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ZADEVA: Pobuda Iniciative za AED št. 20 – Obnovitev znanja prve pomoči 

 
 

Rdeči križ Slovenije je edini pooblaščeni izvajalec tečajev prve pomoči za voznike. Tečaji se 
opravljajo samo enkrat in so pogoj za pridobitev vozniškega dovoljenja. Znanje prve pomoči 
se zelo hitro pozablja, če ga ne obnavljamo in z leti zastara. Med novostmi, ki jih pred leti še 
nismo poznali so tudi avtomatski defibrilatorji (AED). Danes je učenje uporabe AED sestavni 
del vsakega tečaja prve pomoči. 
Prav bi bilo, da bi Rdeči križ Slovenije uvedel obnovitvene tečaje prve pomoči za voznike, kjer 
jim morebiti lahko pomagajo tudi drugi (pod)izvajalci!? 
Ena od možnosti bi lahko bila, da bi delodajalci obnovitvene tečaje prve pomoči voznikov 
vključili v svoje programe promocije zdravja. 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.  
Predlagamo starostno omejitev obveznega obnavljanja prve pomoči do 60. leta starosti (?), 
ob dopolnjenem 60. letu, če je preteklo od zadnje obnovitve 3 leta ali več, naprej je lahko 
neobvezno in prostovoljno. Udeleženci bi morebiti prispevali simbolični znesek za udeležbo 
(5 – 10 – 20€, ???), medtem, ko bi morali kaznovani vozniki, prestopniki in povratniki sami 
plačati celoten znesek tečaja in na koncu opravljati pisni ter praktični izpit. Zdravstveni 
delavci bi lahko opravili obnovitev PP v svoji ustanovi, kar bi razbremenilo OZRK, izvzeti bi bili 
le zaposleni v nujni medicinski pomoči (NMP) in urgentnih centrih (UC). 
Obnovitev bi zajemala tri glavne vsebine: 

 OŽIVLJANJE (TPO+AED) 

 ZAUSTAVITEV KRVAVITVE 

 HUDE POŠKODBE 
Predvidevamo, da bi bile 4 ure tečaja dovolj za obnovitev teh vsebin!? 
Obnovitveni tečaji bi naj bili vsaj 1 x mesečno v vsakem OZRK, po potrebi pogosteje!? 
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