
TPO
Temeljni Postopki 
Oživljanja
PRIPRAVILA TJAŠA PRUDIČ

GRADIVO ZA PRIPRAVO NA PREVERJANJE ZNANJA OŠ EKIP PP



Zakaj?
o V Sloveniji vsako leto umre več kot 2000 ljudi zaradi srčnega zastoja.

o Takojšen pričetek TPO podvoji oz. potroji možnost preživetja po nenadnem srčnem zastoju.

o Preživetje je uspešno le, če upoštevamo „VERIGO PREŽIVETJA“



Zakaj?
o 8 minut od klica 112 do prihoda služne NMP.

o Ukrepati moramo takoj.

o Pomembna je ZBRANOST, USTREZNO ZNANJE in IZURJENE ROKE.

o Z ZUNANJO MASAŽO SRCA in UMETNIM DIHANJEM zagotavljamo  še ustrezno 
nasičenost krvi s kisikom ter pretok krvi skozi najpomembnejša organa (možgani in srce).



Kdaj izvajamo TPO?
TPO izvajamo pri osebi, ki je nezavestna (neodzivna), ne kaže znakov življenja. To pomeni:

◦ NE DIHA oz. NE DIHA NORMALNO (lovljenje sape)

◦ SE NE PREMIKA

◦ NE POŽIRA in NE KAŠLJA



Kaj vsebuje TPO?
o Zgodnje prepoznavanje stanj, ki lahko privedejo do nenadne smrti.

o Klic številke 112.

o Izvajanje zunanje masaže srca.

o Izvajanje umetnega dihanja.

o Uporabo avtomatičnega defibrilatorja.

o Ukrepanje pri zapori dihalne poti s tujkom. 



Zaporedje TPO pri odrasli osebi.

Vir: Ahčan, U. (2007). Prva pomoč, priročnik za 
učence in dijake. Ljubljana, RKS



Stabilni bočni položaj za nezavestnega
NAMEN
o Vzdržujemo dihalno pot odprto.

o Preprečimo možnost vdihavanja želodčne vsebine, sline ali krvi.

o Še naprej nadzorujemo, če je dihanje normalno.



Stabilni bočni položaj za nezavestnega
POSTOPEK NAMEŠČANJA

1. Odstranimo očala in trde predmete.

2. Pokleknemo obenj (z zdrave, manj poškodovane strani).

3. Roko, ki nam je bližje postavimo v pravi kot, z dlanjo navzgor.

4. Drugo roko potegnemo čez prsi in položimo hrbtišče roke na bližnje lice.

5. Oddaljeno nogo v kolenu potegnemo k višku, stopalo ostane na tleh.

6. Držimo oddaljeno roko in nogo, ter ga obrnemo na bok.

7. Zgornjo nogo pomaknemo tako, da sta koleno in kolk pokrčena v pravem kotu.

8. Glavo potisnemo nazaj, da ostane dihalna pot odprta.

9. V rednih časovnih presledkih preverjamo ali je dihanje normalno.



OŽIVALJANJE – odrasel človek
TEHNIKA MASAŽE SRCA 

1. Poškodovanca obrnemo na hrbet in trdno 
podlago.

2. Dlan ene roke položimo na sredino prsnega 
koša, čeznjo položimo drugo roko in 
prepletemo prste.

3. 30 x stisnemo prsni koš, pri vsakem stisku 
se prsni koš vda za 4 do 5 cm.

4. Hitrost masaže naj bo 100 stiskov na 
minuto (2 stiska v 1 sekundi).

TEHNIKA UMETNEGA DIHANJA

1. Sprostimo dihalno pot in zatisnemo 
nosnici.

2. 2 x vpihnemo toliko zraka, da se 
poškodovančev prsni koš opazno dvigne.

RAZMERJE
30 : 2



OŽIVLJANJE - otrok
1. 5 začetnih vpihov.

2. Nadaljujemo z masažo srca in vpihi v razmerju 30 : 2.

Če smo ob otroku sami najprej izvajamo TPO 1 minuto nato pokličemo 112.

Prsni koš stiskamo za tretjino debeline.

DOJENČEK (otrok pod 1 letom starosti) z dvema prstoma. Držimo glavo.

OTROK z eno ali obema rokama.
5 začetnih vpihov

30 : 2



ZAPORA DIHALNE POTI S TUJKOM
DELNA ZAPORA DIHALNE 
POTI

ŽIVLJENJSKO NEVARNA ZAPORA 
DIHALNE POTI

ODGOVOR NA VPRAŠANJE

„ALI SE DUŠITE?“
Še lahko odgovori „DA“! Ne odgovori ali samo prikima.

DRUGI ZNAKI Še lahko govori, dražeče 
kašlja in diha.

Ne more govoriti ali učinkovito kašljati. Poskusi 
dihanja so neučinkoviti, slišimo piske. Prizadeti je 
poten, bled ali modrikast v obraz.

UKREPI Spodbujajmo kašljanje. PRI ZAVESTI: 5 udarcev med 
lopaticami in do 5-krat Heimlichov
prijem.
NEZAVESTEN: Klic 112 in začnemo 
TPO.



ZAPORA DIHALNE POTI - odrasel
5 UDARCEV MED LOPATICI HEIMLICHOV PRIJEM



ZAPORA DIHALNE POTI - dojenček

V PRIMERU, DA IMA DOJENČEK V USTNI VOTLINI 
TUJEK, GA OBRNEMO NA TREBUH (DRŽIMO GA 
ZA SPODNJE ČELJUSTI IN PRSNI KOŠ), SLEDI DO 
PET DRSEČIH UDARCEV MED LOPATICAMI.

ČE TUJEK NE ODLETI VEN, DOJENČKA PREPRIMEMO IN 
POLOŽIMO NA DRUGO NOGO NA HRBET. POIŠČEMO 
MESTO NA PRSNICI, KJER SE IZVAJA MASAŽA SRCA IN 
ZAČNEMO Z IMPULZIVNIMI PRITISKI. ČE PO PETIH 
IMPULZIVNIH PRITISKIH NI UČINKA, PREIDEMO K TPO.



UPORABA AED – Kdaj?
AED uporabljamo v vseh primerih nenadne smrti. Dva znaka nenadne 
smrti:
 NE odziva se na klic (tudi če ga stresemo),
 NE naredi normalnega vdiha med nekaj sekundnim opazovanjem.

 NE pri dojenčkih do 1 leta starosti.
 NE na oblačila.
 NE na mokro osebo. Vodo obrišemo.

Kdaj lahko sami stečemo po AED?
Po sunku začnemo z vpihi 30 :2.



KRVAVITEV – izguba krvi iz obtočil
KRI
 v telesu odraslega človeka je 5 litrov krvi.

 45 % krvnih celic in 55 % plazme.

 Krvne celice:
 RDEČE KRVNE CELICE – ERITROCITI (vsebujejo hemoglobin, ki nase veže kisik),

 BELE KRVNE CELICE – LEVKOCITI (obrambne celice),

 KRVNE PLOŠČICE – TROBMOCITI (mašijo, krvni strdki).

OBTOČILA ali SRČNO ŽILNI SISTEM SESTAVLJAJO SRCE in MREŽA KRVNIH ŽIL:

◦ ARTERIJE – odvodnice,

◦ VENE – dovodnice,

◦ KAPILARE – lasnice, povezava med arterijami in venami,



ZUNANJE KRVAVITVE
So vidne. 

Kri izteka iz telesa ali telesnih odprtin navzven.

So lahko prepoznane. 

Lahko takoj ukrepamo.

1. Arterijska kri (! lahko usodna).

2. Venska kri.

3. Kapilarna krvavitev.



ZUNANJE KRVAVITVE - pomoč
1. Poškodovanca pomirimo, ga poležemo ali posedemo.

2. Dvignemo poškodovani del telesa nad raven srca.

3. POVRŠINSKA RANA – speremo z vodo in milom.

4. RANO IZ KATERE MOČNO KRVAVI – moramo takoj ustaviti krvavitev. 
Uporabimo KOMPRESIJSKO OBVEZO. Rano skozi povoj hladimo, poškodovani 
del telesa imobiliziramo.

5. OBSEŽNA KRVAVITEV – pokličemo zdravniško pomoč in do prihoda zdravnika 
pritiskamo na rano, imobiliziramo poškodovani del, poškodovanca poležemo 
in mu rahlo privzdignemo glavo.



KOMPRESIJSKA OBVEZA
1. Na rano pritisnemo čisto GAZO.

2. Poškodovani del dvignemo.

3. Na gazo položimo PRITISNO BLAZINICO ali 
PRVI POVOJ.

4. S čvrstimi zavoji utrdimo POVOJ.

5. Imobilizacija.

5 – 10 minut preverjamo prekrvavitev.

Preverjamo ustrezno zatesnitev (bled, hladen in 
moder ud – pretesno).



ESMARCHOVA PREVEZA
KDAJ?

Izjemoma. Če zunanja krvavitev ogroža življenje in je ne moremo ustaviti z 
nobenim drugim postopkom.

Pri amputacijah.

Z njo popolnoma prekinemo oskrbo s kisikom, okvara mišičnih vlaken se začne 
po 6 urah.



NOTRANJE KRVAVITVE
So skrite krvavitve v telesne votline, telesne organe ali tkivo ob poškodovani žili.

Na zunaj je najpogosteje vidna le modrica, krvavitev v notranjosti pa je lahko obsežna, razvije se 
šok, poškodovanec lahko umre, če je ne prepoznamo in ne pokličemo pomoč.

Pri hudih poškodbah moramo vedno pomisliti na notranjo krvavitev.  Takoj 112!

SIMPTOMI (jih občuti bolnik) ZNAKI (znamenja, ki jih opazimo)

Slabost, utrujenost, žeja, megla ali tema pred 
očmi, šumenje, zvonjenje v ušesih, občutek 
omedlevice in strah.

Bleda koža, hladna in lepljiva koža, pospešeno
bitje srca, slaboten utrip žile, žeja, zmanjšano 
izločanje urina, zožena zavest, bolnik je 
zmeden, nemiren, lahko agresiven.
Pospešeno dihanje.
Splošna oslabelost.



KRVODAJALSTVO
Kri lahko daruje vsak, ki:

 je zdrav;

 med 18. in 65. letom starosti,

 tehta vsaj 50 kg,

 zadnje mesece ni imel večje operacije,

 v zadnjem letu ni prejel transfuzije,

 moški, ki vsaj 3 mesece ni daroval krvi,

 ženska, ki vsaj 4 mesece ni darovala krvi in v   
zadnjem letu ni bila noseča.



KLIC ŠTEVILKE 112
KDAJ?

 če potrebujemo nujno medicinsko pomoč,

 če opazimo, da grozi naravna ali tehnološka 
nesreča,

 če se je zgodila naravna ali druga nesreča.

Predno pokličemo se moramo prepričati kakšne 
zdravstvene težave ima poškodovanec ali 
nenadno oboleli.

KDO kliče?

KAJ se je zgodilo?

KJE se je zgodilo?

KDAJ se je zgodilo?

KOLIKO je ponesrečencev in KDO so?

KAKŠNE so poškodbe?

KAKŠNE so okoliščine na kraju nesreče?

KAKŠNO pomoč potrebujemo?



Ko čakamo na NMP moramo 
poškodovanca pravilno namestiti …

NEZAVESTEN POŠKODOVANEC Stabilni bočni položaj

POŠKODOVANEC, KI JE IZGUBIL VELIKO KRVI IN JE V 
ŠOKU

Vznožje rahlo dvignjeno.

PRI POŠKODBAH oz. BOLEZNIH TREBUŠNIH 
ORGANOV

Vzglavje dvignjeno, kolki in kolena pa 
upognjeni in podloženi.

PRI POŠKODBAH PRSNEGA KOŠA Prizadetega damo v polsedeči položaj.
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Ostale slike s svetovnega spleta.
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