 2 1 0

od 50

zaprt zlom leve Nadlahti 
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP 

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost poškodovanca.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k poškodovancu K poškodovancu pristopi z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša, ali mu lahko pomaga.

Pomirja in spodbuja poškodovanca Deluje umirjeno, s pozitivno naravnanostjo do poškodovanca.

Umakne poškodovanca na varno Poškodovancu pomaga na varno.

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe Poškodovanca vpraša, kako se je poškodoval.

Prvi pregled
Mesto in vrsto poškodbe ugotavlja z vprašanji in pregledom poškodovanca (vrstni red 
pregleda: glava, vrat, prsni koš, hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke). Ob pregledu 
ugotavlja stanje zavesti, frekvenco dihanje in utrip srca.

Ugotovitev poškodbe Ugotovi zaprt zlom leve nadlahti.

Položaj poškodovanca za PP Poškodovanca posede.

imobilizacija roke

drža uda med imobilizacijo Med imobiliziranjem s pomočjo enega ali dveh reševalcev skrbi za rahel vendar kon-
stanten vlek in proti vlek uda.

ustrezna imobilizacija Nadlaket imobilizira z ruto pestovalnico, prsti morajo gledati iz rute. Nadlaket pričvr-
sti k telesu s dvema zloženima trikotnima rutama. 

kontrola utripa, barve kože in občutlji-
vosti roke Po končani imobilizaciji preveri utrip, barvo kože in občutljivost poškodovanega uda. 

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled Ko oskrbi ugotovljeno poškodbo, naredi temeljit pregled poškodovanca (vrstni red je 
enak kot pri prvem pregledu). 

Zaščita pred vremenskimi vplivi Poškodovanca pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.

Psihološka podpora in nadzor S poškodovancem se pogovarja, ga spodbuja in ga ima pod nadzorom..  

Napotitev poškodovanca v zdravstveno 
ustanovo Poškodovanca napoti v zdravstveno ustanovo.



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE
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EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

17

PRISTOP 

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k poškodovancu 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 2 1 0

Pomirja in spodbuja poškodovanca 2 1 0

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe 2 0

Prvi pregled 2 1 0

Ugotovitev poškodb 2 1 0

Položaj poškodovanca za PP - leže 2 0

oskrba odprtega zloma

drža uda med imobilizacijo 2 1 0

sterilna obveza 6 3 0

ustrezna imobilizacija 6 3 0

kontrola utripa, barve kože in občutlji-
vosti noge 2 1 0

Sterilna oskrba raztrganine komolca 6 3 0

Vrstni red oskrbe poškodb 2 0

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Psihološka podpora in nadzor 2 1 0

Klic 112 2 1 0

od 50

odprt zlom leve goleNi. raztrgaNiNa desNega komolca.
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP 

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost poškodovanca.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k poškodovancu K poškodovancu pristopi z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša, ali mu lahko pomaga.

Pomirja in spodbuja poškodovanca Deluje umirjeno, s pozitivno naravnanostjo do poškodovanca.

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe Poškodovanca vpraša, kako se je poškodoval.

Prvi pregled
Mesto in vrsto poškodbe ugotavlja z vprašanji in pregledom poškodovanca (vrstni red 
pregleda: glava, vrat, prsni koš, hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke). Ob pregledu 
ugotavlja stanje zavesti, frekvenco dihanje in utrip srca.

Ugotovitev poškodb Ugotovi odprt zlom leve goleni in raztrganino desnega komolca.

Položaj poškodovanca za PP - leže Poškodovanca poleže na hrbet. Podloži mu glavo.

oskrba odprtega zloma

drža uda med imobilizacijo Med imobiliziranjem s pomočjo enega ali dveh reševalcev skrbi za rahel vendar kon-
stanten vlek in proti vlek uda.

sterilna obveza Rano sterilno pokrije in obveže.

ustrezna imobilizacija Poškodovano nogo imobilizira ob zdravo s tem, da med noge namesti trdo zvito odejo 
in jo pritrdi s štirimi trikotnimi rutami. 

kontrola utripa, barve kože in občutlji-
vosti noge Preveri utrip, barvo kože in občutljivost poškodovanega uda.

Sterilna oskrba raztrganine komolca Rano sterilno pokrije in obveže s povojem (želvasta obveza) ali s trikotno ruto.

Vrstni red oskrbe poškodb Najprej oskrbi odprti zlom nato še rano na komolcu.

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled
Ko oskrbi ugotovljeni poškodbi, naredi temeljit pregled poškodovanca (vrstni red je 
enak kot pri prvem pregledu). Ob drugem pregledu ponovno ugotavlja stanje zavesti, 
frekvenco dihanje in utrip srca. Preveri utrip, barvo kože in občutljivost poškodovane-
ga uda.

Zaščita pred vremenskimi vplivi Poškodovanca pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.

Psihološka podpora in nadzor S poškodovancem se pogovarja, ga spodbuja.  Poškodovanca ima ves čas pod nadzo-
rom.

Klic 112 Pokliče 112.



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE
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EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

18

PRISTOP 

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k poškodovancu 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 2 1 0

Pomirja in spodbuja poškodovanca 2 1 0

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe 2 0

Prvi pregled 2 1 0

Ugotovitev poškodbe 2 0

Položaj poškodovanca za PP - leže 4 0

imobilizacija Noge

drža uda med imobilizacijo 6 1 0

ustrezna imobilizacija 12 0

kontrola utripa, barve kože in 
občutljivosti noge 4 1 0

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Psihološka podpora in nadzor 2 1 0

Klic 112 2 1 0

od 50

zaprt zlom stegNeNičNega vratU (desNa Noga)
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP 

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost poškodovanca.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k poškodovancu K poškodovancu pristopi z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša, ali mu lahko pomaga.

Pomirja in spodbuja poškodovanca Deluje umirjeno, s pozitivno naravnanostjo do poškodovanca.

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe Poškodovanca vpraša, kako se je poškodoval.

Prvi pregled
Mesto in vrsto poškodbe ugotavlja z vprašanji in pregledom poškodovanca (vrstni red 
pregleda: glava, vrat, prsni koš, hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke). Ob pregledu 
ugotavlja stanje zavesti, frekvenco dihanje in utrip srca.

Ugotovitev poškodbe Ugotovi zaprt zlom stegneničnega vratu desne noge.

Položaj poškodovanca za PP - leže Poškodovanca poleže. Podloži mu glavo.

imobilizacija Noge

drža uda med imobilizacijo Med imobiliziranjem s pomočjo še enega reševalca skrbi za rahel vendar konstanten 
vlek uda.

ustrezna imobilizacija Nogo imobilizira ob zdravo, s tem da med koleni in gležnji mehko podloži. Naredi 
osmico preko stopal, kolena zveže s široko zloženo trikotno ruto. 

kontrola utripa, barve kože in 
občutljivosti noge Po končani imobilizaciji preveri utrip, barvo kože in občutljivost poškodovanega uda. 

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled

Zaščita pred vremenskimi vplivi
Ko oskrbi ugotovljeno poškodbo, naredi temeljit pregled poškodovanca (vrstni red je 
enak kot pri prvem pregledu). Ob drugem pregledu ponovno ugotavlja utrip, barvo 
kože in občutljivost poškodovanega uda. 

Psihološka podpora in nadzor Poškodovanca pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.

Klic 112 S poškodovancem se pogovarja, ga spodbuja in ga ima pod nadzorom.  

Pokliče 112.



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE
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EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

19

PRISTOP 

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k poškodovancu 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 2 1 0

Pomirja in spodbuja poškodovanca 2 1 0

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe 2 0

Prvi pregled 2 1 0

Ugotovitev poškodb 2 1 0

Položaj poškodovanca za PP 2 1 0

oskrba raNe Na čelU

sterilna oskrba 6 3 0

obveza rane 4 2 0

imobilizacija zloma spodNje čeljUsti

kontrola prehodnosti nosu 4 2 0

ustrezna imobilizacija 4 2 0

Hlajenje 4 2 0

Vrstni red oskrbe poškodb 2 0

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Psihološka podpora in nadzor 2 1 0

Napotitev poškodovanca v zdravstveno 
ustanovo 2 1 0

od 50

zaprt zlom spodNje čeljUsti iN raztrgaNiNa Na levi straNi 
čela
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP 

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost poškodovanca.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k poškodovancu K poškodovancu pristopi z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša, ali mu lahko pomaga.

Pomirja in spodbuja poškodovanca Deluje umirjeno, s pozitivno naravnanostjo do poškodovanca.

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe Poškodovanca vpraša, kako se je poškodoval.

Prvi pregled
Mesto in vrsto poškodbe ugotavlja z vprašanji in pregledom poškodovanca (vrstni red 
pregleda: glava, vrat, prsni koš, hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke). Ob pregledu 
ugotavlja stanje zavesti, frekvenco dihanje in utrip srca.

Ugotovitev poškodb Ugotovi raztrganino na lev strani čela in zlom spodnje čeljusti

Položaj poškodovanca za PP Poškodovanca posede.

oskrba raNe Na čelU

sterilna oskrba Rano na čelu sterilno pokrije (gaza ali prvi povoj).

obveza rane Gazo učvrsti s povojem (»T« obveza) ali s trikotno ruto. 

imobilizacija zloma spodNje čeljUsti

kontrola prehodnosti nosu Preveri, ali poškodovanec lahko diha skozi nos. 

ustrezna imobilizacija Spodnjo čeljust imobilizira s fračo. 

Hlajenje Mesto poškodbe hladi z mrzlim obkladkom

Vrstni red oskrbe poškodb Najprej oskrbi rano na čelu, nato imobilizira zlom spodnje čeljusti.

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled
Ko oskrbi ugotovljeni poškodbi, naredi temeljit pregled poškodovanca (vrstni red je 
enak kot pri prvem pregledu). Ob drugem pregledu ponovno ugotavlja stanje zavesti, 
frekvenco dihanje in utrip srca. 

Zaščita pred vremenskimi vplivi Poškodovanca pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.

Psihološka podpora in nadzor S poškodovancem se pogovarja, ga spodbuja in ga ima ves čas pod nadzorom.  

Napotitev poškodovanca v zdravstveno 
ustanovo Poškodovanca napoti v zdravstveno ustanovo.



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE

39

EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

20

PRISTOP 

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k poškodovancu 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 2 1 0

Pomirja in spodbuja poškodovanko 2 1 0

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe 2 0

Prvi pregled 2 1 0

Ugotovitev poškodbe 2 1 0

Položaj poškodovanca za PP 2 1 0

oskrba opekliNske raNe Na roki

Odstranitev nakita 4 0

Hlajenje 6 3 0

Sterilna oskrba 6 3 0

Obveza prstov (vsak prst posebej) in 
dlani 4 2 0

Imobilizacija roke 4 2 0

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Psihološka podpora - pogovor 2 1 0

Napotitev poškodovanca v zdravstveno 
ustanovo 2 1 0

od 50

opariNa prstov iN dlaNi desNe roke.
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP 

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost poškodovanca. 

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k poškodovancu K poškodovancu pristopi z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša, ali mu lahko pomaga.

Pomirja in spodbuja poškodovanko Deluje umirjeno, s pozitivno naravnanostjo do poškodovanca.

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe Poškodovanca vpraša, kako se je poškodoval.

Prvi pregled
Mesto in vrsto poškodbe ugotavlja z vprašanji in pregledom poškodovanca (vrstni 
red pregleda: glava, vrat, prsni koš, hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke,). Ob 
pregledu ugotavlja stanje zavesti, frekvenco dihanje in utrip srca.

Ugotovitev poškodbe Ugotovi oparino prstov in dlani desne roke.

Položaj poškodovanca za PP Poškodovanca posede.

oskrba opekliNske raNe Na roki

Odstranitev nakita Odstrani nakit na poškodovani roki.

Hlajenje Oparino hladi do prenehanja (ublažitve) bolečin oz. po pravilu števila »15«.

Sterilna oskrba Sterilno pokrije vsak prst posebej ter dlan. 

Obveza prstov (vsak prst posebej) in 
dlani Naredi obvezo s povojem ali trikotno ruto.

Imobilizacija roke Roko imobilizira z ruto pestovalnico s prstni nad ravnjo srca.

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled Ko oskrbi ugotovljeno poškodbo, naredi temeljit pregled poškodovanca (vrstni red 
je enak kot pri prvem pregledu). 

Zaščita pred vremenskimi vplivi Poškodovanca pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.

Psihološka podpora - pogovor S poškodovancem se pogovarja, ga spodbuja.

Napotitev poškodovanca v zdravstveno 
ustanovo Poškodovanca napoti v zdravstveno ustanovo.



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE
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EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

21

PRISTOP 

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k bolniku 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP 2 1 0

Pomirja in spodbuja poškodovanko 2 1 0

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje stanja bolnika 10 5 0

Namestitve bolnika v položaj za PP 4 2 0

Sprostitev tesnih oblačil 2 1 0

Položaj poškodovanca za PP 2 1 0

BELEŽENJE PODATKOV O STANJU 
BOLNIKA

Čas nastanka kapi 6 0

Stanje bolnika pred nastopom kapi 6 3 0

UKREPI PO OSKRBI

Temeljit pregled 2 1 0

Nadzor življenjskih znakov 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Klic 112 6 0

od 50

bolNik: akUtNa možgaNska kap.
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP 

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost bolnika.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k bolniku Mirno pristopi k bolniku z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
dajanje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša, ali mu lahko pomaga.

Pomirja in spodbuja poškodovanko Deluje umirjeno, s pozitivno naravnanostjo do bolnika.

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje stanja bolnika

Namestitve bolnika v položaj za PP Bolnika vpraša, kaj se je zgodilo, kje ga boli, kako, ali je to prvič. Ugotovi AMK.

Sprostitev tesnih oblačil Bolnika namesti v udoben, ležeč položaj s podloženim vzglavjem.

Položaj poškodovanca za PP Bolniku odpne ovratnik, sprosti morebitno kravato, pas na hlačah.

BELEŽENJE PODATKOV O 
STANJU BOLNIKA

Čas nastanka kapi Pozanima se in zabeleži čas nastanka znamenj možganske kapi (uro in minute) ter 
kateri udi so prizadeti. 

Stanje bolnika pred nastopom kapi Pozanima se in zabeleži podatek o morebitnem jemanju zdravil, poškodbah glave v 
zadnjih treh mesecih. 

UKREPI PO OSKRBI

Temeljit pregled 
Ob pregledu kontrolira stanje zavesti, dihalno pot, dihanje in obtok. Mesto in vrsto 
morebitnih poškodbe ugotavlja s pregledom bolnika (vrstni red pregleda: glava, 
vrat, prsni koš, hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke).

Nadzor življenjskih znakov Prizadetega ima ves čas pod nadzorom. Kontrolira njegove življenjske funkcije:  
odzivnost , frekvenco dihanja in srčnega utripa.

Zaščita pred vremenskimi vplivi Prizadetega pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.

Klic 112 Pokliče 112.



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
POLE
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EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

22

PRISTOP 

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k poškodovancu 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
nudenje PP 2 1 0

PREGLED IN OSKRBA PO IZGUBI 
ZAVESTI

Ugotavljanje zavesti 4 2 0

Klic »Na pomoč!« 2 0

Ugotovitev stanja 6 0

Varovanje pred poškodbami med krči 2 1 0

OSKRBA PO PRENEHANJU KRČEV

Ponovno ugotavljanje zavesti 2 1 0

Sprostitev  dihalne poti 4 0

Ugotavljanje dihanja 2 1 0

Sprostitev tesnih oblačil 2 1 0

Bočni položaj 4 2 0

Klic 112 4 0

Temeljit pregled 2 1 0

Sterilna oskrba rane na zatilju 4 0

UKREPI PO OSKRBI

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Nadzor življenjskih znakov 2 1 0

od 50

bolNik: prvi epileptičNi Napad, raNa Na zatiljU.
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP 

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost prizadetega.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k poškodovancu Mirno pristopi k prizadetemu z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
nudenje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša za dovoljenje, če mu lahko pomaga.

PREGLED IN OSKRBA PO IZGUBI 
ZAVESTI

Ugotavljanje zavesti Glasno ga ogovori in nežno strese. Ker se ne odzove, ugotovi nezavest.

Klic »Na pomoč!« Zakliče: »Na pomoč!«

Ugotovitev stanja Ugotovi epileptični napad.

Varovanje pred poškodbami med krči Skrbi, da se bolnik med krči dodatno ne poškoduje.

OSKRBA PO PRENEHANJU KRČEV

Ponovno ugotavljanje zavesti Glasno ga ogovori in nežno strese. Ugotovi omotičnost.

Sprostitev  dihalne poti Poklekne ob prizadetega (stran ni pomembna). Zvrne mu glavo in dvigne brado. 

Ugotavljanje dihanja
Ob pravilni drži glave se skloni nad obraz prizadetega, pogled usmeri vzdolž prsne-
ga koša: dihanje ugotavlja približno 10 sekund (gleda, posluša in občuti).  Dihanje je 
globoko in upočasnjeno.

Sprostitev tesnih oblačil Bolniku odpne ovratnik, sprosti morebitno kravato, pas na hlačah.

Bočni položaj Prizadetega obrne na bok.

Klic 112 Pokliče 112.

Temeljit pregled
Naredi temeljit pregled bolnika. Ugotavlja stanje zavesti, frekvenco dihanje in 
utrip srca. Mesto in vrsto morebitnih poškodb ugotavlja s pregledom (vrstni red 
pregleda: glava, vrat, prsni koš, hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke). Ugotovi 
rano na zatilju.

Sterilna oskrba rane na zatilju Sterilno oskrbi rano na zatilju. Gazo pritrdi s povojem ali trikotno ruto.

UKREPI PO OSKRBI

Zaščita pred vremenskimi vplivi Prizadetega pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.

Nadzor življenjskih znakov Prizadetega ima ves čas pod nadzorom. Kontrolira njegove življenjske funkcije: 
zavest, frekvenco dihanja in srčnega utripa.
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ZAP. ŠT.
POLE
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EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

23

PRISTOP 

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k poškodovancu 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
nudenje PP 2 1 0

Pomirja in spodbuja poškodovanca 2 1 0

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe 2 0

Ugotovitev poškodbe 4 0

Zaustavitve krvavitve 6 0

Položaj poškodovanca za PP 4 2 0

oskrba krvaveče raNe 

kompresijska obveza 6 3 0

kontrola utripa, barve in občutljivosti uda 2 1 0

imobilizacija 2 1 0

UKREPI PO OSKRBI

Temeljit pregled 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Psihološka podpora in nadzor 2 1 0

Položaj za šokiranega 4 2 0

Kontrola kompresijske obveze 2 0

Klic 112 2 1 0

od 50

poškodovaNec: 
UrezNiNa Na levem zapestjU z arterijsko krvavitvijo.
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP 

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost poškodovanca. Umakne nevarne predmete.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k poškodovancu K poškodovancu pristopi z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
nudenje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša, ali mu lahko pomaga.

Pomirja in spodbuja poškodovanca Deluje umirjeno, s pozitivno naravnanostjo do poškodovanca.

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje mehanizma poškodbe Poškodovanca vpraša, kaj se je zgodilo oz. kako se je poškodoval.

Ugotovitev poškodbe Ugotovi vreznino na levem zapestju z arterijsko krvavitvijo.

Zaustavitve krvavitve Krvavitev ustavi s pritiskom na rano ali z digitalno kompresijo.

Položaj poškodovanca za PP Poškodovanca poleže, poškodovano roko mu dvigne nad raven srca.

oskrba krvaveče raNe 

kompresijska obveza Rano sterilno pokrije. Naredi kompresijsko obvezo. 

kontrola utripa, barve in občutljivosti uda Po nameščeni kompresijski obvezi preveri utrip ter občutljivost in barvo uda.

imobilizacija Poškodovano roko imobilizira z ruto pestovalnico s prsti nad ravnjo srca.  

UKREPI PO OSKRBI

Temeljit pregled
Ko oskrbi ugotovljeno poškodbo, naredi temeljit pregled poškodovanca.  Mesto in 
vrsto poškodbe ugotavlja z vprašanji in pregledom poškodovanca (vrstni red pregle-
da: glava, vrat, prsni koš, hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke). 

Zaščita pred vremenskimi vplivi Poškodovanca pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.

Psihološka podpora in nadzor
S poškodovancem se pogovarja, ga spodbuja. Poškodovanca ima ves čas pod nadzo-
rom. Kontrolira njegove življenjske funkcije: zavest, frekvenco dihanja in srčnega 
utripa. Ugotovi razvijajoč šok.

Položaj za šokiranega Poškodovancu dvigne in podloži noge (20-40 cm).

Kontrola kompresijske obveze Kompresijsko obvezo preverja na 5 do 10 minut. 

Klic 112 Pokliče 112.
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ZAP. ŠT.
POLE
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EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

24

PRISTOP

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k bolniku 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
nudenje PP 2 1 0

Namestitev  v položaj za PP 2 1 0

Pomirjanje in spodbujanje 2 1 0

Prvi pregled 2 1 0

Položaj med bruhanjem 4 2 0

Čiščenje ustne votline po bruhanju 4 2 0

PREGLED IN OSKRBA PO IZGUBI 
ZAVESTI

Ugotavljanje zavesti 2 1 0

Klic »Na pomoč!« 2 0

Sprostitev dihalne poti 4 0

Ugotavljanje dihanja 4 1 0

Položaj za nezavestnega 8 4 0

Klic 112 2 0

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Stalen nadzor 2 1 0

od 50

bolNik: 
akUtNi alkoholNi opoj. po 5 miNUtah izgUbi zavest, diha. 
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost bolnika.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k bolniku Mirno pristopi k bolniku z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
nudenje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša za dovoljenje, če mu lahko pomaga.

Namestitev  v položaj za PP Bolnika umakne stran od kraja dogodka, na varno. Ga posede ali poleže.

Pomirjanje in spodbujanje 
Skuša ga pomiriti in spodbujati. Posluša njegovo zgodbo, mu prikimava, vendar 
vanj ne sili. Če mu odgovarja, ga prime za roko, ramo, hrbet. Zrcali njegovo držo 
(npr. če bolnik sedi, tudi reševalec počepne ali se usede zraven. Komunicira »iz oči v 
oči«. 

Prvi pregled
Mesto in vrsto morebitnih poškodb ugotavlja z vprašanji in pregledom bolnika (vr-
stni red pregleda: glava, vrat, prsni koš, hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke). 
Ob pregledu ugotavlja stanje zavesti, frekvenco dihanja in utrip srca.

Položaj med bruhanjem Bočni položaj (če sedi, z glavo naprej). Ponudi mu vrečko, posodo, če je na razpolago.

Čiščenje ustne votline po bruhanju Ustno votlino očisti z robcem, gazo.

PREGLED IN OSKRBA PO IZGUBI 
ZAVESTI

Ugotavljanje zavesti Glasno ga ogovori in nežno strese. Ker se ne odzove, ugotovi nezavest.

Klic »Na pomoč!« Zakliče: »Na pomoč!«

Sprostitev dihalne poti Poklekne ob bolnika. Zvrne glavo in dvigne brado. Odpre usta,  poišče morebitni 
tujek v zgornjih dihalih ter po potrebi očisti ustno votlino.

Ugotavljanje dihanja
Ob pravilni drži glave se skloni nad bolnikov obraz, pogled usmeri vzdolž prsnega 
koša: dihanje ugotavlja približno 10 sekund (gleda, posluša in občuti).  Dihanje je 
normalno.

Položaj za nezavestnega Bolnika obrne na bok – stabilni bočni položaj.

Klic 112 Pokliče 112.

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled
Ob drugem pregledu ponovno ugotavlja stanje zavesti, frekvenco dihanje in utrip 
srca. Mesto in vrsto morebitnih poškodb ugotavlja s pregledom (vrstni red pregle-
da: glava, vrat, prsni koš, hrbtenica, trebuh, medenica, noge, roke).

Zaščita pred vremenskimi vplivi Bolnika pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.

Stalen nadzor Bolnika ima ves čas pod nadzorom. Kontrolira njegove življenjske funkcije: odziv-
nost , frekvenco dihanja in srčnega utripa.

Nadzor življenjskih znakov Prizadetega ima ves čas pod nadzorom. Kontrolira njegove življenjske funkcije: 
zavest, frekvenco dihanja in srčnega utripa.



UKREPI OCENA DELA OPOMBE

ZAP. ŠT.
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EKIPA:

PODPIS OCENJEVALCA: MOREBITNE OPOMBE:

DOBRO SLABOTAKO/
TAKO

25

PRISTOP

Preveri varnost 2 1 0

Uporabi zaščitne rokavice 2 0

Pristop k  bolniku 2 1 0

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
nudenje PP 2 1 0

Pomirja in spodbuja 2 1 0

Odstrani radovedneže 2 0

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje stanja 2 0

Prvi pregled 2 1 0

Ugotovitev hipoglikemije 6 0

Položaj za PP 2 1 0

Prva pomoč 10 5 0

Psihološka podpora - pogovor 2 1 0

Kontrola simptomov 4 2 0

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled 2 1 0

Zaščita pred vremenskimi vplivi 2 1 0

Psihološka podpora in nadzor 2 1 0

Pomoč pri obveščanju sorodnikov 2 1 0

Klic 112 2 1 0

od 50

bolNik: poslabšaNje sladkorNe bolezNi (hipoglikemija) 
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UKREPI OPIS UKREPOV

PRISTOP

Preveri varnost Poskrbi za lastno varnost in varnost bolnika.

Uporabi zaščitne rokavice Uporabi čiste zaščitne rokavice.

Pristop k  bolniku K bolniku pristopi z njegove sprednje strani.

Se predstavi in vpraša za dovoljenje za 
nudenje PP Ob prvem stiku se predstavi: ime, ekipa. Vpraša, ali mu lahko pomaga.

Pomirja in spodbuja Deluje umirjeno, s pozitivno naravnanostjo do bolnika.

Odstrani radovedneže Spoštljivo, vendar odločno zahteva, da se morebitni radovedneži umaknejo.

PREGLED IN OSKRBA

Ugotavljanje stanja Bolnika vpraša, kaj se je zgodilo oz. kako se počiti? Ali ima bolečine?

Prvi pregled
Mesto in vrsto morebitne poškodbe ugotavlja z vprašanji in pregledom poškodo-
vanca (vrstni red pregleda: glava, vrat, prsni koš, hrbtenica, trebuh, medenica, 
noge, roke,). Ob pregledu ugotavlja stanje zavesti, frekvenco dihanje in utrip srca.

Ugotovitev hipoglikemije Ugotovi poslabšanje sladkorne bolezni - hipoglikemijo.

Položaj za PP Bolnika posede.

Prva pomoč Ker je bolnik pri zavesti, mu ponudi eno veliko žlico sladkorja (ali dva dcl. sladkega 
soka, ali 4 dcl mleka, ali kos kruha). 

Psihološka podpora - pogovor Z bolnikom se pogovarja, ga spodbuja. Bolnik se naj umiri in počaka. 

Kontrola simptomov Če se simptomi ne umirijo, naj v presledkih na 10 min. ponavlja enka odmerke, 
dokler se stanje ne normalizira. 

UKREPI PO OSKRBI

Drugi temeljit pregled Ko poskrbi za bolnika, naredi temeljit pregled (vrstni red je enak kot pri prvem 
pregledu). 

Zaščita pred vremenskimi vplivi Bolnika pokrije z odejo ali dvostransko metalizirano folijo.

Psihološka podpora in nadzor Bolnika  ima pod nadzorom. Z bolnikom se pogovarja, ga spodbuja. Kontrolira 
njegove življenjske funkcije: zavest, frekvenco dihanja in srčnega utripa.

Pomoč pri obveščanju sorodnikov Bolnika vpraša, ali o njegovem stanju obvesti njemu pomembno osebo. Če dobi 
njegov pristanek, to tudi naredi.

Klic 112 Če se je bolnikovo stanje izboljšalo, klic 112 ni potreben. Z bolnikom počaka do 
prihoda svojcev. Bolniku svetuje, naj obišče svojega zdravnika.


