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ZADEVA: Pobuda Iniciative za AED št. 20 – Obnovitev znanja prve pomoči 
 
Pred pridobitvijo vozniškega dovoljenja morajo kandidati za voznike opraviti izpit iz 
prve pomoči. En sam tečaj je seveda veliko premalo. Znanje bi bilo potrebno redno 
obnavljati. Večina voznikov enostavno ne zna nuditi prve pomoči, mnogi so zaradi 
napačnega ukrepanja celo nevarni. Potrebno je uzakoniti obvezne obnovitvene tečaje 
prve pomoči za voznike, po zgledu varstva pri delu, na obdobje vsaj vsakih 5 let (?), kar 
je realno nemogoče pričakovati naenkrat. Prav pa bi bilo, da bi Rdeči križ Slovenije, 
skupaj še z drugimi deležniki na področju poučevanja prve pomoči,  ponudil 
prostovoljne obnovitvene tečaje. Takšni tečaji bi lahko bili dobro obiskani, če bi bili 
ustrezno promovirani in vključeni v različne humanitarne akcije. Donatorji bi na primer 
v zameno za humanitarni prispevek lahko opravili obnovitveni tečaj, kar bi prineslo 
ugodnosti na področju nezgodnega zavarovanja, ipd?!! Vir pokritja stroškov bi torej 
lahko bile tudi zavarovalnice!? Obnovitev znanja prve pomoči, bi bilo npr. obvezno do 
starosti 65 let(?), naprej prostovoljno. 
 
Obnovitvene tečaje prve pomoči za voznike bi lahko vključili v programe promocije 
zdravja na delovnem mestu. Dejstvo je, da so skoraj vsi delavci hkrati tudi vozniki, 
večina se jih vozi v službo z osebnimi avtomobili, mnogi uporabljajo avtomobil v 
službene namene. Obnovitveni  tečaji prve pomoči za voznike bi bili povsem v skladu z 
namenom programov promocije zdravja. Ker specialisti medicine dela, prometa in 
športa sodelujejo pri načrtovanju promocije zdravja na delovnem mestu  prosimo 
Združenje medicine dela, prometa in športa, da podpre našo pobudo. 
 
Z obnovitvenimi tečaji prve pomoči za voznike bi se izboljšalo tudi znanje uporabe 
avtomatskega defibrilatorja (AED). Mnogi vozniki se še nikoli niso udeležili tečaja prve 
pomoči, kjer bi se naučili tudi uporabe AED. Na tečajih prve pomoči za voznike se 
uporabe AED učijo šele zadnja leta. 
  
Hvala za odgovor in podporo pobudi!!! Le skupaj smo lahko še boljši!!! 
S spoštovanjem! 
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