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2: Vzdrževanje odprte dihalne poti
3: Vzdrževanje dihanja in krvnega obtoka
4: TPO
5: Uporaba zunanjega defibrilatorja
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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Študenti se učijo temeljnih postopkov oživljanja in prvo pomoč pri vseh stanjih, ki
ogrožajo življenje ali poslabšujejo zdravje. Študenti spoznajo pripomočke za prvo pomoč.
Spoznajo supraglotične pripomočke za vzdrževanje odprte dihalne poti in se
naučijo predihavanja peko obrazne maske z ročnim dihalnim balonom. Naučijo se
zunanje masaže srca in uporabe avtomatskega defibirilatorja. Učijo se uvajanja intavenskih
katetrov in priprave intravenskih zdravil.
2. Natančen potek študija
Pouk poteka v obliki predavanj (30 ur) in anestezioloških vaj v Simulacijskem centru ter
kirurških vaj. Na vajah je 100% obvezna prisotnost. V primeru opravičene prisotnosti
nadomeščanje po dogovoru.
Natančen razpored predavanj in vaj je objavljen pred pričetkom pouka na spletni strani
predmeta NMP 1. Po končanih vajah študentje pišejo kolokvij iz vaj, pred tem morajo na
katedri za kirurgijo oddati evidenčne liste prisotnosti na vajah in oddati prijavnico za
kolokvij. Oddana dokumentacija od vaj je pogoj za pristop h kolokviju. Uspešno opravljen
kolokvij je predpogoj za pristop k izpitu.
3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Sprotno preverjanje pri pouku, ki ga organizira Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo
ni predvideno.
4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Oddana dokumentacija prisotnosti tako na kirurških in anestezioloških vajah ter uspešno
opravljen kolokvij je pogoj za pristop k izpitu.
5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Izpit je pisni, sestavljen je iz 60-ih vprašanj multiple-choice, vedno je pravilen samo en
odgovor.
Za napačno označen odgovor prejme študent kazenski odbitek v 0,25 vrednosti pravilnega
vprašanja. 30 vprašanj je anestezioloških in 30 vprašanj je kirurških. Da študent izpit uspešno
opravi mora doseči 50 % pravilnih odgovorov.
6. Druge določbe
Pripomočki na izpitu niso dovoljeni, prepovedano je prepisovanje, pogovarjanje, uporaba
mobilnih telefonov (mobiteli morajo biti izključeni). Kršenje izpitnega reda pomeni, da
kršitelj ne bo ocenjen.
7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Ahčan U., Prva pomoč, učbenik s praktičnimi primeri. RKS, 2006
Smernice za oživljanje 2015 evropskega reanimacijskega sveta; slovenska izdaja
http://www.szum.si/media/uploads/files/ERC_2015_slo-1.pdf
8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Temeljni postopki oživljanja, vzdrževanjeodprte dihalne poti s supraglotičnimi pripomočki in
predihavanje s dihalnim balonom, prepoznava ogrožujočega stanja, ki zahteva oživljanje, uvajanje
intravenskega in intraosalnega pristopa za aplikacijo zdravil.
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9. Druge informacije
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