
MESTNA VAJA EKIP PRVE POMOČI 

 

 

V sredini  septembra 2013 smo se člani ekip prve pomoči zbrali na mestni vaji. Namen te vaje je 

preverjanje usposobljenosti ekip prvin posredovalcev ob nudenju prve pomoči. 

Sodelovale so ekipe Rdečega križa in nekaj enot gasilcev bolničarjev v okviru specialnosti nujne 

medicinske pomoči ( NMP ) iz  gasilske Gasilske zveze Ljubljana. Naša ekipa iz pgd Medno  je 

predhodno sodelovala na spomladanski vaji ekip NMP in si z dobrim izhodiščem zagotovila 

sodelovanje na mestni vaji. 

Vaje je potekala na štirih delovnih točkah po centru mesta Ljubljane . Zjutraj nas je ob začetku vaje 

prišel pozdravit tudi g. župan Zoran Jankovič in nam zaželel čim boljši potek vaje.  

Ekipe  sodelujočih so bile sestavljene iz 6 članov. Vsaka ekipa je nastopala s svojo opremo , ki jo 

sestavlja torba prve pomoči z pripadajočo opremo vključno s kisikovo jeklenko in zajemalna nosila. 

Na začetku smo imeli kar nekaj treme, vendar smo vedeli,  da imamo s seboj veliko znanja. Ker smo 

ga črpali ob pomoči naših strokovnih sodelavcev. 

Vsaka vaja je imela tudi časovne omejitve 10 minut za posredovanje ekipe. 

Na prvi vaji nas je pričakal scenarij prometne nesreče med kolesarko in motoristom. Kolesarka je  bila 

hudo poškodovana z poškodbami trebuha z izpadlim črevesjem in nezavestjo. Motorist pa je  imel 

sum na poškodbo hrbtenice in je kazal očitne znake zmedenosti .  Ta vaja nam ni delala večjih 

preglavic. Odpraviti pa  moramo še manjše pomankljivosti.  

Druga vaja pa je vsebovala večje število ponesrečencev. Šlo naj bi za eksplolozijo nevarne snovi med 

večjim številom udeležencev (okoli 20 ljudi ). Poudarek pri tej vaji je bil poznavanje in izvajanje triaže. 

To pomeni . da če je več kot 10 poškodovancev, moramo izvesti selekcijo med njimi kdo bo prej 

deležen pomoči in nadaljne oskrbe. Pomembna je tudi postavitev sektorjev od zelo poškodovanih , 

do manj poškodovanih ali celo preminulih. Sektorje označimo z rdečo, rumeno, zeleno in črno barvo. 

In kako nam je šlo ?  Štala vam rečem. 

Pri tej vaji smo ugotovili da nam triaža dela kar nekaj preglavic. Je pa tudi res,  da so imele tudi ostale 

ekipe veliko težav pri tem. 

Ampak mi smo šli pogumno naprej do tretje delovne točke. Tam nas je pričakal ponesrečenec (lutka), 

ki je doživel  rop in ob tem šoku  je doživel motnje srčnega ritma . Temu pa je sledilo oživljanje. Na 

začetku tega scenarija je tudi nas pričakal ropar in nam grozil z nožem. Ampak mi se nismo pustili 

zmesti in smo najprej počakali na varno območje. Najbolj pomembna je naša varnost pri vseh 

posredovanjih, ker drugače lahko iz ene žrtve nastane  več le teh. 

Ko je bilo varno smo pristopili do poškodovanca , ga začeli oživljati (masaža srca in umetno dihanje). 

Zahtevali smo tudi defibrilator (AED ).  Ko je AED  prispel smo uporabili tudi to, čez nekaj časa pa je 

aparat začel nagajati ( s pomočjo  prisotnega ocenjevalca  ). Ja tudi to se lahko zgodi ampak nas to ni 

zmedlo in smo nadaljevali po utečenem postopku. 



Na četrti delovni točki pa sta nas pričakala dva poškodovanca , otroka , ki sta doživela napad čebel. 

En otrok  se je ob tem spotaknil in grdo padel in si poškodoval gleženj in utrpel udrgnine po roki. To 

nam ni bilo težko oskrbeti. Po osnovni oskrbi smo ga dali tudi na zajemalna nosila. 

Oskrba drugega otroka pa je bila bolj zahtevna. Otrok je bil alergičen na čebelje pike, in je ob tem 

doživel hudo reakcijo ( anafilaktični šok ), Padel nam je v nezavest in spet je sledilo oživljanje. Pri tej 

vaji pa je bil poudarek na oživljanju otroka , ki  se izvajaj malce drugače kot odraslo osebo.  

Scenariji vaj so bili zelo dobro pripravljeni in tudi ocenjevalci so bili super (s strani reševalne postaje 

Ljubljane  in Rdečega križa ). 

 

Po koncu vaje smo ugotovili da smo res del najboljših ekip kar jih premore mesto Ljubljana. 

 Bine , Darja ,Ksenja. Polona, Rok  in spodaj podpisana. Hvala za ves trud in znanje . 

 

Za Prostovoljno gasilsko društvo Medno zapisala    Anita   Kopač   Rejec 













 


