Pravila I. državnega preverjanja znanja prve pomoči študentov
visokošolskih zavodov 2022

I. PRAVILA DRŽAVNEGA PREVERJANJA
I. državno preverjanje znanja prve pomoči študentov visokošolskih zavodov poteka na podlagi letnega
programa dela Rdečega križa Slovenije za leto 2022 in programa dela RKS – OZ, ki prijavijo ekipe.
Za izvedbo državnega preverjanja skrbi delovna skupina za pripravo in izvedbo preverjanja ekip prve pomoči
visokošolskih zavodov pri Rdečem križu Slovenije za leto 2022.
1. Sodelujoče ekipe
Na državnem preverjanju sodelujejo ekipe prve pomoči visokih in višjih šol, ki so pravočasno oddale
prijavo k sodelovanju.
Ekipo prve pomoči sestavlja šest članov (vodja + 5 članov). Vodja ekipe se ocenjuje na posebni
ocenjevalni poli namenjeni ocenjevanju vodje. Prijavi se lahko tudi 1 rezervni član, ki se po potrebi
vključi v preverjanje. Na preverjanju se sestava ekipe brez predhodne najave lahko spremeni pred
pričetkom novega delovnega mesta (menjava z rezervnim članom). Ekipo lahko spremlja tudi
fotograf/snemalec, če se ga predhodno prijavi. Le – ta ne sme ovirati dela članov ekipe (z njimi
komunicirati na delovnem mestu) in ocenjevalcev na delovnem mestu. Ekipo lahko spremlja tudi
mentor, ki pa med preverjanjem s člani ekipe in ocenjevalci ne sme komunicirati. Prav tako mu med
potekom preverjanja ni dovoljen vpogled v ocenjevalne pole. Kršitve se kaznujejo z odvzemom 150
točk, brez predhodnega opozorila.

2. Organi za izvedbo preverjanja
Za organizacijo in izvedbo državnega preverjanja organizator (RKS) zagotovi:
a) Organizacijski odbor (3 člani)
b) Verifikacijsko komisijo in komisijo za izračun rezultatov (2 člana)
c) Ocenjevalno komisijo z razsodiščem (glede na število imitatorjev)
d) Skupino za pripravo imitatorjev in poškodb (4 člani)
e) Skupino minimalno dvanajstih (12) imitatorjev poškodb
f) Skupino prostovoljcev za vodenje ekip
3. Vsebina in potek preverjanja
Preverjanje poteka na naslednji način:
a) Ob registraciji ekip se izvede žreb (vrstni red nastopa ekip, ki so oštevilčene)
b) Preverjanje se odvija na petih delovnih mestih:

Na petih delovnih mestih poteka praktično preverjanje znanja iz dajanja prve pomoči. Ko pride
ekipa na delovno mesto za praktično preverjanje znanja iz prve pomoči, deluje kot ekipa.
Vsaka ekipa mora imeti s seboj 6 kompletov prve pomoči za voznike motornih vozil,
organizator preverjanja pa mora na posameznih delovnih mestih zagotoviti dodaten
obvezilni in drug material, če je to potrebno.
Praktične naloge so vzete iz nabora primerov poškodb, ki jih je pripravil Strokovni center za
prvo pomoč pri RKS. Ocenjevalne pole pripravi Strokovni center za prvo pomoč pri RKS.
Praktično preverjanje znanja traja 10 minut na ekipo prve pomoči, na posameznem delovnem
mestu.
•

4.

Na počivališčih med enim in drugim delovnim mestom organizatorji po potrebi
izvajajo učno-animacijske delavnice, ki se ne točkujejo.

Točkovanje ekip poteka po naslednjem principu:
a) Vsaka poškodba oziroma primer se točkuje skladno z zahtevnostjo poškodbe, ki jih pripravi
organizator državnega preverjanja.
b) Skupno število doseženih točk je seštevek praktičnega dela preverjanja.

5.

Posebne opombe:
a) Člani ekip med preverjanjem ne smejo imeti pri sebi mobilnih telefonom. Komunikacija poteka samo
s spremljevalcem ekipe, med seboj in z ocenjevalci na delovnih mestih.
b) Med preverjanjem od enega do drugega delovnega mesta vodijo ekipe spremljevalci.
c) Ekipe med preverjanjem med seboj ne komunicirajo, mentorji pa ne z ekipo in ocenjevalci.
d) Ekipa, ki ne upošteva teh pravil se lahko kaznuje z opominom, odbitkom 50 točk oz. z izločitvijo iz
preverjanja o čemer odloča razsodišče.
e) Če imata ekipi enako število točk, se postavi teoretično vprašanje iz vsebin prve pomoči, nato odloča
žreb!

6.

Nagrade:
a) Sodelujoče ekipe prve pomoči prejmejo pokale in diplome ter simbolične nagrade, ki jih zagotovijo
sponzorji in RKS.

b) Vse ekipe prejmejo pisno priznanje za sodelovanje na državnem preverjanju.
7.

Gradiva za pripravo:
a) Prva pomoč (25 vprašanj) iz knjige Uroša Ahčana
»PRVA POMOČ – Priročnik za učence in dijake«, RKS 2007 (vsebina cele knjige)
Osnove prve pomoči: Priročnik za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil
(2021)
Interni priročnik Temeljnega programa usposabljanja za pripadnike enot prve pomoči za
bolničarja prve pomoči (2022)
Zloženka: Kri. Darilo, ki rešuje življenja (2018)
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