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DELOVANJE PRVIH POSREDOVALCEV
Uvod

Načrt aktiviranja prvih posredovalcev v občini Krško je izdelan za zagotavljanje
učinkovitega ukrepanja ob nenadnem zastoju srca posameznika. Ob nenadnem srčnem
zastoju, izgubi zavesti, hudi travmi (poškodbe, prometne nesreče), zapori dihalne poti s
tujkom, krvavitvi, kjer je potrebna hitra pomoč, pričakovan dostopni čas ekipe NMP pa je
daljši od 10 minut, lahko NMP Krško s pomočjo prvih posredovalcev bistveno hitreje nudi
nujno medicinsko pomoč.
Avtomatski zunanji defibrilator (v nadaljevanju AED naprava) je prenosna elektronska
naprava, ki je sposobna prepoznati srčni ritem ob zastoju srca pri človeku. S pomočjo
električnega sunka lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. Naprave so izdelane
tako, da jih po zagotovilih proizvajalcev lahko učinkovito uporabljajo tudi laiki.
S sistemsko ureditvijo področja učinkovite uporabe AED naprave je mogoče rešiti
marsikatero človeško življenje na območju občine, predvsem na območjih, ki so
geografsko bolj oddaljena od lokacij služb nujne medicinske pomoči. S tem namenom je
Občina Krško pristopila k sistemski ureditvi delovanja prvih posredovalcev.
1.2

Pravna podlaga

Pravna podlaga za organiziranost prvih posredovalcev je Pravilnik o službi nujne
medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/2015) ter Dogovor o aktiviranju enot za zaščito,
reševanje in pomoč z območja občine Krško z namenom reševanja življenj z izvajanjem
temeljnih postopkov oživljanja in uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja, sklenjen
s posameznim PGD.

2

ORGANIZIRANOST PRVIH POSREDOVALCEV

Prvi posredovalci so prostovoljci, ki imajo opravljeno ustrezno usposabljanje v skladu z
določili Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči. Praviloma so organizirani v sklopu
posameznih PGD.
Aktiviranje prvih posredovalcev se izvaja preko sistema tihega pozivanja (pozivniki in
sistema ASK).
V primeru dogodka, pri katerem je potrebno posredovanje prvih posredovalcev, ReCO
Brežice po prejetem obvestilu o potrebi, izvede aktiviranje, skladno z vsebino dogodka,
prve posredovalce organizirane v sklopu posameznega PGD. Načeloma aktivira prve
posredovalce iz požarnega okoliša za katerega so zadolženi kot člani PGD.
Pri določitvi prvih posredovalcev prostovoljne gasilske enote, ki je zadolžena za požarni
okoliš, se uporablja priloga iz Sklepa o kategorizaciji gasilskih enot javne gasilske službe v
občini Krško.
2.1
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-

Po prejemu klica na 112, ReCO Brežice prijavitelja preveže v konferenčno zvezo s
pristojno službo NMP, skladno z veljavnimi postopki.

-

Ko odgovorna oseba NMP med zajemanjem podatkov po strokovni presoji ugotovi,
da bi bilo z vidika reševanja življenj smiselno aktivirati prve posredovalce z
namenom izvajanja postopkov oživljanja in uporabe AED, prenese zahtevo po
aktiviranju dežurnemu operaterju ReCO Brežice.

-

ReCO Brežice po prejemu zahteve sproži pozivnike prvim posredovalcem z
okolišem delovanja na območju nesreče z besedilom: »AED + ime in priimek +
naslov«.

-

Prvi posredovalci po prejemu pozivov izvajajo postopke izvoza na intervencijo ter
poročanja skladno z veljavnimi postopki. Na intervencijo se odzovejo tisti člani
PGD, ki so usposobljeni za izvajanje postopkov oživljanja in uporabo AED ter
seznanjeni s tem dogovorom, skladno s trenutnimi zmožnostmi.

-

Zdravnik NMP in prvi posredovalec medsebojno komunicirata prvenstveno preko
telefonskih povezav ter izjemoma preko radijskih zvez ZARE na kanalu 10 oz.
skladno z opremljenostjo kadar telefonska zveza ni mogoča. V kolikor komunikacija
po navedenih kanalih ni mogoča, ReCO Brežice posreduje podatke o kanalu, ki je
prost.

Po prejemu zahteve za aktiviranje se morajo aktivirani prvi posredovalci nemudoma, po
telefonu javiti ReCO Brežice in potrditi sprejem informacije in pripravljenost za udeležbo na
intervenciji.
V primeru, ko komunikacije preko telefona ni možno vzpostaviti, prvi posredovalec
vzpostavi komunikacijo z zdravnikom NMP preko radijskih zvez, pri čemer lahko za pomoč
zaprosi ReCO Brežice.
2.2

Organiziranost zvez

Pri prenosu podatkov in komuniciranju se uporablja vsa razpoložljiva telekomunikacijska in
informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojno povezanih omrežjih. Prenos
podatkov in komuniciranje med prvimi posredovalci, ReCO Brežice in NMP poteka po:





mobilne telefonije,
radijske zveze (ZA-RE),
sistemih javne stacionarne telefonije,
internetu/svetovni splet.

Uporabijo se tiste komunikacijske povezave, ki so v dani okoliščini najbolj uporabne.
2.3

Sistem zvez ZA-RE

Pri neposrednem izvajanju nalog prvih posredovalcev se lahko uporabljata sistem radijskih
zvez zaščite in reševanja (ZA-RE) ter sistem osebnega klica. Sistem zvez ZA-RE se
uporablja pri vodenju intervencij ter drugih zaščitnih in reševalnih akcijah.
Telekomunikacijsko središče tega sistema na lokalnem nivoju je v ReCO Brežice, ki
zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in zasebne telekomunikacijske sisteme.
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Uporaba mobilnih repetitorskih postaj ZA-RE

V primeru izpada stacionarne repetitorske postaje na Bohorju bi se uporabila mobilna
repetitorska postaja v mreži sistema zvez ZA-RE. V tem primeru se za območje Krškega
okrepijo radijske zveze s postavitvijo mobilnih repetitorskih postaj na Bohorju, Kumu, Trški
gori ali Trdinovem vrhu. Predvideva se začetna uporaba radijskega kanala 31 in 32.
Pozneje se kanali prilagodijo potrebam udeležencev radijskega prometa zvez na ravni
ReCO Brežice. O spremembah v delovanju omrežij ZA-RE organom vodenja v sistemu sil
ZRP Občine Krško sporoča ReCO Brežice.

Slika 4: Repetitorske postaje s kanali sistema ZA-RE

2.5

Podsistem osebnega klica:

V sistemu zvez ZA-RE deluje tudi podsistem osebnega klica (pozivniki oz. pagerji). Ta
omogoča pošiljanje pisnih sporočil imetnikom sprejemnikov osebnega klica. Sporočila
pošilja ReCO Brežice. V rezervi se predvideva namestitev mobilnega digitalnega
repetitorja. Na območju Krškega se mobilni digitalni repetitor namesti v mestu ali bližnji
okolici, oziroma na lokaciji vrhov na širšem območju Posavja: Kum, Trško goro ali Trdinov
vrh.
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KONCEPT DELOVANJA OB NESREČAH

Nesreča / zastoj srca

Obveščanje in aktiviranje NMP Krško

NMP Krško oceni stanje in potrebo po
aktiviranju prvih posredovalcev

DA
Aktiviranje prvih
posredovalcev

NE
Obveščanje in aktiviranje prvih
posredovalcev

Izvajanje TPO

Konec
intervencije

Poročanje o intervenciji

Ponovna pripravljenost
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Aktivnost
Nesreča zastoj
srca

Opis
Obvestilo o nesreči prejmejo 112 ali NMP

Obveščanje in
aktiviranje NMP
Krško

ReCO o nesreči obvesti NMP Krško

NMP Krško oceni
stanje in potrebo
po aktiviranju
prvih
posredovalcev
Potreba po
aktiviranju prvih
posredovalcev?
DA
Obveščanje in
aktiviranje prvih
posredovalcev
Izvajanje TPO?

Odgovorna oseba NMP Krško presodi
smiselnost aktiviranja prvih posredovalcev,
kadar so organizirani v bližini nesreče

NMP Krško

Ocena stanja in odločitev o aktiviranju.

NMP Krško
ReCO Brežice

Konec
intervencije
Poročanje o
intervenciji
Ponovna
pripravljenost

Izvajalci
ReCO
NMP in
Prvi posredovalci
ReCO

ReCO Brežice aktivira prve posredovalce iz ReCO Brežice
seznama, ki ga zagotavlja NMP Krško
Prvi posredovalci na mestu nesreče izvajajo
TPO. Po vzpostavitvi komunikacije z NMP
izvajajo postopke po navodilih odgovorne
osebe NMP Krško. Ob prihodu NMP Krško
predajo naloge reševalcem.
S predajo izvajanja nalog NMP Krško je za
prve posredovalce intervencija zaključena.
Izdelava poročila o intervenciji prvih
posredovalcev.
Prvi posredovalci po zaključku intervencije
ponovno vzpostavijo ustrezno pripravljenost
in obnovijo sanitetno opremo in sredstva.
V primeru uporabe AED je potrebno o
uporabi obvestiti lastnika oz. skrbnika
naprave, ter zagotoviti čimprejšnjo
vzpostavitev delovanja AED.

Prvi posredovalci
NMP

Prvi posredovalci
Prvi posredovalci
Prvi posredovalci
NMP Krško
Prvi posredovalci
NMP
Lastniki AED
Skrbniki AED

Zgornja zamisel predvideva intervencijo prvih posredovalcev. V primeru, ko na intervenciji
sodelujejo različne enote, vodijo in odgovarjajo za te enote njihovi vodje v skladu s pravili
stroke in predpisi. Delovanje posameznih enot mora biti v skladu z usmeritvami vodje
intervencije (ali vodstva intervencije). V takem primeru potek intervencije usklajuje vodstvo
intervencije.
3.1

Vodenje intervencij

Intervencijo nujne medicnske pomoči vodi odgovorna oseba NMP. Na operativnem
območju na katerem so organizirani prvi posredovalci vodi intervencijo prvi posredovalec,
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ki prične z izvajanjem ustreznih ukrepov za oživljanje in podobno. Vodenje intervencije
preda odgovorni osebi NMP takoj po prihodu NMP na kraj nesreče.
3.2

Naloge in pristojnosti

Naloge in pristojnosti prvega posredovalca so:
 Samostojno izvajanje temeljnih postopkov oživljanja za katere je usposobljen in
opremljen;
 izvrševanje povelj vodje intervencije;
 skrb za varno delo in seznanjenost drugih oseb z nevarnostmi na kraju intervencije;
 skrb za ustrezno usposobljenost in opremljenost za izvajanje nalog na intervenciji;
 obveščanje ReCO ob izvozu ter prihodu in odhodu s kraja intervencije;
 obveščanje vodje intervencije ob prihodu na kraj intervencije, kateremu sporoči
število prvih posredovalcev in materialno-tehnična sredstva s katerimi razpolagajo;
 izdelava poročila o intervenciji.

4

IZJAVE ZA MEDIJE

Izjave za javnost (medije) smejo dati prvi posredovalci le v okviru svojih pristojnosti in
pooblastil in sicer izjave povezane z strokovno-tehničnim nalogami, ki jih je med
intervencijo izvajal ob predhodni odobritvi odgovorne osebe NMP. Prvi posredovalec ne
sme dajati izjav, ki bi vsebovale osebne in zdravstvene podatke osebe, kateri je bila
nudena prva pomoč.

5

POROČANJE O INTERVENCIJI

Poročanje o intervenciji ob nesrečah določa Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih
nesrečah (Uradni list RS, št. 42/00).
O intervenciji poroča prvi posredovalec na obrazcu Poročilo o intervenciji prvih
posredovalcev (PPO).

5.1

Razlaga okrajšav in kratic

CZ –
PGD –
PGE –
ReCO –
RS –
URSZR –
ZRP –
NMP –
AED –
TPO –

civilna zaščita
prostovoljno gasilsko društvo
poklicna gasilska enota
regijski center
Republika Slovenija
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
zaščita, reševanje in pomoč
nujna medicinska pomoč
avtomatski zunanji defibrilator
temeljni postopki oživljanja

