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ZADEVA: usposabljanje delavcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči
Z novim zakonom o varnosti in zdravju pri delu je prišlo do pomembne izboljšave pri
usposabljanju delavcev za prvo pomoč. Po novem bodo izvajalci medicine dela sodelovali pri
usposabljanju delavcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči. Gre za pomembno
izboljšavo v primerjavi s starim zakonom. Po starem je zadostoval zgolj tečaj iz prve pomoči
za potrebe opravljanja vozniškega izpita. Delavcev se ni usposabljalo za posebne ukrepe prve
pomoči, ki bi temeljili na specifičnostih njihovega delovnega mesta. Nov zakon omogoča, da
bo lahko izvajalec medicine dela prilagodil usposabljanje delavcev za nudenje prve pomoči
nevarnostim, ki obstajajo na njihovih delovnih mestih.
Ker zakon že velja se tudi Zdravstveni dom Trebnje, kot izvajalec medicine dela, pripravlja na
novo nalogo. Pripravili smo program usposabljanja, ki bi zajel obseg usposabljanja
kandidatov za voznike. Osnovni obseg bi razširili s usposabljanjem za posebne ukrepe prve
pomoči glede na razmere na delovnih mestih. Za manjša podjetja je predvideno usposabljanje
v prostorih zdravstvenega doma, za večja podjetja pa kar v samih podjetjih. Tako bi bilo
možno delavcem na licu mesta prikazati potencialne nevarnosti in načrtovati posebne ukrepe
prve pomoči vključno z usposabljanjem za evakuacijo ponesrečencev. Delavci bodo po
novem veliko bolje usposobljeni za nudenje prve pomoči na delovnih mestih.
Z delom bi lahko že začeli, izvedeli pa smo, da pripravljate nov pravilnik o organizaciji,
opremi in materialu za prvo pomoč na delovnem mestu. Prosim, da nam sporočite, če bo
pravilnik v kratkem začel veljati, ker bomo v tem primeru še počakali z usposabljanjem
delavcev. Prosim tudi, da nam pošljete osnutek novega pravilnika. Če želite, sem vam
pripravljen s svojimi dvajsetletnimi izkušnjami v medicini dela pomagati pri pripravi novega
pravilnika. Imam nekaj zanimivih idej, na primer uvedbo defibrilatorjev v sistem prve pomoči
na delovnih mestih.
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