
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE    
ZDRAVSTVENA NEGA  
 
    KATALOG ZNANJA 
 

1. Ime modula: ZDRAVSTVENA NEGA V REŠEVALNI DEJAVNOSTI    ZNR  
 
 

2. Usmerjevalni cilji: 
 
Dijak/dijakinja: 

• izvajanje zdravstvene nege pacienta v reševalni dejavnosti 
• varovanje zdravja in okolja, odgovornost za lastno varnost in varnost drugih 

 

3. Poklicne kompetence 
 

  

− Nudenje prve in nujne medicinske pomoči, izvajanjen temeljnih 
postopkov oživljanja z uporabo najsodobnejše  opreme za reševanje 

 
 
 

4. Operativni cilji  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
• pozna veljavno zakonodajo o nujni 

medicinski pomoči in reševalnih 
prevozih v RS  

• obvlada predpisane postopke 
reševalne službe v primeru velikih 
nesreč in katastrof  

 

• pozna standarde in lastnosti osebne 
varovalne opreme in zaščitne obleke  

• pozna specifične nevarnosti pri delu v 
reševalni službi  

• pozna postopek čiščenja in 
vzdrževanja reševalnega vozila 

• pozna predpise o varnosti v cestnem 
prometu in ustreznost stanja 
reševalnega vozila v skladu s predpisi  

• opiše pripravo bolniškega prostora, 
reševalne pripomočke, material in 
medicinsko opremo pred in po 
intervenciji  

• opiše pravilno uporabo delovne, 
zaščitne obleke in uporabo zaščitnih 
sredstev 

• izvede higiensko pripravo sebe pred 
in po intervenciji 
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• pozna transport pacienta z reševalnim 
vozilom in drugimi transportnimi 
sredstvi  

• opiše temeljni pregled pacienta  
• pozna predpisane postopke v zvezi s 

prevzemom in predajo pacienta  
• pozna principe triaže  
• pozna osnovne principe tehničnega 

reševanja  
• obvlada prvo in nujno medicinsko 

pomoč v okviru svojih pristojnosti  
• obvlada temeljne postopke oživljanja 

otrok in odraslih  
• obvlada imobilizacijo s sodobnimi 

pripomočki  
• pozna faze poroda in prvo oskrbo 

novorojenčka 
• pozna zdravstveno negovalno 

dokumentacijo o nujni medicinski 
pomoči in reševalni službi  

• pozna organizacijo in delovanje 
dispečarske službe v zdravstvu  

• obvlada komunikacijo s pacientom, 
njegovimi svojci in zdravstvenimi 
delavci v okviru svojih pristojnosti  

• obvlada komunikacijo s 
poškodovancem, njegovimi svojci, 
sodelavci in pomembnimi drugimi v 
izrednih razmerah 

• pozna predpise o varnosti in 
varovanju zdravja pri delu ter 
varovanju okolja  

• obvlada postopke za zagotavljanje 
lastne varnosti, varnosti pacienta, 
sodelavcev in svojcev  

• preverja prehodnost dihalne poti  
• zagotavlja prosto dihalno pot  
• preverja prisotnost vitalnih znakov  
• izvaja temeljne postopke oživljanja s 

pomočjo medicinsko-tehničnih 
pripomočkov (dihalni balon z obrazno 
masko in uporabo kisika)  

• izvaja umetno ventilacijo s pomočjo 
pripomočkov  

• izvaja defibrilacijo s pomočjo 
(pol)avtomatskega defibrilatorja  

• izvaja imobilizacijo ekstremitet in 
celega telesa s pomočjo sodobnih 
pripomočkov za imobilizacijo  

• zaustavlja krvavitve z različnimi 
metodami in tehnikami  

• izvaja oskrbo ran  
• aplicira kisik 
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