
PRVO PREVERJANJE GASILCEV – PRVIH POSREDOVALCEV 
V GASILSKI ZVEZI VRHNIKA 

 
Preverjanje bo potekalo 20. maja 2017, v občini Log-Dragomer na treh lokacijah, predvidoma 
od 8.00 do 13.00 ure. Časovnica bo objavljena do najkasneje 15.05.2017. Namen 
preverjanja je pridobivanje in obnavljanje znanja, poenotenje postopkov na intervencijah in 
prijetno druženje. 
Vsi udeleženci so oblečeni v primerne zaščitne obleke, zaščitna obuvala in nosijo čelade. 
Obvezna je uporaba zaščitnih rokavic. Vodja posamezne ekipe je ustrezno označen in ima 
radijsko postajo. Čas, ki ga ima ekipa, je omejen na 15 minut na posamezni lokaciji. Menjava 
lokacije je do max 5 min. Strokovni vodja zdravstvene oskrbe je dr. Vesna Homar, 
zdravstveno oskrbo  na posamezni lokaciji bo nadzirali zaposleni na NMP Vrhnika.  
Vse ekipe prejmejo potrdilo o udeležbi, osvežilne napitke in malico. 

 
LOKACIJA 1: Gasilski dom Dragomer-Lukovica 
Vsebina točke:  

ZAUSTAVITEV MOČNE KRVAVITVE – UREZNINA Z MOTORNO ŽAGO 
Ekipa naredi: 

- Sporoči prihod na intervencijo K 31 
- Uredi varno območje 
- Oceni zdravstveno stanje poškodovanca (npr. ABC) 
- Oskrbi močno ureznino in krvavitev (kompresijska preveza) 
- Ustrezno poroča o dogodku in oskrbi ekipi NMP 
- Ko konča, poroča o zaključku intervencije. 

 
EKIPA POTREBUJE NAHRBTNIK S PRVO POMOČJO. 

 
LOKACIJA 2: Parkirišče pri osnovni šoli Log-Dragomer 
Vsebina točke: PROMETNA NESREČA S POŠKODOVANIM MOTORISTOM 
Ekipa naredi: 

- Sporoči prihod na intervencijo K 39 
- Uredi varno območje 
- Oceni zdravstveno stanje poškodovanca (npr. ABC) 
- Primerno komunicira s poškodovancem 
- Varno sname čelado 
- Oceni poškodbe pri motoristu (sispematičen pregled npr. po ITLS) 
- Namesti vratno opornico 
- Ko konča, poroča o zaključku intervencije. 

EKIPA POTREBUJE NAHRBTNIK S PRVO POMOČJO. 

LOKACIJA 3: Gasilski dom Log 
Vsebina točke: ZASTRUPITEV S SRČNIM ZASTOJEM   
Ekipa naredi: 

- Sporoči prihod na intervencijo K 42 
- Varno pristopi k zastrupljenemu 
- Opravi hitri izvlek poškodovanca 
- Oceni zdravstveno stanje zastrupljenega (npr. ABC) 
- Prične TPO z uporabo AED 
- Namesti zastrupljenega na nosila za prevoz 
- Ko konča, poroča o zaključku intervencije. 

 
EKIPA POTREBUJE NAHRBTNIK S PRVO POMOČJO. AMBU IN AED NA MESTU.  

 


