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Status: Objavljen , 604-8/2012/27  
Predhodniki:  
- Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka 7250.001.6.0  

1. Ime in koda poklicnega standarda 

Zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka 61655030 

Klasius-P 

Zdravstvena tehnologija (drugo) (7259) 

2. Ime in koda poklica 

3. Raven zahtevnosti 

(VI) Zelo zahtevna dela 

4. Poklicne kompetence 

Kandidat: 

 načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo 

 racionalno rabi energijo, material in čas 

 varuje zdravje in okolje 

 sodeluje v strokovnem timu, komunicira s sodelavci, pacienti in z njihovimi svojci 

 uporablja sodobno informacijsko in telekomunikacijsko tehnologijo 

 pripravi sebe, reševalno vozilo, bolniški prostor in opremo v reševalnem vozilu 

 prevzame pacienta, ga transportira do končne lokacije in preda v nadaljnjo oskrbo 

 nudi nujno medicinsko pomoč pacientu; v okviru tega izvaja temeljne postopke oživljanja in uporablja (pol)avtomatski 
defibrilatordokumentira dogodke in postopke od sprejema naročila intervencije do predaje pacienta na končni lokaciji 

5. Opis poklicnega standarda 

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja 

Analiza, načrtovanje 
in organizacija dela 

organizira svoje delo  načrtuje in pripravi lastno delo 

 organizira lastno delo za sodelovanje v timu 

 pozna veljavno zakonodajo o nujni medicinski pomoči in reševalnih 
prevozih v RS 

 obvlada predpisane postopke reševalne službe v primeru velikih 
nesreč in katastrof 

Operativna dela pripravi sebe, reševalno vozilo, bolniški 
prostor in opremo v reševalnem vozilu 

 očisti notranjost vozniške kabine in zunanjost vozila 

 preobleče se v delovno in zaščitno obleko 

 umije in razkuži roke po predpisanem postopku 

 prevzame osebne delovne pripomočke - skladno  z zahtevo 
delodajalca 

 preveri stanje vozila v skladu s predpisi o varnosti v cestnem 
prometu 



 pripravi bolniški prostor, reševalne pripomočke in medicinsko 
opremo 

 po intervenciji pripravi reševalno vozilo in bolniški prostor za 
naslednjo intervencijo 

 po intervenciji nadomesti porabljen sanitetno-potrošni material 

 po intervenciji preveri pravilnost delovanja reševalnih pripomočkov 
in medicinske opreme 

 po intervenciji izvede higiensko pripravo sebe na delo 

 obvesti dispečersko službo o pripravljenosti ekipe 

 pozna standarde in lastnosti osebne varovalne opreme in zaščitne 

obleke 

 pozna specifične nevarnosti pri delu v reševalni službi 

prevzame pacienta, ga transportira do 

končne lokacije in preda v nadaljnjo 
oskrbo 

 prevzame naročilo za intervencijo ali prevoz pacienta 

 obvešča dispečersko službo o fazah izvajanja intervencije ali 
prevoza pacienta 

 po potrebi pokliče na pomoč dodatne ekipe ali druge intervencijske 
službe 

 pregleda in oceni stanje pacienta 

 nudi nujno medicinsko pomoč pacientu  

 prevzame pacienta 

 pregleda ustrezno dokumentacijo 

 izbere ustrezen transportni pripomoček ali metodo za transport 
pacienta in ga o tem seznani 

 pacienta namesti in pritrdi v ustrezen transportni položaj in ga 
transportira do reševalnega vozila 

 pacienta namesti v ustrezen transportni položaj tudi v reševalnem 
vozilu 

 izvaja nujno medicinsko pomoč med transportom 

 izvede predajo pacienta v nadaljnjo oskrbo 

 preda dokumentacijo o pacientu 

 obvlada vožnjo z reševalnim vozilom in transport pacienta z 
različnimi transportnimi metodami, postopki ter pripomočki 

 obvlada temeljni pregled pacienta 

 obvlada uporabo transportnih pripomočkov 

 pozna transportne položaje 

 pozna predpisane postopke v zvezi s prevzemom in predajo 
pacienta 

 pozna principe triaže 

 pozna osnovne principe tehničnega reševanja 

 obvlada nujno medicinsko pomoč v okviru svojih pristojnosti 

 obvlada temeljne postopke oživljanja otrok in odraslih  

 obvlada varno uporabo (pol)avtomatskega defibrilatorja 

 obvlada imobilizacijo s sodobnimi pripomočki v predbolnišničnem 
okolju 

nudi prvo medicinsko pomoč pacientu; v 
okviru tega izvaja temeljne postopke 
oživljanja in uporablja (pol)avtomatski 

defibrilator 

 oceni varnost na mestu intervencije 

 preveri stanje zavesti 

 preverja prehodnost dihalne poti 

 zagotavlja prosto dihalno pot s pomočjo supraglotičnih 
pripomočkov 

 preverja prisotnost vitalnih znakov s pomočjo ročnih tehnik in 
medicinske opreme (monitoring) 

 izvaja temeljne postopke oživljanja s pomočjo medicinsko-
tehničnih pripomočkov  

 izvaja umetno ventilacijo s pomočjo pripomočkov (dihalni balon z 
obrazno masko in uporabo kisika) 

 izvaja defibrilacijo s pomočjo (pol)avtomatskega defibrilatorja 

 izvaja imobilizacijo ekstremitet in celega telesa s pomočjo 
sodobnih pripomočkov za imobilizacijo v predbolnišničnem okolju 

 zaustavlja krvavitve z različnimi metodami in pripomočki 

 izvaja oskrbo ran 

 aplicira kisik z različnimi  pripomočki 



 izvaja porod na terenu 

 obvlada nujno medicinsko pomoč v okviru svoje pristojnosti 

 obvlada temeljne postopke oživljanja otrok in odraslih  

 obvlada varno uporabo (pol)avtomatskega defibrilatorja  

 obvlada imobilizacijo s sodobnimi pripomočki v predbolnišničnem 
okolju 

dokumentira dogodke in postopke od 
sprejema naročila intervencije do 
predaje pacienta na končni lokaciji 

 dokumentira opravljen prevzem reševalnega vozila ter bolniškega 
prostora, reševalnih pripomočkov in medicinske opreme 

 izpolni nalog za prevoz po opravljeni intervenciji 

 sprejme in dokumentira naročila za intervencijo 

 obvesti dispečersko službo o sprejemu naročila za intervencijo 

 dokumentira čas sprejema naročila za izvedbo intervencije, 
začetka izvajanja intervencije, prihoda na kraj dogodka, prihoda 

do pacienta, začetka vračanja na končno lokacijo, prihoda na 

končno lokacijo in čas ponovne razpoložljivosti 

 pozna predpisano dokumentacijo v nujni medicinski pomoči in 
reševalni službi 

 pozna organizacijo in delovanje dispečerske službe v zdravstvu 

 pozna organizacijo in delovanje zdravstva ob velikih nesrečah in 
izrednih dogodkih 

Administrativna dela izpolnjuje zdravstveno in drugo 
dokumentacijo 

 dokumentira opravljen prevzem delovnih pripomočkov  

 izpolni predpisano dokumentacijo v nujni medicinski pomoči in 
reševalni službi 

 vodi evidenco opravljenih storitev 

 upošteva veljavna navodila za obračun storitev 

 zna dokumentirati stanje delovnih pripomočkov 

 zna izpolniti predpisano  dokumentacijo v nujni medicinski pomoči 
in reševalni službi 

 zna uporabljati računalniško tehnologijo 

 pozna veljavna navodila za obračun storitev 

Komercialna dela naroča in shranjuje material ter izdeluje 

izračune storitev 
 preveri rok uporabe medicinskega potrošnega materiala in zdravil 

 izdela izračun in/ali obračun storitve 

 pozna obrazce za izračun in obračun storitve 

Zagotavljanje 
kakovosti 

izvaja samoevalvacijo dela  kontrolira kvaliteto lastnega dela 

 oceni lastno delo 

 pozna kazalnike kakovosti v delu reševalne službe 

 pozna kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
Sloveniji 

Komunikacija sodeluje v strokovnem timu, komunicira 
s sodelavci, pacienti in z njihovimi svojci 

 komunicira s pacientom in sorodniki v okviru svojih pooblastil 

 posreduje navodila in koordinira tim za nenujne reševalne prevoze  

 komunicira s sodelavci in z drugimi zdravstvenimi delavci ter s 
strokovnjaki drugih področij 

 komunicira z ožjim in razširjenim strokovnim timom pacienta 

 obvlada komunikacijo s pacientom, z njegovimi svojci in 
zdravstvenimi delavci v okviru svojih pristojnosti 

Varovanje zdravja in 

okolja 

skrbi za svojo varnost, varnost pacienov 

in sodelavcev 
 uporablja osebna varovalna in zaščitna sredstva pri delu 

 dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter predpisi o 
varovanju okolja 

 pozna predpise o varnosti in varovanju zdravja pri delu ter 
varovanju okolja 

 obvlada postopke za zagotavljanje lastne varnosti, varnosti 
pacienta, sodelavcev in svojcev 



6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda 

6. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO POKLICNEGA STANDARDA 

 Andrej Fink, Klinični center Ljubljana, Reševalna postaja 

 Anton Posavec, Klinični center Ljubljana, Reševalna postaja 

 Darko Čander, Zdravstveni dom Maribor, Center za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze 

 Jože Prestor, Reševalna postaja, Zdravstveni dom Kranj 

 Branko Kešpert, Zdravstven dom Celje, Reševalna postaja 

 Janez Kramar, Zdravstven dom Velenje, Reševalna služba 

 Jelka Drobne, CPI 

 

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda   

 Klement Drofenik, CPI 

 
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA 

 Anton Posavec, Klinični center Ljubljana, Reševalna postaja 

 Darko Čander, Zdravstveni dom Maribor, Center za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze 

 Jože Prestor, Reševalna postaja, Zdravstveni dom Kranj 

 Metod Češarek, CPI 

 

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda   

 Klement Drofenik, CPI 

 

 


