
 

 

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV  VELENJE 
VABI NA  DELAVNICO 

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED 
 

ki bo v torek 29.10. 2019  v sejni sobi Bolnišnice Topolšica , Topolšica 61 

 
 14:45 Registracija, navodila udeležencem  
 
 15.00        TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA 
    

 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja  
 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED 
 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke 
 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh 
 Etične dileme in odgovornost  izvajalcev TPO  
 Diskusija, izmenjava mnenj   
 

16.30 – 16.50  ODMOR – priprava na delavnice 
 

16.50 – 18.50  PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA 
    

 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh  /skupine do 10 udeležencev/ 

 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh   /skupine do 10 udeležencev/  
 

18.50 – 19.00   ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev 
 

 reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti  
 / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/ 

 / udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/ 
 

19.00 – 20.30  PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA 
    

  Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori) 
 

 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja   
   

 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test 
 

 Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi  

 
Cena delavnice 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane 
članske obveznosti so upravičeni do 50% popusta (80 EUR), člani DMSBZT Velenje so upravičeni do 
dodatnega popusta – cena delavnice je tako 60 eur in zajema organizacijo delavnice, gradivo, 
osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi. Ob prijavi OBVEZNO 
napišite podatke o plačniku. Prijave pošljite do petka 25.10.2019 

 
Obvezna prijava preko elektronske pošte  dmsbztvelenje@gmail.com. Dodatne informacije: Janez 
Kramar -  041 707 049. 
 

Vsebina in izvedba delavnica je usklajena z zahtevami obveznih vsebin licenčnega obdobja iz 
temeljnih postopkov oživljanja in ustreza dodatnim kriterijem, ki jih v prilogi zahteva Pravilnik o 
licenčnem vrednotenju strokovnih izpopolnjevanj.  
 

 
mag. Janez Kramar 

 predsednik DMSBZT Velenje 
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