PRAVILNIK
5. SREČANJE PRVIH POSREDOVALCEV
v organizaciji Društva prvih posredovalcev
V okviru srečanja je za udeležence pripravljeno več delovnih postaj, na katerih lahko ekipe
prvih posredovalcev pomerijo, kako dobro so pridobili veščine izbranih vsebin s področja
nujne medicinske pomoči za izvajanje pomoči ogroženim osebam do prihoda ekip nujne
medicinske pomoči. V ta namen smo pripravili osnovna pravila, da pomerjanje ekip prvih
posredovalcev ne bi zgrešilo namena in bi prispevalo predvsem k graditvi samozavesti in
izboljšanju veščin za ohranjanje zdravja občanov.

NAVODILA ZA IZVEDBO TEKMOVANJA PRVIH POSREDOVALCEV
SPLOŠNA PRAVILA
Pravila, zapisana v tem dokumentu, veljajo za pomerjanje ekip prvih posredovalcev iz veščin
izbranih vsebin nujne medicinske pomoči na srečanju prvih posredovalcev, ki bo potekalo 03.
09. 2022 na Jezerskem. V nadaljevanju navodil se ta del srečanja imenuje 'tekmovanje'.
1. Tekmovanja se lahko udeležijo ekipe prvih posredovalcev, ki imajo veljavno licenco za
prvega posredovalca.
2. V ekipi prvih posredovalcev ni zaželjeno, da so člani ekipe zdravstveni delavci ter isti
člani kot prejšnje leto.
3. Na prijavnici mora biti navedeno, kdo je vodja ekipe. Med tekmovanjem se lahko
vodja ekipe zamenja. O zamenjavi vodje ekipe morajo biti obveščeni sodniki oziroma
organizator srečanja, ki to zabeleži na zapisnik ocenjevanja.
4. Tim prvih posredovalcev sestavljajo 3 člani, njegova sestava mora biti v skladu z
dogovorom organizatorja, pogoj je, da ima vsak od članov veljavno licenco za prvega
posredovalca.
5. Zamenjava na tekmovanju zbolelega ali poškodovanega člana ekipe z rezervnim
članom oziroma drugim članom je možna le po predhodni odobritvi s strani vodstva
srečanja. Zamenjava bo možna, če jo bo ekipa pravočasno sporočila vodstvu
tekmovanja.

6. Organizator bo poskrbel za fotografiranje in dokumentiranje dogodka. Vsi tekmovalci
bodo ob registraciji podpisali soglasje za objavo slikovnega gradiva v medijih in za
potrebe promocije projekta prvih posredovalcev.
PRIJAVA EKIP NA TEKMOVANJE
Ekipe se na tekmovanje prijavijo v skladu z navodili organizatorja. Organizator je dolžan o
tekmovanju obvestiti vsa prostovoljna gasilska društva, ki so vključena v projekt prvih
posredovalcev, preko svoje spletne strani. Gasilska društva pa morajo na srečanje prijaviti
ekipe, ki se bodo pomerile na preizkusu usposobljenosti, najkasneje do konca avgusta 2022
oziroma do zapolnjenosti mest. Osnovni podatki prijavljene ekipe so najmanj ime in priimek
tekmovalcev ter iz katerega prostovoljnega društva prihajajo. Organizator do najkasneje
25.08.2022 seznani prijavljene ekipa o sprejemu prijave in potrditvi udeležbe ekipe na
tekmovanju.
Pri omejevanju prijav organizator upošteva naslednje kriterije:
- vsa prostovoljna gasilska društva imajo možnost prijaviti po eno ekipo, izjemoma, v
primeru manjšega interesa drugih gasilskih društev, pa bo organizator naknadno
obvestil število prostih mest, če bodo še na voljo,
- največje skupno število ekip na tekmovanju je 19 ekip + lanska zmagovalna ekipa 4.
srečanja prvih posredovalcev,
- v primeru omejevanja števila ekip imajo prednost prostovoljna gasilska društva, ki so
iz različnih regij Slovenije oziroma tujine.
- v primeru omejevanja števila ekip iz določene regije imajo prednost prostovoljna
gasilska društva, ki so prijavo časovno oddala prej,
- organizator je dolžan seznaniti ekipe s kriteriji za omejitev prijav,
- če so vsa razpoložljiva mesta zasedena, organizator lahko predčasno zaključi zbiranje
prijav in spremeni datum potrditev prijav,
- ko organizator potrdi prvih 19 ekip + lansko zmagovalko, jih obvesti glede plačila
akontacije v višini 80€, ki mora biti poravnana v roku enega meseca po obveščanju
- v primeru odpovedi že sprejete ekipe bo možnost za prijavo organizator ponudil
naslednji ekipi glede na to, katera ekipa je časovno naslednja podala prijavo.
OSNOVNA PRAVILA TEKMOVANJA
Tekmovalni del srečanja je osredotočen na izobraževanje in usposabljanje prvih posredovalcev
v skladu z izobraževalnim programom, ki je opisan v Pravilniku o službi nujne medicinske
pomoči in priročnikom za prve posredovalce, ki ga je izdal Slovenski reanimacijski svet pri
Slovenskem združenju za urgentno medicino.
Delo ekip bo ocenjeno na podlagi smernic Slovenskega reanimacijskega sveta, namenjenega
prvim posredovalcem. V namen tekmovanja ima vsaka ekipa pravico uporabljati vse postopke
in smernice, ki so omenjene v priročniku Slovenskega reanimacijskega sveta, namenjenega
prvim posredovalcem. Ker je vsako obliko tekmovanja potrebno oceniti, bomo tudi na
srečanju določili sodnike, ki bodo ocenili prikazane veščine. Sodniki bodo inštruktorji med

zaposlenimi v nujni medicinski pomoči, ki praviloma sodelujejo tudi pri usposabljanju prvih
posredovalcev.

Komisija sodnikov posveča posebno pozornost:
-

varnemu pristopu na mesto dogodka,
timskemu delu,
izvajanju oskrbe pacienta v skladu s smernicami,
sposobnosti komuniciranja s pacienti in očividci,
sposobnosti komuniciranja z ostalimi službami,
priprava pacienta na predajo službi NMP.

Minimalne tehnične zahteve opreme za ekipe prvih posredovalcev na tekmovanju
opredeljuje priloga pravilnika.
Delo ene ekipe praviloma na vsakem scenariju ocenjujeta 2 ali 3 sodniki, ki točkujejo
postopke na podlagi vnaprej pripravljenih točkovnikov, ki predstavljajo zapisnik o delu ekipe
na scenariju.
Za izvršitev vsakega dogodka je čas omejen in opredeljen v navodilih. Ekipa ja pred začetkom
naloge seznanjena z razpoložljivim časom za obravnavo predstavljenega problema. Vodja
sodnikov na delovišču ekipo opozori 2 minuti pred iztekom časa, ki je namenjen za izvedbo
posamezne naloge.
Po preteku časa (na znak sodnika) ekipa zaključi oskrbo in zapusti mesto dogodka, ne glede
na to, ali je naloga opravljena do konca ali ne.
Čas za izvedbo naloge prične teči, ko ekipa na mesto dogodka pristopi k pacientu, razen če je
v navodilih za posamezno nalogo opredeljeno drugače.
Izvajanje tekmovanja se lahko prekine kadarkoli s strani sodnikov, še posebej v primeru, ko
ekipa s svojim delovanjem ustvari nevaren položaj za člane ekipe ali za ostale udeležence v
dogodku.
Sodnik seznani tim samo z osnovnimi napotki, potrebnimi za izvajanje naloge.
Sodniki odgovarjajo samo na vprašanja v zvezi z nalogo v skladu s pisnimi navodili scenarija.
Podatke o vitalnih znakih pacienta, ki se ne dajo simulirati, bo podal sodnik, vendar šele na
jasno zahtevo člana tima.
Prepovedana je uporaba mobilnih telefonov, UKV postaj, računalnikov in ostalih
komunikacijskih sredstev med izvajanjem scenarijev, razen tam, kjer to zahteva in dovoljuje
scenarij oziroma navodila za izvedbo vaje. Ugotovljena zloraba je razlog za takojšno
zaključitev scenarija brez priznanih točk.
Člani ekipe so dolžni upoštevati navodila sodnikov. Neupoštevanje navodil lahko pomeni
izgubo točk ali izključitev iz tekmovanja, o čemer odloča sodniški zbor ali komisija za
pritožbe.

Štartne številke bodo ekipam dodeljene z žrebom pred začetkom tekmovanja ob prijavi ekip.
Pred začetkom tekmovanja dobi vsaka ekipa časovnico razporeda nalog.
Ekipa se mora javiti na startu 5 min pred predvidenim začetkom naloge.
Če ekipa ni razporejena na scenarij tekmovanja, se mora nahajati v skupnih prostorih, ki so
določeni.
Komunikacija ekip med seboj z namenom pridobivanja informacij o vsebini nalog na
posameznih postajah je strogo prepovedana. V kolikor bodo sodniki na posamezni postaji
ocenili, da je ekipa imela informacije o vsebini posamezne postaje, lahko nalogo po lastni
presoji spremenijo ali ekipi odbijejo določeno število točk.
Organizator za potrebe izvedbe scenarijev priskrbi statiste, lutke ter šolske AED. (Za ostalo
glej: Priloga 1)

DODATNI ČLANI EKIP / SPREMLJAJOČE OSEBE / GOSTI
V prostorih za izvajanje naloge se lahko nahajajo le člani ekipe, sodniki in označene osebe
organizatorja. Vsako ekipo v času opravljanja naloge lahko spremlja več pridruženih oseb, ki
v času opravljanja naloge stojijo izven označenega mesta dogodka.
V času trajanja naloge pridružene osebe ne smejo pomagati ekipi, nositi opreme ali z ekipo
komunicirati. Dovoljeno je snemanje in fotografiranje tima s strani pridružene osebe, vendar
z mesta, ki ga določijo sodniki. Gosti se po prizoriščih tekmovanja lahko gibajo le v spremstvu
organizatorja.

PRITOŽNI ORGAN TEKMOVANJA
Organizator imenuje komisijo za pritožbe in udeležence sezani z možnostmi za podajanje
pritožb. Komisijo sestavljajo:
-

organizator,
ter vsaj dva od določenih sodnikov.

Pritožbe na odločitev sodnikov morajo biti podane organizatorju pisno in sicer v času do
največ 30 minut po zaključku scenarija.

KONČNE DOLOČBE
Organizatorji ne prevzemajo odgovornosti za škodo ali izgubo opreme s strani članov ekip.
Vsak tekmovalec sodeluje na lastno odgovornost ter mora priti na tekmovanje v primerni
psihofizični kondiciji. Tekmovalec se ne sme udeležiti tekmovanje pod vplivom psihoaktivnih
substanc.

Člani ekip se zavežejo, da bodo z opremo, ki je namenjena tekmovanju, ravnali skrbno.
Končni rezultat tekmovanja ekipe je seštevek doseženih točk na vseh nalogah.
Na zaključku tekmovanja organizator predstavi ekipe, ki so se uvrstile po doseženih točkah
med najboljšo tretjino ekip.
Morebitne dodatne informacije, ki niso del tega pravilnika, bodo posredovane ekipam v ustni
obliki ob registraciji in/ali med potekom tekmovanja.

DODATNA PRAKTIČNA NAVODILA TIMU ZA DELO NA NALOGAH
Temeljni postopki oživljanja se izvajajo samo na lutki.
Pri aplikaciji kisika je masko potrebno namestiti na obraz statista ali lutke. Masko mora ekipa
pravilno povezati z prenosno kisikovo jeklenko. Sodniku ekipa poda podatek o pretoku v
litrih na minuto. Masko pri lutki pusti nameščeno na obrazu, pri statistu jo pomakne na vrat.

Priloga 1:
Minimalne tehnične zahteve opreme za ekipe prvih posredovalcev na tekmovanju:
-

ustrezna osebna zaščitna oprema za izvajanje dejavnosti prvih posredovalcev
torba za izvajanje pomoči prvih posredovalcev z najmanj naslednjo opremo:
o oprema za umetno dihanje (dihalni balon)
o kisikova jeklenka (vsaj 2 litra)
o material za doziranje kisika (OHIO maska)
o rokavice
o trikotne rute, astro folije
o več gaz različnih velikosti
o več povojev različnih velikosti

