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IZVLEČEK
Uvod: Vloga voznika motornega vozila v smislu dajanja prve pomoči (v nadaljevanju PP) v
primeru prometne nesreče je jasna. Vse raziskave izpostavljajo velik pomen voznikov motornih
vozil v nezgodah, ki jih je z leti vse več. Opredelitev PP med drugim navaja, da je potrebno v
nezgodi ukrepati naglo, hitro in v pravilnem zaporedju. Zato morajo biti dajalci PP dobro
pripravljeni oziroma usposobljeni. V Sloveniji in tudi drugod po svetu je področje PP za voznike
motornih vozil zakonsko urejeno; obstajajo številne organizacije, ki postavljajo standarde PP in
usposabljajo laike. Na področju znanja PP voznikov motornih vozil pa obstajajo številni izzivi,
med njimi tudi obnavljanje znanja PP, saj se, po rezultatih raziskav, to hitro pozabi. Namen:
Namen magistrskega dela je ugotoviti, kakšen je odnos voznikov motornih vozil do dajanja PP in
potrebe po uvedbi obnovitvenega tečaja PP. Metode dela: Uporabljeni sta bili deskriptivna in
eksperimentalna metoda dela. Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo anonimnega anketnega
vprašalnika, eksperimenta s povabili na vnaprej organiziran obnovitveni tečaj PP in izvedbo tečaja
ter s strukturiranimi intervjuji. S tem je zadoščeno kriterijem za triangulacijo. Rezultati: V anketi
je sodelovalo 1050 oseb. Anketiranci so samozavestni glede znanja veščin PP (dobra samoocena),
njihovo dejansko znanje na danih primerih pa je pomanjkljivo, predvsem v primeru poškodb
hrbtenice. Več kot 85 % anketiranih se je opredelilo, da bi se udeležili brezplačnega obnovitvenega
tečaja PP, če bi bil organiziran v njihovem kraju, dejanska udeležba pa je bila le 3 %. Intervjuvanci
niso presenečeni nad izidi eksperimenta in predlagajo številne rešitve za obnovitev znanja PP,
poudarjajo vlogo medijev in potrebo po zakonski ureditvi tega področja. Razprava in sklep:
Pogostejši tečaji in izobraževanje o PP pripomorejo k večji samozavesti za dajanje PP, kar je v
nesreči večkrat ključnega pomena. Večja samozavest in boljše znanje anketirancev, ki imajo pri
svojem poklicu ali hobiju stik z vsebinami PP in se hkrati tudi pogosteje izobražujejo o PP,
podpirata potrebe po nujnosti obnavljanja znanja PP. Obstajajo številne, še neizkoriščene možnosti,
za obnavljanje znanja PP.

Ključne besede: prva pomoč, vozniki motornih vozil, obnovitveni tečaj

ABSTRACT
Introduction: The role of any motor vehicle driver in terms of giving first aid (hereinafter FA) in
case of an accident is clear. All studies highlight the importance of drivers involved in accidents,
that are occurring more and more annually. The definition of FA states, in case of an accident we
need to act rapidly, quickly and in the correct order. Therefore, drivers must be well prepared and
trained. In Slovenia and elsewhere in the world there are regulations for FA. There are many
organizations that set the standards and educate laymen about FA. There are a number of challenges
in the field of knowledge of drivers: one of them is the renewal of FA knowledge, because,
according to research results, that is easily forgotten. Purpose: The purpose of the master thesis is
to find out the attitude of motor vehicle drivers to giving FA and the needs of refresher course of
FA. Methods: Descriptive and experimental methods of work were used. Data was collected using
an anonymous questionnaire, experiment with invites to a pre-organized FA refresher course and
actual course with structured interviews. This satisfied the criteria for triangulation. Results: The
survey involved 1050 people. Respondents were confident in the knowledge and FA skills (good
self-assessment), their actual knowledge in the given case is inadequate, especially in the case of
spinal injuries. More than 85 % of respondents said that they would attend a free FA renewal class,
if it were held in their proximity, but the actual turnout was only 3 %. The interviewees are not
surprised by the results of the experiment and propose a number of solutions for improvement.
They emphasize the role of the media and the need for statutory regulation. Discussion and
conclusion: More frequent refresher courses for FA raise the confidence level when giving FA,
which is often crucial in an accident. Greater confidence and better knowledge of respondents who
are in contact with FA content in their profession or hobby and are also often trained in FA support
the need for a FA refresher classes. There are many untapped opportunities for expanding FA
knowledge.

Keyword: First aid, motor vehicle drivers, refresher course
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1 UVOD
Preprečevanje prometnih nesreč z zagotavljanjem varnosti v cestnem prometu je ukrep, ki ga družba
obravnava in udejanja vsak dan. Uresničuje se na različnih področjih in poskuša z razpoložljivimi
sredstvi zmanjšati naraščujoč trend smrtnih žrtev, ki kljub temu, z večanjem prometa, eksponentno
narašča. Prometne nesreče so torej vsakodnevna realnost. 1,24 milijona ljudi je v letu 2010 izgubilo

življenje na cesti, istega leta v Sloveniji pa 138 (Javna agencija Republike Slovenije za varnost
cestnega prometa, 2013a; World Health Organisation (v nadaljevanju WHO), 2013). Številke so
nesprejemljivo visoke, posledice pa občutijo posamezniki in družba na vseh ravneh, tudi
ekonomski (WHO, 2013). Združeni narodi tako prometne nesreče označujejo kot glavni
zdravstveni problem z negativnimi socialno-ekonomskimi vplivi (WHO, 2013). Posledično se tudi
zdravstveni delavci pri svojem delu vse pogosteje srečujejo in borijo tudi s poškodbami in stanji,
nastalimi na cestah. Njihovo poklicno udejstvovanje je skladno z Nacionalnim programom varnosti
cestnega prometa (Državni zbor Republike Slovenije, 2013), katerega vizija je naslovljena kot ''vizija
nič''. ''Vizija nič'' je pozitiven in odgovoren odnos ustvarjalcev in udeležencev cestnoprometnega

sistema, ki so s svojim celotnim delovanjem in ravnanjem dolžni preprečiti najhujše posledice
prometnih nesreč ter zagotoviti varen dolgoročen cilj: nič mrtvih in nič hudo poškodovanih zaradi
prometnih nesreč. Z moralnega vidika je to edini možni dolgoročni cilj humanih družb ter kot tak
jasen in razumljiv cilj vseh sodelujočih ustvarjalcev in udeležencev cestnega prometa.
Družbena odgovornost akterjev (cestnoprometnega) sistema je bistvenega pomena; najpogostejši
vzrok prometnih nesreč je namreč človek sam. Med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč so
še prevelika hitrost, alkohol, vožnja po nasprotnem voznem pasu, neupoštevanje prednosti ter
nepravilno prehitevanje (Ministrstvo za notranje zadeve, 2014). Kakšen bo izid prometne nesreče
je torej odvisno predvsem od človekovega ravnanja. V primeru, ko pride do nezgode, je pomembna
pravilna uporaba praktičnega znanja prve pomoči (v nadaljevanju PP), ki jo damo na mestu
poškodovancu oz. nenadno obolelemu. V PP je potrebno ukrepati naglo, pravilno in v pravem
zaporedju (Kovačič, 2000). Znanje PP sodi v splošno izobrazbo vsakega voznika, kar je v Sloveniji
predpisano z Zakonom o voznikih (2010). Raven znanja PP voznikov motornih vozil pa je
vprašljiva. Rezultati raziskav kažejo na pomanjkljivo in zastarano znanje, področje obnovitvenih
tečajev PP v Sloveniji za voznike motornih vozil lahko označimo kot neopredeljeno (Kmetič,
1

2013; Simončič, 2013; Štular, 2011; Izlakar in Slabe, 2011; Rajapakse in sod., 2010; Kos, 2010,
Karničnik, 2010; Slabe in Medja, 2009; Šterbenc in Slabe, 2009; Lorenčič, 2007).
Ena izmed ključnih odgovornosti družbe (države, organizacij in posameznika) je kritičen odnos
do prometnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti. Treba bi se bilo izogibati vidiku prometnih
nesreč kot prikaznega sredstva atrakcije splošne populacije. Vsaka nesreča ima svojo vsebino:
okoliščine, vzroke, dejavnike tveganja, možne posledice. S tega vidika je pomembno, da prometne
nesreče, nastale v bližnji preteklosti, v sodobnem infrastrukturnem okolju, ob napredni tehnologiji
varnosti motornih vozil skrbno analiziramo. Pretekli neželeni dogodki morajo biti podlaga za
učenje in pozitivne spremembe v prihodnosti. V nadaljevanju so v ta namen predstavljeni statistika
prometnih nesreč, najpogostejše poškodbe in vzroki za njihov nastanek, dejavniki tveganja,
ranljive skupine, mehanizmi ... Kot pomembno poglavje prispevka k reševanju problematike
prometnih nesreč je izpostavljena tudi PP.

1.1 Epidemiologija prometnih nesreč v Sloveniji in tujini
International Federation Of Red Cross (2011) (v nadaljevanju IFRC) opozarja, da svetovni trend
vse večje urbanizacije negativno vpliva na zdravje, zlasti med ranljivimi skupinami prebivalstva.
Na splošno se bolezenski primeri pomikajo v smeri povečanja nenalezljivih bolezni. Prometne
nesreče so bile v letu 2011 po svetu med desetimi najpogostejšimi vzroki smrti (WHO, 2013).
Poškodbe, nastale v prometnih nesrečah, so osmi najpogostejši vzrok smrti in vodilni pri ljudeh v
starostni skupini od 15 do 29 let (Lozano et al., 2012; WHO, 2013). Preračunano, v svetovnem
povprečju vsak dan na cesti izgubi življenje skoraj 3.400 ljudi. Letno 1,24 milijona žrtev zaradi
smrti na cesti predstavlja bilijonske finančne izgube (Jacobs et al., 2000). Glede na trende bodo
smrti v prometnih nesrečah postale peti vodilni vzrok smrti, če ne bo resnih protiukrepov (WHO,
2011). Pričakovano bo med letoma 2000 in 2020 naraslo število mrtvih ali poškodovanih v državah
v razvoju za 65 % in v razvitih za 80 % (WHO, 2013).
Leta 2011 je v Evropski uniji na cestah umrlo 30.100 oseb, kar je enako številu prebivalcev v
srednje velikem mestu, huje poškodovanih pa je bilo 324.000 (Državni zbor Republike Slovenije,
2013).
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Na slovenskih cestah je bilo v letu 2012 mrtvih 130 ljudi in 9148 poškodovanih (Javna agencija
RS za varnost cestnega prometa, 2013a). Slovenija sodi po številu mrtvih med manj varne države
Evropske unije (Slabe in Šterbenc, 2009). Statistična primerjava zadnjih petih let je sicer
spodbudna, z vidika zmanjšanja posledic prometnih nesreč trendi kažejo na upadanje le-teh (graf
1, 2). Temu sledi cilj nacionalnega programa, katerega izvajanje mora zagotoviti, da na slovenskih
cestah konec leta 2022 ne bo umrlo več kot 70 oseb, hudo telesno poškodovalo pa se ne bo več kot
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Graf 1: Število smrtnih žrtev prometnih nesreč v Sloveniji v obdobju 2008-2012 (Državni zbor RS, 2013).

15000
10000
5000
0
2008

2009

2010

2011

2012

leto

Graf 2: Število poškodovanih v prometnih nesrečah v Sloveniji v obdobju 2008-2012 (Državni zbor RS, 2013).

1.2 Najpogostejše poškodbe in vzroki smrti v prometnih nesrečah
Zgovorno je dejstvo, da je večina poškodb v prometu predvidljivih in preprečljivih (Inštutut za
varovanje zdravja (v nadaljevanju IVZ), 2013). Znani so ključni dejavniki tveganja za nastanek
3

nesreč: neprilagojena hitrost in vožnja pod vplivom alkohola. Ranljivi skupini udeležencev sta
pešci in enosledna vozila (Javna agencija Republike Slovenije za varnost cestnega prometa, 2013b;
European Commission, 2013). Poudarjeno je, da so žrtve lahko vsi: vozniki v vozilu, pešci,
motoristi, kolesarji in drugi udeleženci v cestnem prometu. Največkrat je med vozniki motornih
vozil v prometnih nesrečah poškodovanih več ljudi hkrati.

Mehanizem prometnih nesreč je kompleksen, lahko pride do trčenja, prevračanja, drsenja. Trčenje
(collision) lahko razdelimo na trčenje med poškodovancem in vozilom (occupant collision)
oziroma poškodovancem in objektom zunaj vozila, če je poškodovanca vrglo iz vozila, trčenje
organov (organ collision) oziroma trčenje med poškodovančevim organom (organi) in zunanjim
delom telesa (organ compression) (Creel, 2012; Grmec, 2003). Pri prometnih nesrečah lahko –
ravno zaradi mehanizma nesreče, ko se sprosti veliko kinetične energije – pogosto pride do t.i.
visoko energijskih poškodb, ki jih je treba obravnavati kot resne. Za visokoenergijski dogodek
Creel (2012) navaja avto, ki se pri hitrosti 64 km/h zaleti v drevo.
Najpogostejše resne poškodbe so poškodbe glave in možganov. Odvisno od mehanizma prometne
nesreče in drugih okoliščin je lahko poškodovan vsak del telesa (Creel, 2012). Mnoge resne
poškodbe lahko povzročijo trajno invalidnost ali hude travme v življenju poškodovanca (European
Commission, 2013). 57 % vseh smrtnih žrtev prometnih nesreč umre v prvih nekaj minutah po
nesreči, torej še preden prispe nujna medicinska pomoč (European Road Accident Database,
2007). Kovačič (2000) navaja, da so med vozniki motornih vozil največkrat neposredne nevarnosti
za življenje nezavest, prenehanje dihanja in bitja srca, huda krvavitev, šok in nagle zastrupitve.
Stanja, ki udeleženca v prometni nesreči življenjsko ogrožajo in ki privedejo do srčnega zastoja,
so nezavest, šok, poškodba glave, prsnega koša, trebuha ali medenice (Ahčan in sod., 2007).

1.3 Pomen prve pomoči v prometnih nesrečah
Pomembno vlogo pri preprečevanju smrti ali poslabšanja zdravstvenega stanja ima ravno laik z
dajanjem PP, ker lahko na kraju nesreče s hitrim in pravilnim prvim pregledom ugotovi neposredno
nevarnost za življenje in pravilno ukrepa. Je prvi člen reševalne verige in verige preživetja (Nolan
4

et al., 2010, Ahčan in sod., 2008). Stanja, ki prizadetega življenjsko ogrožajo, je treba odkriti hitro.
To so stanja, ki privedejo do srčnega zastoja: nezavest, šok, poškodba glave, prsnega koša, trebuha
ali medenice (Ahčan in sod., 2007).
V letu 2012 je organizacija Združenih narodov izdala resolucijo, ki obdobje od leta 2011 do 2020
opredeljuje kot Obdobje dejavnosti za varnost v cestnem prometu (United Nations General
Assembly, 2012). Cilj obdobja je uravnotežiti in zmanjšati naraščujoč trend prometnih nesreč in
rešiti vsaj 5 milijonov ljudi. Določenih je pet področij, na katerih si je treba prizadevati za
uresničevanje ciljev resolucije 2011-2020 (tabela 1).

Tabela 1: Pet stebrov za uresničevanje nacionalne varnosti v cestnem prometu od 2011 do 2020 (WHO, 2013).

Management
varnosti
cestnega
prometa

Varnejše ceste in Varnejša vozila
mobilnost

Varnejše
ravnanje
udeležencev v
cestnem
prometu

Ravnanja,
odzivi v
primeru
prometnih
nesreč

Varnejše ravnanje udeležencev v cestnem prometu in primerno ravnanje v primeru prometnih
nesreč sta točki resolucije (tabela 1, označeno z zeleno). Točki se nanašata tudi na dajanje PP;
velik delež posledic bi namreč lahko omilili tudi s pravočasnim in pravilnim izvajanjem temeljnih
postopkov oživljanja in uporabo drugih veščin PP. PP je namreč neposredna zdravstvena oskrba,
ki jo dobi poškodovanec ali nenadno oboleli na kraju dogodka in čim hitreje po dogodku.
Opravimo jo s preprostimi pripomočki in z improvizacijo (Derganc, 1994).
Na pomen PP za voznike motornih vozil je opozarjal tudi Svetovni dan PP v letu 2013. Glavni
namen je bil opozoriti na pomen PP za zmanjšanje smrti in poškodb, povzročenih zaradi prometnih
nesreč. Ključna priporočila Svetovnega dneva PP so:


PP očividcev, laikov v nesreči, je nujno potrebna, saj je prvi pomembni korak v verigi
preživetja.



Vsaka oseba, ki opravlja izpit za voznika motornih vozil, mora pridobiti tudi znanje PP,
katero bi bilo potrebno obnavljati vsakih pet let.
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Vsi udeleženci v cestnem prometu bi morali delovati preventivno in v primeru prometne
nesreče znati poskrbeti za varnost, priklicati pomoč mimoidočih, poklicati nujno
medicinsko pomoč, ugotoviti stanje poškodovancev (zavest, dihanje, poškodbe) in
ustrezno ukrepati v skladu s smernicami PP.



Vsa registrirana vozila morajo biti opremljena z ustreznim kompletom za PP.



Treba je urediti odgovornosti za dajanje PP in pravno zaščititi dajalce PP (IFRC, 2013a).

1.4 Pravna podlaga dajanja prve pomoči in izobraževanja za prvo
pomoč voznikov motornih vozil (makro raven) v Sloveniji
67. člen Zakona o voznikih (2010) določa, da morajo kandidati opraviti izpit iz PP kot del izpita
za voznike motornih vozil kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE,
pri pristojni organizaciji Rdečega križa.
Ne samo opravljanje izpita iz PP, tudi dajanje PP v primeru nesreče je pravna, hkrati pa tudi etična
obveznost. Leta 1965 je zakonodajalec prvič izrecno opozoril, da je PP dolžnost vsakega občana,
kar se je ohranilo in velja v pravnih predpisih Republike Slovenije (Balažic in sod., 2009). Določa
jo Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki pravi da je vsakdo dolžan
poškodovanemu ali bolnemu v nujnem primeru po svojih močeh in sposobnostih nuditi PP in mu
omogočiti dostop do nujne medicinske pomoči (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju, 2006). Kazenski zakonik določa, da kdor ne pomaga osebi, ki je v neposredni smrtni
nevarnosti, čeprav bi to lahko storil brez ogrožanja sebe ali koga drugega, se kaznuje z zaporom
do enega leta (Kazenski zakonik, 2012). Zakonsko so opredeljeni ukrepi delodajalca za
zagotavljanje PP na delovnem mestu (Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za PP na
delovnem mestu, 2006). Zakon o varnosti in zdravju pri delu (2011) nalaga izvajalcu medicine
dela, prometa in športa sodelovanje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje PP ter sodelovanje
pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe PP. V Zakonu o varnosti
cestnega prometa (2008) so natančno opisani varstvo udeležencev cestnega prometa (od 91. do
123. člena), ukrepi v primeru prometne nesreče (od 134. do 137. člen) in prva pomoč (174. člen).
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Vlada Republike Slovenije je konec februarja 2013 pripravila predlog sprememb Zakona o
voznikih (2010), s katerimi bi ukinili obiskovanje tečaja PP in opravljanje izpita iz PP med
pridobivanjem vozniškega dovoljenja. Predlog sprememb je poslala v parlament. 35. člen predloga
spremembe zakona navaja: ''67 člen se črta. K 35. členu: Črta se določba o obveznem izpitu iz
prve pomoči kot del izpita za voznike motornih vozil kategorij A1, A2, A, B1, BE, C1, C1E, C,
CE, D1, D1E, D in DE. Države, v katerih izpit iz prve pomoči ni obvezen, so Portugalska, Španija,
Italija, Belgija in Francija. Prvotni namen določbe je bil usposobiti imetnike vozniškega dovoljenja
za nudenje prve pomoči. Z leti je postal izpit iz prve pomoči zgolj dokument, ki si ga morajo
pridobiti kandidati za voznike motornih vozil, k praktičnem znanju voznikov na tem področju pa
ne prispeva veliko. To se odraža v neustreznih reakcijah voznikov oziroma celo v neizvedenih
obveznih ravnanjih voznikov ob prometnih nesrečah s telesno poškodovanimi. Z vsebinami prve
pomoči bi bilo smiselno nadgraditi obstoječe teoretično usposabljanje v šolah vožnje'' (Vlada
Republike Slovenije, 2013). Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih je bil dne
28.3.2013 označen kot faza konec postopka, nujnost opravljanja izpita PP pa je do danes ostala
zakonsko podprta.

1.5 Delovanje ključnih organizacij (mezo raven) na področju prve
pomoči v Sloveniji in drugod po svetu
Vodilni ustanovi v poučevanju in postavljanju standardov PP v Evropi sta Evropski referenčni
center za izobraževanje iz PP in Evropski svet za reanimacijo (Slabe in Tašner, 2008). Prvi se je v
letu 2014 preimenoval v Globalni referenčni center (IFRC, 2013b). Vodilna svetovna organizacija,
ki se ukvarja s pomenom promocije PP, je Mednarodna federacija društev Rdečega križa in
Rdečega polmeseca.
V Sloveniji so za področje PP odgovorne številne organizacije; izvajajo projekte, ki poudarjajo
pomen širjenja znanja in veščin o PP ter spodbujanja in osveščanja prostovoljcev. Ena izmed
vodilnih pri promociji PP je Rdeči križ Slovenije (v nadaljevanju RKS). Organiziran je kot enotno
društvo, ki deluje v 12 regijah, 56 območnih združenjih in 916 krajevnih organizacijah Rdečega
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križa v Sloveniji (RKS, 2014). Po Zakonu o Rdečem križu (Zakon o RKS, 1993) ima RKS na
področju PP tudi javna pooblastila za usposabljanje ekip PP Civilne zaščite in Rdečega križa ter
za izvajanje izpitov iz PP za bodoče voznike motornih vozil.
Poleg Rdečega križa so v Sloveniji dejavne tudi druge organizacije in združenja, ki skrbijo za
promocijo PP. Na državni ravni je pomembna organizacija Civilna zaščita, ki je namensko
organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; za opravljanje nalog zaščite,
reševanja in pomoči se organizirajo enote in službe, med katerimi so tudi enote za PP (Ministrstvo
za obrambo, 2012).
Na tem področju so aktivna tudi društva (Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Avto-moto
društva), fakultete in šole. V Sloveniji je pomemben projekt Za življenje, ki poteka pod okriljem
Društva študentov medicine Maribor in Društva študentov medicine Slovenije. Pri izvedbi projekta
prostovoljno sodeluje več kot 100 študentov medicine in številni zunanji sodelavci (zdravniki,
predavatelji, zdravstveni tehniki). Cilj projekta je ozavestiti širšo javnost o problematiki PP in
povečati odzivnost očividcev v primerih nezgod in nenadnih obolenj (Za življenje, 2012).

1.6 Vozniki motornih vozil kot dajalci prve pomoči – vidik posameznika
(mikro raven) v Sloveniji in tujini
Pomembnost zakonske določbe o obveznem izpitu PP za voznike motornih vozil in obstoj
pristojnih organizacij je utemeljena z rezultati številnih raziskav (Strömsöe, 2013; IFRC, 2011;
Van de Velde et al., 2009; Kuramoto et al., 2008). Primer: dokazano je, da pri srčnem zastoju po
petih minutah, če očividci ne pristopijo k žrtvi in ne dajo PP, nastanejo nepopravljive okvare
možganov (Kupnik in Križmarić, 2009). Idealno bi morali vsi državljani imeti vsaj nekaj znanja o
PP (Nolan et al., 2010). Kljub temu, da je PP v Sloveniji zajeta na makro (državna regulativa z
zakoni) in mezo (organizacije) ravni promocije zdravja, se pogosto v nesreči zgodi, da ljudje PP
ne dajo (Recek, 2006; Bizjak in Slabe, 2009; Slabe in sod., 2012). To prinaša negativne posledice:
večje zdravstvene zaplete pri poškodovanih oziroma nenadno obolelih osebah ali smrt (Rajapakse
in sod., 2010). Rezultati mnogih raziskav kažejo, da je problem povezan predvsem s
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pomanjkanjem znanja o dajanju PP in strahom. Večina avtorjev znanje laikov o PP, tudi voznikov
motornih vozil, ocenjuje kot pomankljivo, sploh v primeru težjih poškodb ali obolenj (Kmetič,
2013; Simončič, 2013; Izlakar in Slabe, 2011; Štular, 2011; Rajapakse in sod., 2010; Kos, 2010;
Karničnik, 2010; Slabe in Medja, 2009; Šterbenc in Slabe, 2009; Lorenčič, 2007). Tudi stanje v
tujini je podobno (Howard and Houghton, 2012; Eisenburger and Safar, 1999; Goniewicz, 1998).

1.7 Izobraževalni vidik
obnovitveni tečaji

prve

pomoči:

značilnosti,

priporočila,

Problem znanja PP je, da se hitro pozabi in zastara, če ga ne obnavljamo in ne utrjujemo (Arding,
2008). Več dokazov potrjuje, da se spretnosti začnejo slabšati skoraj od trenutka dalje, ko se konča
tečaj (IFRC, 2011). Nekatere študije navajajo izgubo znanja po treh do šestih mesecih po koncu
učenja (IFRC, 2011). Kakovost klica na pomoč, zunanja masaža srca in umetno dihanje se
poslabšajo v treh do šestih mesecih po osnovnem usposabljanju (Andresen et al., 2008; Einspruch
et al., 2007, Roppolo et al., 2007; Woollard et al., 2006; Berden et al., 1993). AED veščine se
ohranijo dalj časa kot same veščine temeljnih postopkov oživljanja (Andresen et al., 2008; Riegel
et al, 2006). Ni zadosti podatkov, da bi lahko formalno priporočili določeno frekvenco
obnavljalnih tečajev PP za ohranjenje veščin in znanja. Vendar izkušnje iz učenja temeljnih
postopkov oživljanja vodijo k priporočanju tečajev za redno obnavljanje, zlasti laične javnosti, ki
se ne srečuje pogosto z vsebinami PP. Interval med posameznimi obnavljalnimi tečaji je 6 – 12
mesecev (IFRC, 2011). Soar in sod. (2010) priporočajo, naj se za osvežitev znanja obnovitveni
tečaj iz vsebin temeljnih postopkov oživljanja in praktične uporabe avtomatskega eksternega
defibrilatorja izvede v časovnem okviru treh do šestih mesecev, ko se znanje začne pozabljati.
Realnejše je priporočilo IFRC (2013a), izdano ob svetovnem dnevu PP, da bi bilo potrebno znanje
PP s tečaji osvežiti vsaj na vsakih 5 let. Smernice priporočajo tudi programe za samoizobraževanje
(video, računalniško podprti programi) kot učinkovite alternative klasičnim tečajem (Nolan et al.,
2010).
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1.8 Izvajalci tečajev prve pomoči, vloga medicinske sestre
Usposabljanje PP na različnih tečajih, lahko štejemo med preventivne ukrepe, saj so vsebine PP
naravnane tudi k preprečevanju nesreč in skrbi za varnost, glede na cilje PP pa tudi na preprečitev
poslabšanja zdravstvenega stanja. V skladu s tem je Lingard (2002) v študiji o učinkovitosti tečajev
PP med gradbenimi delavci ugotovila, da imajo tečaji PP pomemben preventiven učinek, ker
prispevajo k varnejšemu obnašanju zaposlenih na delovnem mestu. Promocija zdravja je v sistemu
zdravstvenega varstva umeščena kot zdravstvena dejavnost ohranjanja in krepitve zdravja.
Podajanje vsebin PP je, poleg drugih zdravstvenih delavcev, delo tudi medicinskih sester in
zdravstvenikov (različnih stopenj izobrazbe in poimenovanj) v vlogi zdravstvenih vzgojiteljev. K
temu so zavezani tudi formalno (Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Slovenije, 2005; Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi, 2008).
Medicinske sestre imajo znanja in spretnosti, ki jih lahko posredujejo posameznikom ali skupinam.
Velik del zdravstvene vzgoje predstavlja učenje o zdravju, navadah, življenjskem slogu in
spodbujanju posameznika za zdravo življenje (Hoyer, 2005). Zdravstveno vzgojo delimo na
primarno, sekundarno in terciarno raven (Kvas, 2011).
Voznike motornih vozil lahko, glede na statistike nesreč, umestimo v rizično skupino za nastanek
poškodb ali nenadnih obolenj. Obnovitvene tečaje PP za voznike bi lahko umestili v sekundarno
raven zdravstvene vzgoje. V tem smislu se v primeru nezgode uporaba znaja PP, ki je rezultat
zdravstve vzgoje (tečaji PP) lahko umesti tudi v terciarno raven zdravstvene vzgoje. Terciarna
raven je namenjena vzgoji ljudi za življenje z že nastalo škodo, za preprečevanje vrnitve bolezni
ali poslabšanja stanja (Kvas, 2011).
RKS je v letu 2007 (RKS, 2008) za dajanje PP usposobil 17.341 bodočih voznikov motornih vozil.
Pri izvajanju tečajev sodelujejo medicinske sestre in zdravniki z veljavno licenco Strokovnega
centra za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije. Med učitelji PP z novo licenco Strokovnega
centra, pridobljeno leta 2007 in 2008, zavzemajo medicinske sestre 91 % delež (Šterbenc in Slabe,
2009). Leta 2009 so nacionalna združenja Rdečega križa in Rdečega polmeseca po svetu
usposobila v PP več kot sedem milijonov ljudi. Trenutno je več kot 36.000 aktivnih inštruktorjev
PP in 770.000 aktivnih prostovoljcev Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ki služijo svojim
skupnostim pri izobraževanju v PP (IFRC, 2011).
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2 NAMEN
Namen magistrskega dela je ugotoviti odnos voznikov motornih vozil v Sloveniji do PP in njihovo
stališče do uvedbe obnovitvenega tečaja PP. Cilj je predstaviti pomen znanja PP za ustrezno
ukrepanje v prometnih nesrečah. Cilj je ugotoviti, kakšne je samoocena voznikov motornih vozil
o znanju veščin PP in kakšno je njihovo dejansko znanje PP na izbranih primerih poškodb (kakšne
so razlike na primerih lažjih in težjih poškodb in hkrati tudi, ali je rezultat odvisen od časa, ki je
pretekel od zadnjega tečaja PP in od stika z vsebinami PP pri delu ali hobiju). Cilj je ugotoviti tudi,
kakšen je razkorak med stališči voznikov motornih vozil do opredelitve za udeležbo na
obnovitvenem tečaju PP in pripravljenostjo za dejansko udeležbo na organiziranem ponujenem
tečaju. V zvezi s tem so iskani odgovori na naslednja raziskovalna vprašanja:


Kakšna je opredelitev voznikov motornih vozil do njihovega znanja veščin PP v
primeru lažjih poškodb?



Kakšna je opredelitev voznikov motornih vozil do njihovega znanja veščin PP v
primeru težjih poškodb?



Kakšno je dejansko znanje voznikov motornih vozil o PP na podanih primerih lažjih
poškodb?



Kakšno je dejansko znanje voznikov motornih vozil o PP na podanih primerih težjih
poškodb?



Kakšno je stališče voznikov motornih vozil do obnovitvenega tečaja PP?



Kakšna je dejanska udeležba voznikov motornih vozil na ponujenem obnovitvenem
tečaju PP?



Kakšen je vidik izvajalcev tečajev PP do znanja voznikov motornih vozil v Sloveniji?



Kakšen je vidik izvajalcev tečajev PP do obnovitvenih tečajev PP v Sloveniji?

Iz namena, ciljev in raziskovalnih vprašanj magistrskega dela izhajajo naslednje hipoteze,
razdeljene v tri sklope: samoocena znanja veščin PP, objektivno znanje PP na izbranih primerih
poškodb in udeležba na obnovitvenem tečaju PP.
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Samoocena znanja veščin PP:
H1: Vozniki motornih vozil samoocenjujejo znanje veščin PP v primeru lažjih poškodb kot dobro,
v primeru težjih poškodb pa kot slabo.
H2: Pri voznikih motornih vozil je samoocena znanja veščin PP večja, če je od udeležbe tečaja PP
preteklo manj časa.
H3: Vozniki motornih vozil kot glavni razlog, da je njihova samoocena znanja veščin PP v
nekaterih primerih poškodb slaba, navajajo pomanjkanje znanja.

Objektivna ocena znanja za dajanje PP na izbranih primerih:
H4: Vozniki motornih vozil teoretično poznajo pravilno PP dobro v primeru lažjih oz. nezapletenih
poškodb, v primeru težjih, zapletenih poškodb pa je znanje voznikov motornih vozil o pravilni PP
slabše.
H5: Vozniki motornih vozil praktično dobro poznajo pravilno PP v primeru lažjih poškodb, v
primeru težjih poškodb pa je znanje voznikov motornih vozil o pravilni PP slabše.
H6: Teoretično poznavanje pravilne PP na danih primerih je med vozniki motornih vozil, ki se pri
svojem poklicu ali hobiju srečujejo z vsebinami PP, boljše kot pri tistih, ki se s temi vsebinami ne
srečujejo.

Udeležba na obnovitvenem tečaju PP:
H7: Dejanska udeležba na ponujenem obnovitvenem tečaju PP je manjša, kot bi pričakovali iz
stališč anketirancev o pomenu obnovitvenega tečaja ter opredelitvijo za udeležbo na obnovitvenem
tečaju PP.
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3 METODE DELA
Pri pripravi magistrskega dela je bila uporabljena strategija raziskovanja presečna študija. Najprej
je bil opravljen pregled domače in tuje literature, iskane s pomočjo sistema COBISS in
podatkovnih baz Google učenjak, EBSCOhost. Določeni so bili vsi vključitveni in izključitveni
kriteriji za izbor ustrezne literature, ista določila obveljajo tudi v empiričnem delu. Vključitveni
kriteriji za analizo so bile novejše raziskave (ne starejše od leta 2005, v večini po letu 2010),
strokovni članki (ne starejši od leta 2005) ter literatura spletnih strani uradnih pristojnih
organizacij. Izključitvene kriterije za analizo literature določajo predvsem poljudne revije in
neverodostojne spletne strani, literatura starejša od 2005 (s tremi verodostojnimi izjemami).

3.1 Opis metodologije prvega dela raziskave
Zbiranje podatkov v okviru deskriptivne metode raziskovanja je potekalo s pomočjo anonimnega
anketnega vprašalnika (priloga 2) v avgustu in septembru 2013. Izdelan je bil s programom za
izdelavo spletnih anket 1KA. Hiperpovezava na spletno anketo je bila objavljena na spletnih
straneh Rdečega križa Slovenije, Avto-moto zveze Slovenije in Zdravstvene fakultete, na forumih,
ki jih obiskujejo vozniki motornih vozil (BMW forum, Hondaforum, Slo-Tech) in posredovana
preko socialnih omrežij in e-pošte. Pred objavo je bil anketni vprašalnik testiran s strani strokovnih
ocenjevalcev (skupaj 10). Vprašanja so bila zaprtega tipa, razdeljena v sklope: samoocena znanja
veščin PP, znanje PP na izbranih primerih in obnovitveni tečaj PP ter demografski podatki. Skupno
je anketni vprašalnik vseboval 17 vprašanj. Predmet raziskave so bili vozniki motornih vozil obeh
spolov in vseh starostnih skupin nad 16 let. Načrtovana odzivna skupina je štela 1000 oseb. Anketo
je začelo reševati 1178 ljudi, 1050 jo je končalo v celoti, kar je tudi vzorec populacije. Ostali so jo
izpolnili le delno ali pustili prazno. Upoštevani so bili le v celoti izpolnjeni vprašalniki.
Pridobljeni kvantitativni podatki so bili obdelani s pomočjo programa za statistično obdelavo
podatkov IBM SPSS Statistics version (Statistical Package for the Social Sciences in Microsoft
Excel 2007). Rezultati raziskave so bili primerjani z rezultati že obstoječih raziskav v Sloveniji in
tujini. Statistična značilnost razlike med vzorci iz več skupin je najpogosteje določena z analizo
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variance (ANOVA) in spreminjanjem enega (enosmerna analiza) ali dveh (dvosmerna analiza)
dejavnikov (1W ali 2W ANOVA). Značilnost razlike med posameznimi pari skupin je preizkušana
z ustreznim dodatnimi (post-hoc) testi. S 2 testom smo ugotavljali statistično značilnost razlik v
deležih (Ferligoj, 1995). Meja za statistično značilne razlike je bila postavljena pri p < 0,05, razen
pri dodatnem testiranju med posameznimi pari skupin, kjer so bili kriteriji za statistično značilne
razlike ustrezno višji. Za statistično analizo je bil uporabljen program Sigma Stat (Systat Software,
San Jose, Kalifornija, ZDA).

3.2 Opis metodologije drugega dela raziskave
Neodvisna spremenljivka eksperimentalne metode raziskovanja je bilo povabilo na vnaprej
organiziran obnovitveni tečaj PP, kot odvisna spremenljivka pa izid – dejanska udeležba na tečaju.
Vabilo za tečaj je bilo poslano na 620 določenih poštnih naslovov. Naslovi so bili pridobljeni iz
baze podatkov Rdečega križa (območna združenja) o voznikih motornih vozil, ki so opravljali izpit
iz PP. Za vpogled v bazo podatkov Rdečega križa Slovenije in uporabo le-teh je bila po Zakonu o
varstvu osebnih podatkov (2007) zaprošena informacijska pooblaščenka (priloga 3). Vpogled v
bazo podatkov je bil delno odobren in opravljen v občinah Škofja Loka, Ljubljana, Novo mesto in
Nova Gorica februarja, marca in aprila 2014. Tako je bil pridobljen vzorec populacije štirih
velikosti mest, ki so po številu prebivalcev razvrščena v mesti z več kot 20.000 prebivalci
(Ljubljana, Novo mesto) in mesti med 10.000 in 20.000 prebivalci (Nova Gorica in Škofja Loka).
Prvotni namen je bil, da se povabi samo tiste osebe, pri katerih je od opravljenega izpita PP za
voznike motornih vozil minilo več kot 5 let, a soglasja od informacijske pooblaščenke za
pridobitev tega podatka ni bilo možno pridobiti. Vabilo za tečaj je vsebovalo osnovne podatke o
tečaju (lokacija, časovni okvir, teme), povabljeni udeleženci so lahko izbirali med dvema
terminoma (priloge 4, 5, 6, 7). Eksperiment je pokazal razkorak med stališči in resnično
dejavnostjo posameznikov. V Škofji Loki, Novem mestu in Novi Gorici je bil tečaj v enem terminu
dejansko izveden, v Ljubljani pa je, sicer organiziran tečaj, v obeh terminih odpadel zaradi
neodzivnosti udeležencev. Zaradi tehničnih razlogov naj bi bil ta tečaj izveden na Zdravstveni
fakulteti Ljubljana; za organizacijo tečaja (priloga 8) je bilo pridobljeno dovoljenje. Tečaj v Škofji
Loki je bil v februarju 2014, v Novem mestu v marcu 2014, v Novi Gorici pa v aprilu 2014, vsi po
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vnaprej pripravljenem programu (priloga 9). Demografski podatke udeležencev so bili pridobljeni
s kratkim vprašalnikom, ki so ga udeleženci rešili med tečajem (priloga 10). Za preverjanje
hipoteze H5 (H5: Vozniki motornih vozil praktično poznajo pravilno PP v primeru lažjih poškodb,
v primeru težjih poškodb pa je znanje voznikov motornih vozil o pravilni PP slabo) je bil vnaprej
pripravljen točkovnik preverjanja praktičnega znanja (priloga 11), a večina udeležencev tečaja v
Škofji Loki in Novem mestu ni želela sodelovati pri preverjanju praktičnega znanja, zato je bilo
le-to opuščeno tudi drugod.

3.3 Opis metodologije tretjega dela raziskave
Pridobivanje podatkov se je zaključilo s ponovno uporabo deskriptivne metode raziskovanja, kot
orodje za zbiranje podatkov pa je bil uporabljen strukturiran individualen intervju.
Opis metodologije po pregledu poteka kvalitativne raziskave (Mesec, 1998)
1. Opredelitev problema: V predhodnjih fazah raziskovanja je bil obravnavan predvsem vidik
posameznikov – voznikov motornih vozil, predstavnikov mikro ravni, ki zajema probleme
posameznika in njegove akcije. Dejavnost posameznika je bila analizirana z vidika
sprejemanja družbene zavesti oblikovanja vzorcev, družbenih vlog, vloge njegovega
individualnega vpliva na družbeno določene pogoje življenja (Barle in Bezenšek, 2006).
To se navezuje na ugotavljanje pripravljenosti voznikov motornih vozil za dajanje PP,
raziskovanje njihovega odnosa do obnovitve znanja PP, njihovo znanje … Druga, mezo
raven obravnave je institucionalno naravnana (raven organizacije). Te teorije podrobneje
analizirajo vprašanja, kot so družbene skupine in strukture, ki delujejo v okviru posamezne
institucije, problem avtoritete, oblikovanje različnih družbenih vlog (Barle in Bezenšek,
2006). Ker je potrebno zajeti tudi to raven, je bil izbran opisani del raziskave.
2. Pojasnitev teoretičnega okvirja ali predrazumevanja: glej uvodni, teoretični del magistrske
naloge.
3. Izbor enot raziskovanja: vzorčenje je bilo namensko. Intervjuvanci so bili izbrani v skladu
s pogojem, da imajo naziv licenciran predavatelj PP, vodja območnega združenja Rdečega
križa, strokovni sodelavec Rdečega križa Slovenije za področje PP, vodja reševalne postaje
in hkrati licenciran predavatelj PP. Izbrani so bili po kriterijih starosti in kraja, v katerem
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delujejo (upoštevajoč raznolikost). Intervjuvanih je bilo 8 oseb, zagotovljena jim je bila
anonimnost.
4. Zbiranje empiričnega gradiva, podatkov: z metodo spraševanja s pomočjo strukturiranega
intervjuja (priloga 12). Za spraševanje je bil vnaprej izdelan vprašalnik, vsi vprašanci so
bili vprašani ista vprašanja, v istem zaporedju. Vprašanja so bila namenjena evalvaciji
anketnega vprašalnika, eksperimentalne metode in njihovih pogledov na obnovitvene
tečaje PP za voznike motornih vozil. Intervjuji so bili izvedeni aprila in maja 2014. Vsi
intervjuji so potekali osebno, v mirnem prostoru, brez prisotnosti drugih oseb. Vnaprej je
bilo pojasnjeno in dogovorjeno, da se intervjuji zvočno snemajo, zagotovljena je bila
anonimnost; intervjuanci so si morali rezervirati vsaj 45 minut svojega časa, namenjenega
intervjuju. Snemanje glasu je potekalo s pomočjo diktafona in pametnega mobilnega
telefona. Na podlagi posnetkov so bili narejeni prepisi zapisov (priloge od 13 do 19).
Spremembe, ki so bile dovoljene in izvedene med samim prepisom, so bile: ne prepiše se
besed, ki se smatrajo kot mašila (am, no, ja), razen če ni bilo ocenjeno, da kakorkoli
vplivajo na pomen povedanega; iz pogovornega jezika se prepiše v knjižni jezik, vendar je
dovoljena uporaba določenih pogovornih besed; beseda se lahko spremeni, če ni
razumljiva. Spremembe, nastale med prepisom, so narejene tako, da ne vplivajo na pomen
stavka.
5. Kvalitativna analiza in interpretacija: urejanje gradiva (priloga od 13 do 19); določitev enot
kodiranja: vprašanja strukturiranega intervjuja so bila oblikovana tako, da so bile vnaprej
predvidene nekatere enote kodiranja. Vprašalnik je razdeljen na sklope: uvod v tematiko
obnavljanja znanja PP v Sloveniji, trenutno stanje na področju obnovitve znanja,
prihodnost obnovitvenih tečajev PP, možne rešitve, komentar rezultatov anketnega
vprašalnika in eksperimenta, zaključek intervjuja. Besedilo je razčlenjeno s pomočjo
direktnih izpisov v preglednice ob sprotnem pregledu prepisov. Pri kodiranju je bila
uporabljena tehnika neposrednega poimenovanja. Vse kategorije se nanašajo na temo PP
in vozniki motornih vozil, obnovitveni tečaji PP za voznike motornih vozil. Kategorije so:


uvod v tematiko: asociacije, obnovitev da ali ne, postavitev časovnega okvirja,
razlogi;



ocena trenutnega stanja: ocena trenutnih danih možnosti, ključne ovire, ocena
odnosa voznikov motornih vozil, bojazen pred tožbami;
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pogled v prihodnost, možne rešitve: predlogi/ideje, zakonska podlaga;



komentar rezultatov anketnega vprašalnika in eksperimenta: pogled, razlog, rešitve;



zaključek intervjuja: predlogi, pripombe, komentarji na obravnavano tematiko.

6. Poročanje je predstavljeno v poglavjih Rezultati in Razprava magistrskega dela.
Metode dela zadostujejo kriterijem za triangulacijo. Ta pojem sta v družboslovno raziskovanje
uvedla Campbell in Fiske leta 1959, ko sta neodvisno uporabila več merskih postopkov, da bi
povečala veljavnost rezultatov (Lobe, 2006). Po Denzinu (1978) je bila za raziskavo uporabljena
metodološka triangulacija, kombinacija kvalitativnih in kvantitativnih metod raziskovanja.
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4 REZULTATI
V nadaljevanju so v prvem podpoglavju prikazani rezultati anketnega vprašalnika. V drugem
podpoglavju so predstavljeni rezultati eksperimenta, v tretjem podpoglavju pa rezultati
strukturiranih intervjujev.

4.1 Rezultati, pridobljeni z odgovori anketirancev
Anketni vprašalnik sestoji iz sklopov: demografski podatki anketirancev, samoocena anketirancev
o obvladovanju veščin PP in objektivna ocena teoretičnega znanja PP anketirancev na izbranih
primerih poškodb in stališča vprašanih do obnovitvenega tečaja PP.

4.1.1 Demografski podatki anketirancev
Skupno število uspešno zaključenih anketnih vprašalnikov je 1050. 60 % anketiranih je bilo
ženskega, 40 % pa moškega spola, največ vseh (42 %) jih sodi v starostni razred od 20 do 30 let.
Skoraj polovica vseh sodelujočih (49 %) ima končano srednjo šolo, velik delež (43 %) pa je višje,
visoko ali univerzitetno izobraženih (graf 3).
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Graf 3: Demografski podatki anketirancev

Legenda 1; stopnja izobrazbe za graf 3:
Stopnja izobrazbe
OŠ
SŠ
VŠ, UNI
MAG
DR

dokončana osnovna šola
dokončana srednja šola (3-letna poklicna šola, gimnazija ali 4-letna strokovna šola
dokončan višješolski ali visokošolski strokoven program ali univerzitetni program
dokončan magisterij stroke ali magisterij znanosti
dokončan doktorat znanosti
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Skoraj ena tretjina (32 %) anketirancev prihaja iz osrednjeslovenske regije, iz gorenjske pa skoraj

regije stalnega
prebivališča
anketirancev

ena petina (19 %). Zastopanost ostalih regij ni presegla 10 % (graf 4).
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Graf 4: Razdelitev anketirancev glede na regijo njihovega stalnega prebivališča

Približno polovica anketiranih (49 %) ima pri svojem poklicu ali hobiju stik z vsebinami PP. Slaba
polovica vseh anketirancev je zadnje izobraževanje ali izpit iz PP naredilo pred več kot 5 leti, od
teh okoli 64 % (283 anketiranih voznikov) pred več kot 10 leti. Izmed 539 anketirancev, ki nimajo
stika z vsebinami PP pri poklicu ali hobiju, je 345 (64 %) opravilo zadnje izobraževanje o PP pred
več kot petimi leti in od tega skoraj dve tretjini (221 anketirancev) pred več kot 10 leti.

4.1.2 Samoocena znanja veščin prve pomoči
Izbrane poškodbe so bile za namen obdelave podatkov poenostavljeno kategorizirane na lahke
poškodbe in srednje težke ali težke poškodbe, glede na triažne kategorije ameriškega sistema po
štirih barvah (Herman, 2008) ali po triažnem sistemu SIEVE (Lennquist, 2012) (tabela 2).
Tabela 2: Delitev poškodb glede na triažne kategorije

poškodbe
nezavestna oseba, ki ne diha
poškodbe hrbtenice
hudo krvaveča rana na roki
nezavestna oseba, ki diha
odrgnina na kolenu

delitev poškodb
težke poškodbe
težke poškodbe
srednje težke
srednje težke
lahke poškodbe
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zvit gleženj
opeklinska rana prsta na roki

lahke poškodbe
lahke poškodbe

Pri skupini voznikov, ki pri vsakdanjem delu nimajo stika z vsebinami PP, je bil delež tistih, ki so
na različnih enostavnejših primerih lažjih in srednje težkih poškodb samoocenili svoje znanje z
ocenami dobro (srednje dobro do zelo dobro) 83 %, kar je bilo statistično značilno (p < 0,001; 2
test) več kot pri težkih oziroma zahtevnih primerih poškodb, kjer je bilo 50 % tistih, ki so svoje
znanje ocenili kot dobro.
Pri skupini, ki se z vsebinami PP srečuje pogosteje, je bil delež tistih, ki so na primerih lažjih
nezapletenih poškodb svoje znanje ocenili kot dobro 95 %, kar je bilo statistično značilno (p <
0,001; 2 test) več kot pri težjih poškodbah (80 %). Pri tej skupini ni bilo statistično značilnih
razlik (p = 0,108; 2 test) med deležem voznikov, ki so svoje znanje PP pri lažjih poškodbah
ocenili kot dobro (96 % srednje dobro do zelo dobro) in deležem tistih voznikov, ki so svoje znanje
pri srednje težkih poškodbah (94%; 2 test) ocenili kot dobro.
Pri skupini voznikov, ki se pogosteje srečujejo s PP, je bil delež voznikov, ki so pri težkih
poškodbah ocenili svoje znanje kot dobro, za 60 % večji kot pri skupini voznikov, ki se s PP v
vsakdanjem življenju običajno ne srečujejo, kar je bilo statistično značilno več (p < 0,001; 2 test).
Rezultati, ki prikazujejo statistične značilnosti so zbrani v prilogi 20 in tabeli 3 in potrjujejo
hipotezo (H1): Vozniki motornih vozil samoocenjujejo znanje veščin PP v primeru lažjih poškodb
kot dobro, v primeru težjih poškodb pa kot slabo.
Tabela 3: Primerjava samoocene pripravljenosti za dajanje PP na danih primerih različnih poškodb, med osebami ki
imajo stik z vsebinami PP in med tistimi, ki tega stika nimajo.

stik z vsebinami PP pri poklicu/hobiju
poškodbe
nezavestna oseba, ki ne diha
poškodbe hrbtenice
nezavestna oseba, ki diha

samoocena
pripravljenosti
za dajanje PP
slaba
dobra
slaba
dobra
slaba

da (n=511)
73
343
127
383
33

ne (n=539)
273
264
322
215
139
21

hudo krvaveča rana na roki
odrgnina na kolenu
zvit gleženj
opeklinska rana na prstu
roke

dobra
slaba
dobra
slaba
dobra
slaba
dobra
slaba
dobra

478
24
487
3
507
21
489
39
470

398
111
427
15
522
85
452
117
421

Legenda 2, za barvne oznake v tabeli 3:
težke poškodbe
srednje težke poškodbe
lahke poškodbe

Srednje vrednosti samoocen znanja PP na posameznih izbranih primerih so za obe skupini
anketirancev razvidne v tabeli 4 in dodatno potrjujejo hipotezo H1. Pri vseh primerih oskrbe
izbranih poškodb so bile srednje ocene znanja PP statistično značilno višje (p < 0,05) pri skupini
anketirancev, ki se pogosteje srečujejo z vsebinami PP, kot pri drugi skupini, ki v vsakdanjem
življenju nima stika z vsebinami PP (priloga 20). Pri obeh skupinah sta bili srednji oceni obeh
težkih poškodb (poškodba hrbtenice ter poškodovanec, ki ne diha) najnižji (tabela 4, podane so
povprečne vrednosti in standardne napake) in sta se statistično značilno razlikovali (p < 0,02) od
ocene znanja PP pri ostalih poškodbah (priloga 20). V obeh skupinah so anketiranci najbolje
ocenili svoje znanje PP pri oskrbi odrgnine (tabela 4). Pri skupini, ki se pri svojem delu ali hobiju
pogosteje srečuje z vsebinami PP, ni bilo statistično značilnih razlik med srednjo oceno poznavanja
ukrepov PP pri nezavestnemu poškodovancu, ki diha, in zvinom gležnja (p > 0,025) ter med
srednjo oceno poznavanja oskrbe večje krvavitve in enostavne opekline (p > 0,05) (priloga 20).
Pri ostalih laikih, ki se vsakodnevno ne srečujejo z vsebinami PP, ni bilo statistično značilnih razlik
(p > 0,03) med srednjo oceno poznavanja oskrbe enostavne opekline, večje krvavitve in
nezavestnega, ki spontano diha. Primerjava samoocen znanja PP v ostalih primerih poškodb je pri
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obeh skupinah anketirancev pokazala statistično značilne razlike med posameznimi ocenami
(priloga 20).
Tabela 4: Srednje vrednosti samoocen znanja PP po posameznih poškodbah po ocenah od 1 do 5, različne skupine
anketirancev.

poškodbe

vsi anketiranci

tisti anketiranci, ki

tisti anketiranci,

(n=1050)

imajo stik z

ki nimajo stika z

vsebinami PP

vsebinami PP

(n=511)

(n=539)

3,2

3,8 ± 0,05 #, *

2,6 ± 0,04*

poškodbe hrbtenice

2,8

3,3 ± 0,05 #, *

2,3 ± 0,04*

nezavestna oseba, ki diha

3,8

4,3 ± 0,05#, +

3,2 ± 0,04

hudo krvaveča rana na roki

3,6

4,1 ± 0,05#

3,2 ± 0,04

odrgnina na kolenu

4,4

4,7 ± 0,05 #,&

4,2 ± 0,04&

zvit gleženj

3,9

4,2 ± 0,05#

3,5 ± 0,04$

opeklinska rana na prstu

3,7

4,1 ± 0,05#

3,3 ± 0,04

nezavestna oseba, ki ne
diha

roke

Legenda 3, za simbolne oznake v tabeli 4:
*

statistična značilno (p < 0,05) manjše kot pri srednje težkih in lažjih poškodbah; primerjava
znotraj posamezne skupine

#

statistična značilno (p < 0,05) večje kot pri skupini, ki nima stika z vsebinami PP

&

statistično značilno večje (p < 0,05) od ostalih poškodb znotraj posamezne skupine laikov

$

statistično značilno večje (p < 0,05) od srednje težkih poškodbi in od oskrbe opeklinske rane

+

Statistično značilno različno (p < 0,05) od vseh poškodb znotraj skupine razen od zvina
gležnja

Legenda 4, za barvne oznake v tabeli 4:
težke poškodbe
srednje težke poškodbe
lahke poškodbe
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Srednje vrednosti seštevkov samoocen znanja PP vseh sedmih primerih poškodb pri posameznih
podskupinah anketirancev, ki se razlikujejo glede na čas od zadnjega tečaja PP, prikazuje tabela 5.
Pri anketirancih, ki so pogosteje v stiku z vsebinami PP in so imeli zadnji tečaj pred več kot tremi
leti, je bila srednja vrednost skupne ocene za več kot 11 % nižja kot pri podskupini, ki je imela
tečaj PP v zadnjem letu, kar je bilo statistično značilno različno (p < 0,006). Pri tej skupini smo
ugotovili statistično značilno nižjo skupno oceno že pri skupini anketirancev, ki so imeli tečaj PP
pred več kot enim letom, vendar manj kot tremi leti (priloga 21). Pri ostalih anketirancih, ki nimajo
pogostega stika z vsebinami PP (tabela 5), je bila srednja vrednost skupne ocene znanja PP pri
skupinah, ki so imele zadnji tečaj pred več kot tremi leti, za več kot 14 % nižja kot pri tistih, ki so
imeli tečaj PP v zadnjem letu, kar je bilo statistično značilno različno (p < 0,007). Med anketiranci,
ki so imeli zadnji tečaj po več kot treh letih, statistično značilnih razlik v srednji vrednosti ocene
znanja PP nismo ugotovili (p > 0,01), ne glede na to, ali imajo pogostejši stik s PP ali nimajo stika
z vsebinami PP pri vsakdanjem delu ali hobiju (priloga 21). S tem lahko potrdimo hipotezo H2:
Pri voznikih motornih vozil je samoocena znanja veščin PP večja, če je od udeležbe tečaja preteklo
manj časa.
Tabela 5: Srednje vrednosti seštevkov samoocen znanja veščin PP za vse dane poškodbe glede na število let, ki je
minilo od zadnjega izobraževanja o PP, za različne skupine anketirancev.

število

let

od

zadnjega tisti anketiranci, ki tisti anketiranci, ki

tečaja/izobraževanja o PP

imajo stik z vsebinami nimajo
PP

stika

z

vsebinami PP

manj kot 1 leto

30,5 ± 0,4*

25,9 ± 0,9 #

od 1 do vključno 3 let

28,5 ± 0,4, &

23,9 ± 0,6$

več kot 3 leta do vključno 5 let

27,0 ± 0,6

22,2 ± 0,6

več kot 5 let do vključno 10 let

25,8 ± 0,9

22,3 ± 0,5#

več kot 10 let

26,1 ± 0,6

21,5 ± 0,4

Legenda 5, za simbolne oznake v tabeli 5:
*

statistična značilnost ( p < 0,05) znotraj skupine; razlika od vseh ostalih podskupin, ki se
razlikujejo glede na čas od zadnjega tečaja

&

Statistično značilno ( p < 0,05) različno znotraj skupine, razlika od podskupin, ki sta imeli
zadnji tečaj pred več kot petimi leti
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#

statistično značilno ( p < 0,05) različno znotraj skupine, razlika od podskupin, ki so imele
tečaj pred več kot tremi leti

$

statistično značilno ( p < 0,05) različno od podskupine, ki je imela tečaj pred več kot desetimi
leti

51 % anketiranih voznikov motornih vozil je v vsaj enem primeru podanih poškodb samoocenila
znanje PP kot slabo. Hipoteza H3 (Vozniki motornih vozil kot glavni razlog, da je njihova
samoocena znanja veščin PP v nekaterih primerih poškodb slaba, navajajo pomanjkanje znanja) ni
potrjena. Rezultati namreč kažejo, da so kot glavni razlog za slabo samooceno anketiranci navedli
strah pred napako (25 %), ena petina anketiranih pa je izpostavilo pomanjkanje znanja (tabela 6).
Tabela 6: Razlogi anketirancev za slabo samooceno pripravljenosti za dajanje PP

razlogi za slabo samooceno pripravljenosti za dajanje PP
bojim se, da bi naredil/a kaj narobe
nimam dovolj znanja
ne zmorem pomagati (npr. ne prenesem pogleda na kri, strah me je okužb,
panika)
zaradi osebnih prepričanj ne bi dala/a prve pomoči
drugo

odgovori
anketirancev
(n=536)
262
208
42
3
21

Drugo, grupirano po številu odgovorov anketirancev (za tabelo 6):

nimam dovolj znanja, izkušenj
15

bojim se, da bi
naredil/a kaj
narobe
3

nimam dovolj znanja in se
bojim, da bi naredil/a kaj
narobe
3

4.1.3 Objektivna ocena znanja prve pomoči na izbranih teoretičnih primerih
Izbrani teoretični primeri poškodb so bili za obdelavo podatkov poenostavljeno kategorizirani na
enostavne in zapletene primere poškodb, glede na zahtevnost danega vprašanja in možne
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odgovore. Pod enostavne poškodbe spadajo zlom podlakti, opeklina na prstu roke in nezavestna
oseba, ki leži na tleh. Pod zapletene primere sta uvrščeni oseba s sumom na poškodbo vratne
hrbtenice in oseba v vozilu, ki je negibno naslonjena na volan.
Vozniki motornih vozil so na enostavne teoretične primere poškodb odgovorili pravilno v 64 %,
kar je bilo statistično značilno večji delež pravilnih odgovorov kot pri zapletenih poškodbah, kjer
je bil delež pravilnih odgovorov 33 % (p < 0,001; 2 test). S tem je potrjena hipoteza H4 (Vozniki
motornih vozil teoretično poznajo pravilno PP dobro v primeru lažjih oz. nezapletenih poškodb, v
primeru težjih, zapletenih poškodb pa je znanje voznikov motornih vozil o pravilni PP slabše.)
Podrobnejši pregled po posameznih primerih (tabela 7) je pokazal, da sta bila deleža pravilnih
odgovorov največja pri enostavni oskrbi zlomljene roke (87 %) in pri nezavestni osebi (73 %).
Delež pravilnih odgovorov pri oskrbi enostavne opeklinske rane je bil za eno tretjino nižji kot pri
ukrepanju pri osebi, ki negibno sloni v avtomobilu, kjer je pravilno odgovorila skoraj polovica
anketirancev. Razlika je bila statistično značilna (p < 0,001; 2 test) (priloga 22). Pri relativno
zapletenem primeru voznika osebnega avtomobila, ki negibno leži v avtomobilu, je kar 19 %
anketirancev dalo prednost preverjanju odzivnosti poškodovanca in ne skrbi za varnost, kar je sicer
pravilen prvi ukrep.
Primerjava obeh skupin voznikov, razdeljenih glede na stik z vsebinami PP pri vsakdanjem delu
ali hobiju (tabela 7), je pokazala, da je pri tistih anketirancih, ki imajo stik z vsebinami PP, delež
pravilnih odgovorov statistično značilno večji (p < 0,001; 2 test) za vse primere razen pri oskrbi
poškodovanca s sumom na poškodbo hrbtenice (p = 0,198) (priloga 22). Pri tem zapletenem
primeru poškodbe je bil pri vseh anketirancih delež pravilnih odgovorov najnižji, saj je pravilno
odgovorila manj kot ena petina anketirancev. S tem lahko skoraj v celoti (razen za primer poškodbe
hrbtenice) potrdimo H6: Teoretično poznavanje pravilne PP na danih primerih je med vozniki
motornih vozil, ki se pri svojem poklicu ali hobiju srečujejo z vsebinami PP, boljše kot pri tistih,
ki se s temi vsebinami ne srečujejo.
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Tabela 7: Primerjava deleža pravilnih odgovorov anketirancev na vprašanja o znanju PP po danih primerih
enostavnih in zapletenih poškodb glede na njihov stik z vsebinami PP pri poklicu ali hobiju

pravilni odgovori (v %)
SKUPAJ
poškodbe

STIK Z VSEBINAMI PP
da

ne

oseba z zlomom podlakti

87 %*

93 %

83 % #

oseba z opeklino na prstu roke

31 %$

42 %

21 % #

oseba, ki negibno leži na tleh
oseba, ki je negibno naslonjena na
volan
oseba s sumom na poškodbo vratne
hrbtenice

73 %*

79 %

66 % #

47 %$

60 %

34 % #

18 %

20 %

17 %

Legenda 6, za simbolne oznake v tabeli 7:
*

statistična značilnost (p < 0,05) znotraj skupine, razlike med posamezno
težavnostjo poškodb

#

statistična značilnost (p < 0,05), primerjava med skupinami, ki imajo stik z
vsebinami PP in tisto skupino, ki tega stika nima

$

statistično značilno različno (p < 0,05) od ostalih poškodb

Leganda 7, za barvne oznake v tabeli 7:
nezapleteni primeri poškodb
zapleteni primeri poškodb

Pri skupini voznikov, ki se z vsebinami PP ne srečuje pogosto (n = 539), smo analizirali vpliv časa,
ki je minil od zadnjega tečaja, na teoretično poznavanje pravilne oskrbe poškodbe na izbranih
primerih (analiza je bila narejena brez predhodno določene hipoteze, zaradi pričakovanih deljenih
rezultatih, kateri so bili tudi dobljeni). Delež vseh pravilnih odgovorov pri vseh primerih poškodb
pri anketirancih, ki so se nazadnje udeležili tečaja PP pred manj kot 3 leti, je bil 52 %, kar je bilo
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statistično bolj značilno (p < 0,001; 2 test) kot pri ostalih, ki so imeli tečaj PP pred več kot 3 leti,
kjer je bil delež pravilnih odgovorov 42 %. Pri tej analizi statistično značilnega vpliva časa od
zadnjega tečaja na pravilno ukrepanje nismo dokazali (p > 0,05; 2

test) samo pri

najenostavnejšem primeru (zlom podlakti) in zelo zapletenem primeru pristopa k poškodbi vratne
hrbtenice (priloga 23).

4.1.4 Udeležba na obnovitvenem tečaju prve pomoči
Skoraj vsi anketiranci (96 %) se strinjajo s trditvijo, da je obvezen izpit iz PP za pridobitev
vozniškega dovoljenja nujno potreben. Triurnega obnovitvenega tečaja PP bi se udeležilo 85 %
anketiranih, če bi bil brezplačen, polovica pa tudi, če bi bil tečaj plačljiv. Približno 7 od 10
anketiranih se strinja, da bi moral biti obnovitveni tečaj PP za voznike motornih vozil zakonsko

odstotek odgovorov
anketirancev

predpisana obveznost na 5 ali 10 let (graf 5).
100%
80%
60%
40%
20%
0%
se ne strinjam

niti niti

se strinjam

stopnja strinjanja z danimi trditvami
A

B

C

D

E

Graf 5: Stopnja strinjanja anketirancev s trditvami, ki se nanašajo na obnovitveni tečaj PP.

Legenda 8 , trditve
za graf 5:

A
B
C
D

Obvezen izpit iz PP za pridobitev vozniškega dovoljenja se mi zdi
nujno potreben.
Triurnega urnega obnovitvenega tečaja PP bi se udeležil/a, če bi bil
le-ta brezplačen.
Triurnega obnovitvenega tečaja PP bi se udeležil/a tudi, če bi bil le-ta
plačljiv (največ 20 evrov).
Kratek obnovitveni tečaj PP za voznike motornih vozil na vsakih 5 let
bi moral biti zakonsko predpisana obveznost.
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E

Kratek obnovitveni tečaj PP za voznike motornih vozil na vsakih 10
let bi moral biti zakonsko predpisana obveznost.

Približno 22 % (n=232) vseh anketirancev se je opredelilo, da se ne bi udeležili brezplačnega niti
plačljivega obnovitvenega tečaja PP za voznike motornih vozil. Od tega je 37 % takih, ki se v
primeru plačljivosti tečaja le tega ne bi udeležili zaradi finančnih razlogov (nimajo denarja), 14 %
pa navaja pomanjkanje časa; v enakem odstotku so mnenja, da imajo dovolj znanja o PP (tabela
8).
Tabela 8: Razlogi, zakaj se nekateri anketiranci ne bi udeležili obnovitvenega tečaja PP.

Razlogi, zakaj se ne bi udeležil obnovitvenega tečaja PP.
ker nimam časa
ker menim, da imam dovolj znanja o PP

odstotek odgovorov
anketirancev
(n=232)
14 %
14 %

ker ne vem, kje in kako se lahko udeležim takega tečaja
ker se mi znanje prve pomoči ne zdi pomembno
ker sem se podobnega tečaja/izobraževanja o PP udeležil/a pred
kratkim

12 %
1%

ker menim, da ponujeni tečaji PP niso dovolj kvalitetni

10 %

ker nimam denarja, v kolikor bi bil tečaj plačljiv

37 %

12 %

Več kot tretjina (34 %) vseh anketirancev je mnenja, da imamo v Sloveniji dovolj veliko ponudbo
tečajev PP. 8 od 10 anketiranih se strinja, da so formalno organizirani tečaji PP boljši od
samoizobraževanja, dobra polovica pa je mnenja, da so obstoječi tečaji PP v Sloveniji kakovostno
izvedeni (graf 6).
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odstotek odgovorov
anketirancev

100%
80%
60%
40%
20%
0%
se ne strinjam

niti niti

se strinjam

ne vem

stopnja strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na tečaje PP
A

B

C

Graf 6: Stopnja strinjanja anketirancev s trditvami, ki se nanašajo na obstoječo ponudbo tečajev PP v Sloveniji.

Legenda 9, trditve za graf 6:

B

V Sloveniji imamo dovolj veliko ponudbo tečajev PP/ možnosti za izobraževanje o
PP.
Boljši način od samoizobraževanja (branje priročnikov) o PP so formalno organizirani
tečaji.

C

Tečaji PP v Sloveniji se mi zdijo kakovostno izvedeni.

A

Skoraj polovica anketirancev največ odgovornosti za to, da se znanje PP ne udejanja v realnosti,
ko pride do nesreče, pripisujejo posamezniku. Približno 30 % jih meni, da bi moralo biti
obnavljanje znanja PP obvezno in predpisano z zakonom (tabela 9).

Tabela 9: Razporeditev anketiranih glede na njihovo mnenje o tem, kdo je odgovoren, da se znanje PP večkrat ne
uresniči v praksi.

odgovornost
Država, ker ne predpisuje ustreznega zakona, ki bi
ljudi obvezoval, da obnovijo svoje znanje prve
pomoči.
Posameznik sam, ker ne poskrbi za svoje znanje
prve pomoči.

odstotek odgovorov anketirancev
(n=1050)

29%
46%
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Organizacije (RKS), ker ne poskrbijo za dovolj
pestro ponudbo in oglaševanje tečajev prve pomoči
za pridobivanje znanja.
drugo

8%
16%

Drugo, grupirano po številu odgovorov anketirancev (za tabelo 9):
posameznik sam
organizacije
vsi
država, pravni sistem

63
9
23
62

4.2 Rezultati, pridobljeni z eksperimentalnim delom: obnovitveni tečaj
prve pomoči
Izmed 620 povabljenih se je obnovitvenega tečaja PP za voznike motornih vozil udeležilo
približno 3 %. Rezultat (skupaj z rezultati anketnega vprašalnika: graf 5) potjujeje statistično
značilno razliko (p < 0,001) v pozitivnem odzivu na udeležbo na tečaju med skupinama
anketirancev in povabljenih in s tem hipotezo H7: Dejanska udeležba na ponujenem obnovitvenem
tečaju PP je manjša, kot bi pričakovali iz stališč anketirancev o pomenu obnovitvenega tečaja ter
opredelitvijo za udeležbo na obnovitvenem tečaju PP (priloga 24). Tečaja se je udeležilo več
moških različnih starosti in izobrazbe (tabela 10). V povprečju je minilo 17 let od takrat, ko so se
nazadnje udeležili obnovitvenega tečaja PP za voznike motornih vozil.
Tabela 10: Skupni rezultati eksperimenta obnovitvenih tečajev PP za celotno Slovenijo

število povabljenih udeležencev

620

število odzvanih na povabilo

25

število odzvanih na povabilo v %

4%

31

dejansko številu udeleženih na obnovitvenem
tečaju pp

18

dejansko številu udeleženih na obnovitvenem
tečaju pp v %

2.9 %

spolna struktura udeležencev
starostna struktura udeležencev

11 moških, 7 žensk
v razponu od 27 do 69 let

izobrazbena struktura udeležencev

dokončana: 1 OŠ, 9 SŠ, 8 VŠ ali UNI

število let od zadnjega izpita za pp

17

stik s pp pri hobiju/poklicu

16 ne, 2 da

Legenda 10; stopnja izobrazbe za tabelo 10:
Stopnja izobrazbe
OŠ
SŠ
VŠ, UNI
MAG
DR

dokončana osnovna šola
dokončana srednja šola (3-letna poklicna šola, gimnazija ali 4-letna strokovna šola
dokončan višješolski ali visokošolski strokoven program ali univerzitetni program
dokončan magisterij stroke ali magisterij znanosti
dokončan doktorat znanosti
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Na brezplačni triurni obnovitveni tečaj PP je bilo v različnih terminih in lokacijah povabljenih po
110 in 200 oseb (skupaj 620 oseb). Največja udeležba je bila v Novi Gorici (7 oseb). V Ljubljani
se tečaja ni udeležil nihče izmed povabljenih, zato ni bil izveden (tabela 11).

Tabela 11: Rezultati eksperimenta obnovitvenih tečajev PP po različnih krajih v Sloveniji

Škofja Loka

Ljubljana

Novo mesto

Nova Gorica

17.2.2014 in
19.2.2014

24.2.2014 in
26.2.2014

11.3.2014

9.4.2014

19.2.2014

/

11.3.2014

9.4.2014

110

110

200

200

9

ni podatka

24

ni podatka

število odzvanih na
povabilo

8

2

6

9

dejansko število
udeležencev

6

0

5

7

3 moški in 3
ženske

/

4 moški in 1
ženska

3 ženske in 4
moški

/

od 27 do 69
let

od 33 do 38
let

/

dokončana: 1
OŠ, 3 SŠ, 1
VŠ ali UNI

dokončana: 3
SŠ, 4 VŠ ali
UNI

povprečje 14
let

/

povprečje 21
let

povprečje 17
let

6 (vsi) NE

/

4 NE, 1 DA

6 NE, 1 DA

lokacija tečaja
ponujeni termini
dejanski termini
izvedbe
število povabljenih
udeležencev
število vrnjenih kuvert

spolna struktura
udeležencev
starostna struktura
udeležencev
izobrazbena struktura
udeležencev
število let od zadnjega
izpita pp
stik s pp pri
hobiju/poklicu

od 29 do 44 let
dokončana: 3
SŠ, 3 VŠ ali
UNI

Legenda 11; stopnja izobrazbe za tabelo 11:
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Stopnja izobrazbe
OŠ
SŠ
VŠ, UNI
MAG
DR

dokončana osnovna šola
dokončana srednja šola (3-letna poklicna šola, gimnazija ali 4-letna strokovna šola
dokončan višješolski ali visokošolski strokoven program ali univerzitetni program
dokončan magisterij stroke ali magisterij znanosti
dokončan doktorat znanosti

4.3 Rezultati, pridobljeni s pomočjo strukturiranih intervjujev
Vsi intervjuvanci (N = 7) so mnenja, da je potrebno znanje PP obnavljati. Ocenjujejo, da bi morali
obnavljati znanje PP na vsakih dve do pet let. Kot glavna razloga za tak časovni interval
obnovitvenih tečajev so navedli doktrinarne spremembe v PP in pozabljanje znanja PP (tabela 12).
Tabela 12: Kategorizirani odgovori intervjuvancev na vprašanja iz uvoda v tematiko PP za voznike motornih vozil

OBNOVITVENI TEČAJ PP ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL
UVOD V TEMATIKO PP IN VOZNIKI MOTORNIH VOZIL
Zaporedna
številka
anketiranca

obnovitev
da/ne

postavitev časovnega
okvira

razlogi (časovni okvir)

absolutno

2

asociacije
strokovno
predstaviti
vsebine PP
obnavljanje
znanja

da

vsaj na pet let ali
pogosteje
na pet let in
pogosteje

3

znanje PP

da

na štiri do pet let

4

oživljanje

da

vsaj na tri do pet let

5

prometna nesreča
za njih je dobro
poskrbljeno
slaba oskrba,
slabo znanje

definitivno

na pet let in
pogosteje, največ 10

doktrinarne spremembe
doktrina, kompromis
med potrebami in viri
ljudje pozabijo in
doktrina
spremembe v
zdravstvu, prvi pomoči
kompromis med
potrebami in
možnostmi

zagotovo

na dve leti

v pol leta pozabimo vse

da

vsaj na tri leta

znanje se porazgubi

1

6
7

34

Intervjuvanci menijo, da imajo vozniki motornih vozil možnosti, da obnovijo svoje znanje PP.
Večinoma navajajo tečaje pri Rdečem križu, a nekateri opažajo, da vozniki teh tečajev ne koristijo.
Kot glavne razloge za tako stanje izpostavljajo, da ni dovolj ponudbe, povpraševanja in motivacije
voznikov, denarja, oglaševanja in zakonske podlage. Prav tako vsi intervjuvanci menijo, da imajo
vozniki motornih vozil negativen odnos do obnavljanja znanja PP in do PP nasploh. Izpostavljajo
tudi problematiko na zakonskem področju. Vsi intervjujanci se srečujejo z bojaznijo voznikov pred
tožbami, kar bi bilo treba rešiti na različne načine, predvsem v procesu izobraževanja in z
osveščanjem (tabela 13).
Tabela 13: Kategorizirani odgovori intervjuvancev na vprašanja iz uvoda v tematiko PP za voznike motornih vozil
na vprašanja, ki zahtevajo oceno trenutnega stanja na področju PP.

OBNOVITVENI TEČAJ PP ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL
OCENA TRENUTNEGA STANJA
Zaporedna
številka
anketiranca

dane možnosti

1

tečaj pri
Rdečem križu

ovire
ni oglaševano,
premajhna
ozaveščenost

ocena odnosa

slab, nezanimanje

3

manjka ponudba,
možnosti so, a promocija, finančni
skromne
vidik, ni virov
ljudje ne vedo za
tečaje, finančne
tečaj pri
ovire, ni zakonske
Rdečem križu podlage

4

veliko, tečaj
pri Rdečem
križu

nezainteresiranost,
čas, volja, denar

nimajo ga

so, tečaj pri
Rdečem križu

ljudje ne koristijo
možnosti, premalo
iščejo, premalo
reklame

nimajo znanja, ne
pristopijo

2

5

nizka motivacija,
neozaveščenost,
nezavedanje
jim je odveč; če
pridejo na tečaj, so
zadovoljni

bojazen pred
tožbami
davek sedanjega
časa; povedati,
naj vsaj pokličejo
112;
nesprejemljivo
razjasniti,
vključiti v
izobraževanje, s
članki ozavestiti
ljudi, zakon je
potuha

je problem,
osveščanje, letaki
ljudje to
sprašujejo,
povedati na
tečajih, več pisati
o tem
posledica
napačnega
pristopa
nekdanjih
inštruktorjev
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6

tečaji

ljudje ne vedo za
možnosti, finančni
vidik

7

tečaj pri
Rdečem
križu,
promocije
študentov

finančni vidik, ni
zakonske podlage

nezainteresiranost

odbijajoč, če
nimajo izkušenj

to je problem,
ljudje sprašujejo
na tečajih,
razjasniti na
tečajih
predstaviti zakon,
povedati
inštruktorjem na
obnovitvi licenc,
promocija s strani
medijev, države,
Rdečega križa o
tem, naj ljudje
pomagajo

Intervjuvanci kot možne rešitve na področju problematike PP navajajo različne načine osveščanja,
promocije in kampanje, pri čimer izpostavljajo vlogo medijev. Nekateri menijo, da bi bilo potrebno
vsebine PP vključiti v učne načrte šol. Izpostavljajo tudi nejasnosti v zakonski ureditvi. Vsi
intervjuvanci se strinjajo, da bi bilo treba zakonsko predpisati obnovitveni tečaj PP (tabela 14).
Tabela 14: Kategorizirani odgovori intervjuvancev na vprašanja iz uvoda v tematiko PP za voznike motornih vozil
na vprašanja, ki odpirajo pogled v prihodnost.

OBNOVITVENI TEČAJ PP ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL
POGLED V PRIHODNOST, MOŽNE REŠITVE
Zaporedna
številka
anketiranca

3

predlogi in ideje
zakonsko predpisati obnovitvene tečaje PP, vključiti PP v
učne načrte vrtca, OŠ, SŠ in kasneje, obnovitveni tečaji,
več pisati o PP, ohranjati kvaliteto, RK ima javno
pooblastilo in ga naj ohrani
obnovitveni tečaji, vključiti PP k obveznemu tečaju varne
vožnje, zgraditi sistem od "zibelke do groba", reklamna
kampanja, spletna stran, mediji, znižajo se kazenske točke,
če obnavljaš, promovirati mobilno aplikacijo PP
več ponudbe, oglaševanja, v medijih, pisanje člankov, v
revijah, delavnice, čimveč osveščanja

4

kratek dveurni tečaj PP brez izpita

1

2

zakonska
podlaga
absolutno, tudi
znanje cestno
prometnih
predpisov
da, a to je
prisila, ki ima
slabosti, zato
mogoče
da
bi moralo biti, ja
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6

več oglaševanja, v medijih, zakonsko predpisani
obnovitveni tečaji PP, kdor odpre komplet za PP, mu
država da novega, brezplačno, ugodnosti, popusti pri
zavarovanju za avto, če uporabiš komplet PP, več
enostavnih, jasnih, ciljanih sporočil PP
zakonsko predpisati obnovitvene tečaje PP, narediti oglasni
vložek ljudi, ki niso znali pomagati, a so hoteli, kot
reklama v medijih; osredotočiti se na temeljne postopke
oživljanja na tečajih, na pomembne stvari

7

zakonsko opredeliti, reklame, oddaje, mediji

5

seveda, to kar ni
zakonsko, ne gre
skozi

da, definitivno
da, tudi na ta
način lahko
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Intervjuvanci so različno komentirali rezultate anketnega vprašalnika in eksperimenta, vendar se
vsi strinjajo, da rezultati niso optimistični, hkrati pa jih tako stanje ne preseneča, saj zanj obstajajo
številni razlogi, ki se nanašajo predvsem na današnji način življenja (tabela 15).
Tabela 15: Kategorizirani odgovori intervjuvancev na poziv za komentar rezultatov predhodnih faz raziskovanja

OBNOVITVENI TEČAJ PP ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL
KOMENTAR REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA IN EKSPERIMENTA
Zaporedna
številka
anketiranca
pogledi
razlogi
tempo življenja, kar ni
predpisano, tega ljudje ne
1
to ni optimistično, ni izgovorov
vzamejo resno, ni časa

2
3
4
5
6

7

prvi del optimističen, ljudje imajo pozitivno
stališče do PP, a jih je potrebno motivirati, najti
načine

ni odgovora

ne zavedamo se pomena PP, v ljudeh ni čuta, ni zavesti
to ni presenetljivo, saj se ljudje brezplačnih
stvari radi udeležujejo
kriza je le izgovor
ne vzamejo si časa za to,
ni presenetljivo
imajo izgovore
sedanji čas, imamo
ljudi je težko motivirati, imam take izkušnje
obveznosti
tempo življenja, stres,
pritiski, ljudje se ne brigajo
lažje je reči kot storiti
za druge
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Za konec intervjuja so vprašani povedali svoje predloge za prihodnost v izobraževanju PP za laike
in zaključne misli (tabela 16).
Tabela 16: Kategorizirani odgovori intervjuvancev na poziv po dodatnih komentarjih in zaključkih

OBNOVITVENI TEČAJ PP ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL
ZAKLJUČEK
Zaporedna
številka
anketiranca

dodatni komentarji na obravnavano tematiko

1

treba je izpostaviti ta problem in ga sistemsko urediti

2

ni odgovora

3

osveščati in še enkrat osveščati in osveščati …

4

brez izgovorov; narediti tečaje z minimalnimi stroški

5

več informacij, enostavnejših in zelo dobro premišljenih in dobro ciljanih

6

že obstoječe tečaje je treba urediti in se osredotočiti na bistvo, brez balasta

7

''Nihče ni tako majhen, da ne bi mogel nuditi pomoči, in nihče ni tako velik, da je
nekega dne ne bo potreboval.''
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5 RAZPRAVA
Vloga voznika motornega vozila pri dajanju PP poškodovancu v primeru prometne nesreče (in tudi
nenadno obolelemu) je pomembna. Vsi članki in raziskave, ki se nanašajo na dajanje PP v nesreči,
izpostavljajo velik pomen voznikov motornih vozil. Voznik motornega vozila je v prometni
nesreči prvi člen v reševalni verigi in verigi preživetja (Nolan et al., 2010, Ahčan in sod., 2008).
Kot tak ima z (ne)dajanjem PP tudi posreden vpliv na končni izid zdravljenja (Rajapakse in sod.,
2010). Za težo posledic pridobljenih poškodb in tudi za preživetje je namreč skoraj vedno odločilna
pravilna PP v prvih minutah po nezgodi (Keggenhoff, 2006). Pravilni ukrepi PP lahko celo rešijo
življenje (Nolan et al., 2010; IFRC, 2009).
Opredelitev PP med drugim navaja, da je potrebno v nezgodi ukrepati naglo, hitro in v pravilnem
zaporedju (Derganc, 1994). Za to je potrebna določena pripravljenost dajalca PP glede znanja,
sposobnosti, motivacije, samozavesti idr. Anketirani vozniki motornih vozil (n=1050) so
samoocenjevali pripravljenost za dajanje PP na danih primerih lažjih in težjih poškodb.
Samozavestni so glede pripravljenosti za dajanje PP pri lažjih poškodbah (poškodbe kože, kosti in
sklepov). Tudi rezultati drugih raziskav namreč kažejo, da ljudje dajejo PP pri lažjih poškodbah in
obolenjih, v primeru težjih, življenjsko ogrožujočih stanj pa je njihov odziv (in tudi znanje) slab
(Kmetič, 2013; Simončič, 2013; Howard in Houghton, 2012; Slabe in sod., 2012; Izlakar in Slabe,
2011; Štular, 2011; Nolan et al, 2010; Rajapakse in sod., 2010; Kos, 2010; Karničnik, 2010; Bizjak
in sod., 2009; Slabe in Medja, 2009; Šterbenc in Slabe, 2009; Lorenčič, 2007; Recek, 2006;
Eisenburger in Safar, 1999; Goniewicz, 1998). Vzrokov je več. Odgovornost za tako stanje lahko
pripišemo državi, ker ne regulira dovolj področja PP z zakonom, organizacijam, ker nimajo dovolj
ponudbe in oglaševanja PP ali posamezniku, ker ne poskrbi za svoje znanje PP. Največ anketiranih
meni, da ima posameznik ključno vlogo in odgovornost, da pridobi znanje PP in ga uporabi v
praksi. Intervjuvanci izpostavljajo odgovornost vseh – države, organizacij in posameznika.
Zanimivo je, da anketiranci sorazmerno dobro samoocenjujejo pripravljenost za dajanje PP tudi v
primeru srednje težkih poškodb in zdravstvenih stanj (huda krvavitev, nezavestna oseba, ki diha),
saj je več kot 80 % označilo samopripravljenost kot dobro. Nekaj manj, 67 % anketirancev meni,
da so dobro pripravljeni za dajanje PP v primeru težke poškodbe/stanja nezavestne osebe, ki ne
diha. Njihova samozavest ni skladna z rezultati drugih raziskav o dejanski odzivnosti laikov.
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Vadeboncoeur in sodelavci (2007) so ugotovili, da so laiki temeljne postopke oživljanja izvajali v
37 % primerov srčnih zastojev. Ostale raziskave s področja oživljanja kažejo na še nižji odziv
laikov pri nezavestni osebi, ki ne diha (Nolan et al., 2010; Rajapakse, 2008). Mednarodna
raziskava o samozavesti za dajanje PP in znanju PP med vozniki 14 evropskih držav (Kmetič,
2013) je pokazala, da imajo slovenski vozniki dokaj dobro znanje PP, saj so se uvrstili na 5. mesto.
Njihovo znanje je boljše od evropskega povprečja. Vsekakor pa bo treba poiskati vzroke, zakaj se
slovenski vozniki počutijo premalo sposobne za dajanje PP, ker raziskava kaže nasprotne rezultate
kot naša in sicer, da je njihova samozavest glede dajanja PP slaba, saj se jih le 40 % čuti dovolj
sposobne za dajanje PP, kar je bistveno manj od evropskega povprečja, ki je 66 %.
Nepričakovan rezultat anketnega vprašalnika je tudi, da je večji delež anketirancev samoocenil
pripravljenost za dajanje PP kot dobro v primeru hudo krvaveče rane na roki (87 %), bolje kot pa
v primeru opekline na roki (85 %). Iz tega lahko sklepamo, da so ljudje bolj samozavestni glede
oskrbe hudih krvavitev kot pa opeklin. Najslabše (celo slabše kot v primeru nezavestne osebe, ki
ne diha) so anketiranci samoocenili pripravljenosti za dajanje PP v primeru suma na poškodbo
hrbtenice. To potrjuje dejstvo, da se laiki (tudi vozniki motornih vozil) še vedno bojijo poškodb
hrbtenice, tudi njihovo znanje o pravilni PP pri teh poškodbah je slabo. Pojavlja se velika dilema,
ali bi poškodovancu s sumom na poškodbo vratne hrbtenice sploh pomagali, saj se bojijo tožbe.
Ta problem izpostavljajo vsi intervjuvanci, ki v sklopu svojega dela izobražujejo laike.
Problematiko strahu pred tožbami bi bilo potrebno reševati na različne načine, predvsem z
ozaveščanjem in vključevanjem te teme v izobraževanje.
Če primerjamo samooceno pripravljenosti med tistimi anketiranimi vozniki motornih vozil, ki
imajo pri svojem poklicu ali hobiju stik z vsebinami PP, teh je kar polovica (49 %), s tistimi, ki
tega stika nimajo ugotovimo, da so tisti s stikom bolj samozavestni glede dajanja PP v primeru
lažjih in težjih poškodb/stanj. Ta rezultat potrjuje našo hipotezo. Glede na tako velik odstotek
anketiranih oseb, ki so v stiku z vsebinami PP, lahko sklepamo, da je PP med vozniki motornih
vozil vsakodnevno (poklic, hobiji) prisotna. Tisti, ki imajo stik z vsebinami PP, se o njih tudi
pogosteje izobražujejo.
Potrebe po nujnosti obnavljanja znanja PP dokazujejo tudi rezultati analize odgovorov anketnega
vprašalnika, ki se je nanašal na teoretično preverjanje znanja PP na opisanih primerih. Iz deleža
pravilnih odgovorov na posamezna vprašanja lahko razberemo, da tisti anketirani, ki so v stiku z
41

vsebinami PP, teoretično bolje poznajo PP, kot tisti, ki stika s PP nimajo. Sicer je pri vseh
anketiranih delež pravilnih odgovorov največji pri vprašanju o ukrepih pri zlomu podlakti (lažja
poškodba). Odstotek pravilnih odgovorov je najmanjši pri poškodbah hrbtenice (< 20 % pravilnih).
Večina anketiranih bi pri sumu na poškodbo hrbtenice osebo pustila ležati na hrbtu, čeprav je
nezavestna. Ker ima reševanje življenja (preprečevanje zadušitve) prednost pred zaščito hrbtenice
pred dodatnimi poškodbami, je osebo potrebno obrniti na bok (IFRC, 2011; Gradišek in Vidmar,
2008). Večina anketiranih, tudi tistih, ki imajo stik z vsebinami PP, bi jo pustila ležati na hrbtu. To
lahko povežemo tudi s strahom pred tožbo v primeru nastanka invalidnosti poškodovanca. Ta
problem izpostavljajo tudi intervjuvanci.
Nepričakovano slabo so anketiranci odgovarjali na vprašanje o ukrepih PP pri opeklini na prstu
roke. Večinoma bi jo hladili in pustili nepokrito. Na izbiro so imeli tudi možnost hlajenja in
sterilnega pokritja z aluplastom ter obvezo, kar je v skladu z doktrino PP v Sloveniji pravilen ukrep
(Ahčan, 2008). Mednarodne smernice (IFRC, 2011) zelo priporočajo hlajenje opekline, ne
izpostavljajo pa aluplasta in obveze, tako da bi glede tega anketiranci ravnali pravilno. Pri tem
vprašanju je treba upoštevati, da obstaja možnost različnih interpretacij vprašanja in same situacije.
Na osnovi rezultatov anketnega vprašalnika lahko zaključimo, da pogostejši tečaji in izobraževanje
o PP pripomorejo k večji samozavesti za dajanje PP, kar je v nesreči večkrat ključno. Hkrati imajo
osebe, ki so v stiku z vsebinami PP, tudi več znanja. Večja samozavest in boljše znanje
anketirancev, ki imajo pri svojem poklicu ali hobiju stik z vsebinami PP in se hkrati tudi pogosteje
izobražujejo, podpirata potrebe po nujnosti znanja PP.
V Sloveniji je zakonsko predpisan izpit iz PP za pridobitev vozniškega dovoljenja (Zakon o
voznikih, 2010). 96 % anketiranih se strinja s trditvijo, da je ta izpit nujno potreben. Na evropski
ravni nekatere države tega nimajo. Po mednarodni raziskavi (Kmetič, 2013) ugotovitve slabega
znanja na evropski ravni niso presenetljive, saj približno tretjina vprašanih ni nikoli obiskovala
tečaja PP. 22 % vprašanih se je nazadnje udeležilo tečaja PP pred več kot desetimi leti; v naši
raziskavi je bilo takih 27 %; od tistih, ki poklicno ali pri hobiju nimajo stika z vsebinami PP, pa
kar 41 %. Na Portugalskem, Finskem, v Italiji, Španiji, Franciji in Belgiji je število tistih, ki niso
nikoli obiskovali tečaja PP, bistveno večje, kot je evropsko povprečje. Razumljivo: v vseh
omenjenih šestih državah izpit iz PP ni pogoj za pridobitev vozniškega izpita. Tudi obvezno
opravljanje PP, ki ga poznajo na Danskem, Češkem, Hrvaškem, v Nemčiji, Avstriji, Švici, Srbiji
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in tudi v Sloveniji, še ne jamči ustrezne usposobljenosti (Kmetič, 2013). Dejstvo je namreč, da je
velik odstotek voznikov tečaj obiskoval pred veliko leti. Pri tem je potrebno upoštevati dokaze o
tem, kako hitro se znanje PP pozablja. IFRC (2011) opozarja, da bi morali poenotiti izobraževanje
PP po vsem svetu. Ker v Evropi nacionalna društva izdajajo certifikate o PP, je potrebno vpeljati
tudi mednarodno spričevalo o PP.
Če se znanje PP ne obnavlja, hitro zastara in se pozabi; veliko avtorjev navaja, da se to zgodi celo
v obdobju nekaj mesecev (IFRC, 2011; Arding, 2008; Andresen et al., 2008; Einspruch et al.,
2007; Roppolo et al., 2007; Woollard et al., 2006; Berden et al., 1993). Čeprav je začetno
izobraževanje pomemben korak pri pomoči žrtvam in reševanju življenj, je treba z rednim
usposabljanjem na osnovi najnovejših dognanj ohranjati znanje in izkušnje (IFRC, 2011). Pomen
obnovitve znanja PP poudarjajo tudi intervjuvanci, ki se poklicno ukvarjajo s področjem PP. Vsi
menijo, da bi bilo treba obnovitvene tečaje PP zakonsko predpisati vsaj na 5 let. S to trditvijo se
strinja približno 70 % anketirancev. V naši raziskavi smo ugotovili, da bi se vozniki v veliki večini
(85 %) udeležili brezplačnega obnovitvenega tečaja PP, če bi bil organiziran v njihovem kraju. Po
drugi strani se je na konkretno vabilo na tak tečaj PP dejansko odzvalo 3 % povabljenih, kar
potrjuje nujnost zakonske obveze obnovitvenega tečaja. V primeru, da bi povečali znanje PP med
vozniki in posledično tudi samozavest za dajanje PP, bi verjetno dosegli boljši odziv voznikov
motornih vozil v primeru prometnih nesreč v smislu dajanja PP. Dolgoročno bi imel ukrep
posreden vpliv na končni izid zdravljenja, kar bi imelo tudi finančni učinek. Seveda obstajajo tudi
nekatere slabosti zakonske določbe. Ukrep je restriktiven, lahko deluje kot prisila, velik problem
pa predstavljajo finančne ovire. To problematiko izpostavljajo tako anketiranci kot intervjuvanci.
Drug, formalen način za povečanje znanja PP bi bil vključitev le-te v učne programe na vseh
stopnjah izobraževanja (od vrtca do univerze).
Sicer imajo vozniki motornih vozil v Sloveniji možnost, da obnovijo svoje znanje PP, tako da se
pri organizaciji Rdečega Križa vključijo v tečaj PP, ki ga opravljajo osebe za pridobitev vozniškega
dovoljenja. Vendar intervjuvanci opozarjajo, da vozniki te možnosti sploh ne poznajo, kar
potrjujejo tudi odgovori anketiranih voznikov. Intervjujanci sicer opisujejo tudi druge možnosti za
obnavljanje znanja PP. Veliko bi lahko naredili na področju promocije PP – z oglasi, predvsem z
vključevanjem medijev, uporabo sodobne informacijske tehnologije, s kratkimi tečaji idr. Pri tem
imajo lahko pomembno vlogo tudi medicinske sestre. Premorejo namreč znanja in spretnosti, tudi
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s področja PP, ki jih lahko posredujejo posameznikom ali skupini. Z znanjem dvignemo
samozavest posameznikov in pripomoremo k boljši kakovosti življenja posameznika in družbe
(Kaučič in Lahe, 2005).
Za pridobivanje znanja morajo imeti posamezniki do njega pozitiven odnos in motiv. Rezultati
ankete kažejo, da je odnos voznikov motornih vozil do PP in obnavljanja znanja PP pozitiven, a
slaba udeležba na organiziranem obnovitvenem tečaju in mnenja intervjuvancev dajejo nasproten
vtis. Vozniki motornih vozil imajo pozitivno stališče do PP, kar je v nasprotju z mnenji
intervjuvancev. Vsi namreč navajajo, da imajo vozniki negativen odnos do obnovitve znanja PP
in do PP nasploh. Sodobne razmere, čas in tempo življenja lahko opravičujejo slabe izkušnje
intervjuvancev z vozniki motornih vozil in neodziv na obnovitveni tečaj, ki še dodatno potrjuje
navedbe intervjuvancev o negativnem odnosu voznikov. Nekateri intervjuvanci so podali zanimive
predloge. Poleg osveščanja bi morali voznike motornih vozil za obnavljanje znanja PP tudi
motivirati in nagraditi. Načinov je več, morda tudi z oprostitvijo nekaj kazenskih točk, ki jih
dobijo, če kršijo cestno prometne predpise, ali s popusti pri zavarovanju avta.
Neformalni načini pridobivanja znanja in zakonska obveza nimajo prave vrednosti, če ljudje v
svoja prepričanja in vrednote niso vtkali bistva PP kot dejanja humanosti in človeške solidarnosti,
kar PP po definiciji tudi je (IFRC, 2011; Slabe, 2008). Pomoč sočloveku, tudi kot dajanje PP, lahko
označimo kot dejanje samopomoči, dobrodelnosti, altruizma; ti pojmi se enačijo tudi s
človečnostjo (Ule, 2005; Ramovš, 1995; Musek, 1994).
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6 SKLEP
Problem nesreč v cestnem prometu je aktualen. Razmere zahtevajo združevanje vseh strok in
organizacij ter aktivno delovanje vseh ravni promocije zdravja (makro, mezo, mikro), da bi s
skupnimi prizadevanji ter interdisciplinarnim pristopom obravnavanja travmatizma prometa
postavili nova merila za rešitev ali vsaj zmanjšanje problematike. Analitično in primerjalno
obravnavanje pereče nacionalne patologije bi v bodoče moralo ublažiti krvni davek, ki ga pobirajo
naše ceste (Leskovec, 2009). Vlaganje v raziskave in učenje iz dobre prakse sta ključna dejavnika
za zagotavljanje kvalitetnih standardov in nadaljnje izboljševanje poučevanja in dajanja PP (IFRC,
2011). Medicinske sestre in zdravstveniki imajo pri tem pomembno vlogo, saj predstavljajo
specifično skupino populacije, ki ima znanje in veščine, kako zdravje ohranjati in ga krepiti, tudi
na področju promocije PP. Pomembno je, da je zavedajo svoje ''moči za pomoč'', da svoje znanje
obnavljajo in ga nadgrajujejo iz različnih vidikov.
Z magistrskim delom je dokazana pretežno visoka raven samozavesti voznikov motornih vozil za
dajanje PP, kar je bil tudi najpresenetljivejši rezultat. Ugotovili smo, da obstajajo številni izzivi na
področju učenja PP, saj je znanje pomanjkljivo, med pomembnejšimi je tema poškodb hrbtenice.
Ker smo dokazali, da ima pogostost izobraževanja in stik z vsebinami PP pri delu ali poklicu vpliv
na povečanje samozavesti in znanja o PP, bi bilo potrebno urediti obnovitev znanja PP.
Bistvenega pomena je pravilno zaporedje ukrepanja pri PP, zato je nujno, da se spodbuja učenje
in pridobivanje znanja ljudi ter da se to znanje ohranja z vzdrževanjem tudi na obnovitvenih tečajih
(Larsson et al., 2003). Z magistrskim delom je ugotovljeno, da se kažejo številne možnosti za
obnavljanje znanja PP med vozniki motornih vozil v Sloveniji, ki še niso izkoriščene. Neizkoriščen
potencial je promocija PP z vključevanjem medijev; osredotočiti se je treba na povečanje
osveščenosti voznikov motornih vozil, da napredujejo od besed k dejanjem. Za to je treba iskati
nove načine motivacije, ki so sodobno materialno naravnane (bonusi, popusti, ugodnosti, nagrade).
Problema bi se bilo možno lotiti tudi z zakonskim določilom za obnovitev znanja PP, kar je lahko
dvorezno. Kar zadeva pravno področje, laikom je potrebno predvsem izkoreniniti strah pred tem,
da bodo v primeru PP kazensko odgovarjali.
Treba se je truditi tudi na področju obstoječih tečajev PP, da se ohranja, še bolje, dvigne raven
kakovosti in razpoznavnosti tečajev PP, in da se jih prilagodi trendom sodobnega časa. Izvajalci
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tečajev morajo ostati strokovnjaki na področju PP, ki se zavedajo pomena neprekinjenega
usposabljanja, biti v koraku s časom in (doktrinarnimi) spremembami, ki so značilne za področje
PP.
Raziskava ima tudi nekatere pomanjkljivosti, vsekakor pa bi jo bilo smiselno poglobiti s
preverjanjem praktičnega znanja PP voznikov motornih vozil in z obnavljanjem znanja PP v
praksi, upoštevajoč podane rešitve, vsekakor pa tudi z zelo dobrodošlimi novimi idejami in
pristopi.
Ugotovitve kažejo, da je veliko ljudem mar za pomoč človeku v stiski. Realne okoliščine nesreče
pa so povečini nepoznane in zbujajo strah. Ljudem za usvajanje znanja primanjkuje časa in volje.
Predlagam, da večinski delež minut, ki jih porabimo za informiranje sebe o dramatično šokantnih
novicah, raje namenimo učenju o tem, kaj narediti če se nesreča dejansko pripeti. Uresničevanje
te ideje prinaša številne izzive, saj med drugim posegamo tudi na področje človeške mentalitete.
Pretekli neželeni dogodki morajo biti podlaga za učenje in pozitivne spremembe v prihodnosti.
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8 PRILOGE
Priloga 1: Izjava o avtorstvu magistrskega dela

Univerza v Ljubljani
Zdravstvena fakulteta

IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA

Podpisani/-a
magistrant/-ka študijskega programa
z vpisno številko
rojena
sem avtor/-ica magistrskega dela z naslovom

ki je nastalo ob pomoči mentorja/mentorice

Izjavljam, da sem magistrsko delo napisal/a samostojno, s korektnim navajanjem literature in ob
pomoči mentorja/-rice, ter upoštevanju Navodil za pisanje seminarskih nalog in diplomskih del.
Zavedam se, da je plagiatorstvo v kakršnikoli obliki kršitev avtorskih pravic (veljavni zakon o
avtorstvu in sorodnih pravicah) in poznam posledice, ki jih dokazano plagiatorstvo pomeni za moje
diplomsko delo in moj status.

V Ljubljani, dne____________________

Podpis avtorja/-rice

Priloga 2: Anketni vprašalnik Prva pomoč in vozniki motornih vozil

PRVA POMOČ IN VOZNIKI MOTORNIH VOZIL

Kratko ime ankete: PRVA POMOČ IN
VOZNIKI MOTORNIH VOZIL
Število vprašanj: 18
Anketa je zaključena.
Aktivna od: 24.07.2013
Avtor: eva dolenc
Dne: 27.06.2013
Opis:

Aktivna do: 24.10.2013
Spreminjal: eva dolenc
Dne: 06.09.2013

Q1 - Kako bi ocenili vašo pripravljenost (znanje, sposobnosti) za nudenje pravilne prve pomoči v primeru, da
pride do: (ustrezno označite)
zelo slaba

slaba

srednje
dobra

dobra

zelo dobra

hudo krvaneče rane na roki
nezavestne osebe, ki diha
odrgnine na kolenu
poškode hrbtenice
zvitega gležnja
nezavestne osebe, ki ne diha
opeklinske rane prsta na roki

IF (1) Q1a = [1, 2] or Q1b = [1, 2] or Q1c = [1, 2] or Q1d = [1, 2] or Q1e = [1, 2] or Q1f = [1, 2] or Q1g = [1, 2]
( Če vsaj v enem primeru nebi dal pp )
Q2 - Kakšen je glavni razlog, da je vaša pripravljenost za nudenje prve pomoči v enem ali več izmed
primerov prvega vprašanja zelo slaba ali slaba?(ustrezno označite)
Nimam dovolj znanja.
Ne zmorem pomagati (npr. ne prenesem pogleda na kri, strah me je okužb, panika).
Zaradi osebnih prepričanj nebi dala/a prve pomoči.
Bojim se, da bi naredil/a kaj narobe
Drugo:

Q3 - Katera bi bila prva stvar, ki bi jo naredili v primeru, da naletite na ponesrečenca v prometni nesreči, ki
je negibno naslonjen na volan? (ustrezno označite)
Poklical/a bi na številko 112.
Poskrbel/ bi za varnost.
Poškodovanca bi izvlekel/a iz avtomobila.
Poiskal/a bi komplet za prvo pomoč, ki vsebuje ustrezne pripomočke.
Preveril/a bi, če se poškodovanec odziva.
Bojim se, da nebi bil/a sposoben/a narediti nič.
Preveril/a bi srčni utrip poškodovanca.

Q4 - Katera bi bila prva stvar, ki bi jo naredili, ko bi pristopili k nezavestni osebi, ki leži na tleh? (ustrezno
označite)
Poklical/a bi na številko 112.
Poškodovancu bi sprostil/a dihalno pot.
Takoj bi začel/a z masažo srca in umetnim dihanjem, da ne izgubljam časa.
Preveril/a bi, če poškodovanec diha.
Bojim se, da nebi bil/a sposoben/a narediti nič.
Preveril/a bi srčni utrip poškodovanca.

Q5 - Kaj bi naredili v primeru, da udeleženca v prometni nesreči vrže iz avtomobila, obleži nezavesten, a
diha, možno je, da ima poškodovan vratni del hrbtenice? (ustrezno označite)
Poškodovanca bi pustil/a ležati na hrbtu in poklical/a na 112.
Poškodovanca bi obrnil/a na bok v stabilen bočni položaj za nezavestnega in poklical/a na 112.
Poklical/a bi na 112 in nato začel/a z masažo srca in umetnim dihanjem, saj bo tak poškodovanec kmalu prenehal
dihati.
Bojim se, da nebi bil/a sposoben/a narediti nič.
Drugo:

Q6 - Kako bi oskrbeli roko kolesarju, ki je padel? Roka ga zelo boli v predelu med zapestjem in komolcem,
ne more je premakniti. (ustrezno označite)
Poškodovancu bi najprej dal/a tableto proti bolečinam, če bi jih imel/a pri sebi.
Poklical/a bi na številko 112.
Roko bi s povojem povil/a v predelu od zapestja do komolca.
Poškodovancu bi najprej dal/a kozarec vode ali soka, da malo pride k sebi.
Poškodovano roko bi dal/a v trikotno ruto in jo z drugo trikotno ruto učvrstil/a ob telo.

Q7 - Kako bi oskrbeli manjšo opeklinsko rano na roki, preden poskrbite za pregled pri zdravniku? (ustrezno
označite)
Opeklino bi pustil/a nepokrito, saj gre za rano, ki mora "dihati"
Opeklino bi hladil/a z mrzlo vodo in pustil/a nepokrito
Opeklino bi hladil/a z ledom in pokril/a s sterilnim zložencem ter obvezal/a
Opeklino bi hladil/a z mrzlo vodo in pokril/ z aluplastom ter obvezala
Opeklino bi hladil/a z ledom in obvezala s povojem
Drugo:

Q8 - Koliko časa je minilo, odkar ste se zadnjič udeležili tečaja (izobraževanja) o prvi pomoči? (ustrezno
označite)
manj kot 1 leto
od 1 do vključno 3 let
več kot 3 leta do vključno 5 let
več kot 5 let do vključno 10 let
več kot 10 let

Q9 - V kakšni meri se stinjate s spodaj navedenimi trditvami, ki se nanašajo na vaša stališča o pomembnosti
tečaja prve pomoči? (ustrezno označite)
Sploh se ne
strinjam
Obvezen izpit iz prve pomoči za pridobitev
vozniškega dovoljenja se mi zdi nujno potreben.

Se ne
strinjam

Niti niti

Se strinjam Povsem se
strinjam

Sploh se ne
strinjam

Se ne
strinjam

Niti niti

Se strinjam Povsem se
strinjam

Triurnega urnega obnovitvenega tečaja prve pomoči
bi se udeležil/a, če bi bil le-ta brezplačen.
Triurnega obnovitvenega tečaja prve pomoči bi se
udeležil/a tudi, če bi bil le-ta plačljiv (največ 20
evrov).
Kratek obnovitveni tečaj prve pomoči za voznike
motornih vozil na vsakih 5 let bi moral biti zakonsko
predpisana obveznost.
Kratek obnovitveni tečaj prve pomoči za voznike
motornih vozil na vsakih 10 let bi moral biti
zakonsko predpisana obveznost.

IF (2) Q9b = [1, 2] or Q9c = [1, 2]
Q10 - Kateri je glavni razlog, da se kratkega (plačljivega ali brezplačnega) obnovitvenega tečaja prve pomoči
za voznike motornih vozil nebi udeležili? (ustrezno označite)
ker nimam časa
ker menim, da imam dovolj znanja o prvi pomoči
ker ne vem kje in kako se lahko udeležim takega tečaja
ker se mi znanje prve pomoči ne zdi pomembno
ker sem se podobnega tečaja/izobraževanja o prvi pomoči udeležil/a pred kratkim
ker menim, da ponujeni tečaji prve pomoči niso dovolj kvalitetni
ker nimam denarja, v kolikor bi bil tovrsten tečaj plačljiv

Q11 - V kakšni meri se stinjate s spodaj navedenimi trditvami, ki se nanašajo na vaša stališča o ponudbi
tečaja prve pomoči? (ustrezno označite)
Sploh se ne Se ne strinjam
strinjam

Niti niti

Se strinjam

Povsem se
strinjam

ne vem

V Sloveniji imamo
dovolj veliko ponudbo
tečajev prve pomoči/
možnosti za
izobraževanje o prvi
pomoči.
Boljši način od
samoizobraževanja
(branje priročnikov) o
prvi pomoči so
formalno organizirani
tečaji.
Tečaji prve pomoči v
Sloveniji se mi zdijo
kakovostno izvedeni.

Q12 - Po statističnih podatkih, v nesreči le eden od desetih očividcev dejansko da prvo pomoč. Kdo je po
vašem mnenju najbolj odgovoren, da se znanje prve pomoči pogosto ne udejanja v resničnosti? (ustrezno
označite)

Država, ker ne predpisuje ustreznega zakona, ki bi ljudi obvezoval, da obnovijo svoje znanje prve pomoči.
Posameznik sam, ker ne poskrbi za svoje znanje prve pomoči.
Organizacije (Rdeči križ Slovenije), ker ne poskbi za dovolj pestro ponudbo in oglaševanje tečajev prve pomoči
za pridobivanje znanja.
Drugo:

Q13 - Kakšen je vaš spol? (ustrezno označite)
ženski
moški

Q14 - Kakšna je vaša dokončana stopnja izobrazbe? (ustrezno označite)
dokončana osnovna šola
dokončana srednja šola (3-letna poklicna šola, gimnazija ali 4-letna strokovna šola)
dokončan višješolski ali visokošolski strokoven program ali univerzitetni program
dokončan magisterij stroke ali magisterij znanosti
dokončan doktorat znanosti

Q18 - Približno koliko let je minilo, odkar ste opravljali vozniški izpit? (vpišite število)

Q19 - Vpišite letnico vašega rojstva.

Q20 - Ali ste pri svojem poklicnem delu ali hobiju v stiku z vsebinami prve pomoči? (npr. zdravstveni delavci,
gorski reševalci, gasilci, jamarski reševalci, reševalci iz vode, bolničar prve pomoči...)
da
ne

Q21 - Označite regijo vašega stalnega prebivališča.
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Pomurska
Podravska

Koroška
Savinjska
Spodnjeposavska
Jugovzhodna Slovenija
Notranjsko-kraška
Goriška
Obalno-kraška

Priloga 3: Prošnja informacijski pooblaščenki in odgovor informacijske pooblaščenke

Eva Dolenc
Šutna 40
4209 Žabnica

Ljubljana, 15.10.2013

Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59
1000 Ljubljana

Spoštovani!
V avgustu 2013 je bila v okviru magistrskega dela na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani,
v sodelovanju z Avto-moto zvezo Slovenije in Rdečim križem Slovenije, narejena anonimna
spletna raziskava z naslovom Prva pomoč in vozniki motornih vozil. Z njo smo ugotavljali
teoretično poznavanje prve pomoči voznikov motornih vozil in stališča voznikov do
obnovitvenega tečaja prve pomoči. Pridobili smo vzorec 1050 voznikov motornih vozil. Ugotovili
smo, da se 85 % anketirancev strinja s trditvijo, da bi se triurnega obnovitvenega tečaja prve
pomoči udeležili, če bi bil le-ta brezplačen, 51 % anketirancev pa tudi če bi bil plačljiv.
Raziskavo želimo poglobiti in preveriti dejanski odziv voznikov motornih vozil na povabilo k
vnaprej organiziranemu obnovitvenemu tečaju. Tečaj bi v sodelovanju z Rdečim križem
organizirali v občinah Ljubljana, Novo mesto in Škofja Loka. V vsakem mestu bi na brezplačen
obnovitveni tečaj prve pomoči pisno povabili 100 oseb. Na tečaj bi radi naključno povabili osebe,
ki so vozniki motornih vozil in je od njihovega izpita prve pomoči minilo vsaj 5 let. V izogib
izbiranju oseb, ki niso vozniki motornih vozil ali so tečaj prve pomoči opravljali pred kratkim,
potrebujemo vpogled v bazo podatkov Rdečega križa Slovenije. Na podlagi 11. člena Zakona o
Rdečem križu Slovenije (ZRKS), je določeno, da Rdeči križ Slovenije vodi zbirke podatkov o
osebah, ki opravljajo izpit iz prve pomoči. Prosimo vas za vaše mnenje o vpogledu in uporabi
omenjene baze podatkov za vabilo oseb, ki so v preteklosti že opravljale tečaj iz prve pomoči, na
obnovitveni tečaj prve pomoči.

Lep pozdrav

Eva Dolenc

Priloga 4: Vabilo na obnovitveni tečaj prve pomoči za voznike motornih vozil, Škofja Loka

VABILO

Spoštovani!
Rezultati različnih raziskav izpostavljajo nujo po obnavljanju znanja prve pomoči za
posledično boljši odzivu v primeru nesreč, kar velja tudi za voznike motornih vozil v
Sloveniji. V ta namen Vas vabimo na kratek obnovitveni tečaj prve pomoči za voznike
motornih vozil. Tečaj je popolnoma brezplačen in traja dve uri. Ob pomoči licenziranih
predavateljev prve pomoči Rdečega križa boste imeli možnost ponoviti že usvojeno
znanje prve pomoči, predvsem skozi praktično delo. Poudarek bo na pristopu k
poškodovanemu v primeru prometne nesreče, temeljnih postopkih oživljanja, oskrbi
krvavečih ran in drugih nujnih ukrepih.
Tečaj bo potekal v prostorih Območnega združenja Rdečega križa Škofja Loka, Kidričeva
cesta 1, 4220 Škofja Loka. Ponujamo Vam možnost izbire sledečih terminov:
-

ponedeljek, 17.2. od 17.00 do 19.00

-

sreda, 19.2. od 18.00 do 20.00

Zaradi lažje izvedbe tečaja Vas naprošamo, da svojo udeležbo prijavite na telefonsko
številko 040 741 191 (Eva).

Lep pozdrav!

Žig RKS

Priloga 5: Vabilo na obnovitveni tečaj prve pomoči za voznike motornih vozil, Ljubljana

Datum:13. 2. 2014
Številka:
VABILO
Spoštovani!
Rezultati različnih raziskav izpostavljajo nujo po obnavljanju znanja prve pomoči za
posledično boljši odzivu v primeru nesreč, kar velja tudi za voznike motornih vozil v
Sloveniji. V ta namen Vas vabimo na kratek obnovitveni tečaj prve pomoči za voznike
motornih vozil. Tečaj je popolnoma brezplačen in traja dve uri. Ob pomoči licenciranih
predavateljev prve pomoči Rdečega križa Slovenije boste imeli možnost obnoviti znanje
prve pomoči, predvsem skozi praktično delo. Poudarek bo na pristopu k poškodovanemu
v primeru prometne nesreče, temeljnih postopkih oživljanja, oskrbi krvavečih ran in drugih
nujnih ukrepih.
Tečaj bo potekal v prostorih Zdravstvene fakultete Ljubljana (3. nadstropje), Zdravstvena
pot 5, 1000 Ljubljana. Ponujamo Vam možnost izbire sledečih terminov:
-

ponedeljek, 24.2. od 17.00 do 19.00

-

sreda, 26.2. od 17.00 do 19.00

Tečaj je organiziran v sodelovanju z RKS - Območnim združenjem Ljubljana in
Zdravstveno fakulteto v Ljubljani in poteka v okviru raziskave, za namene magistrske
naloge z naslovom Odnos voznikov motornih vozil do prve pomoči. RKS - Območno
združenje Ljubljana tako kot pristojna organizacija in nosilka javnega pooblastila na
področju prve pomoči sodeluje v raziskavi, ker podpira vsa prizadevanja na področju
ozaveščanja o pomenu znanja prve pomoči med vozniki motornih vozil.
Zaradi lažje organizacije in izvedbe tečaja Vas naprošamo, da svojo udeležbo potrdite na
telefonsko številko 040 741 191 (Eva Dolenc).
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.
Lep pozdrav!
Pripravila:
Diplomantka Zdravstvene fakultete
Eva Dolenc

Sekretarka RKS-OZLJ
Ema Verbnik

Priloga 6: Vabilo na obnovitveni tečaj prve pomoči za voznike motornih vozil, Novo mesto

VABILO

Spoštovani,
rezultati različnih raziskav izpostavljajo nujo po obnavljanju znanja prve pomoči za
posledično boljši odzivu v primeru nesreč, kar velja tudi za voznike motornih vozil v
Sloveniji. V ta namen vas vabimo na kratek obnovitveni tečaj prve pomoči za voznike
motornih vozil. Tečaj je popolnoma brezplačen in traja dve uri. Ob pomoči licenziranih
predavateljev prve pomoči Rdečega križa boste imeli možnost ponoviti že usvojeno
znanje prve pomoči, predvsem skozi praktično delo. Poudarek bo na pristopu k
poškodovanemu v primeru prometne nesreče, temeljnih postopkih oživljanja, oskrbi
krvavečih ran in drugih nujnih ukrepih.
Tečaj bo potekal v prostorih Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto, Ulica
Slavka Gruma 54 a, 8000 Novo mesto, v torek 11.3.2014, ob 16.00.
Zaradi lažje izvedbe tečaja vas naprošamo, da svojo udeležbo prijavite na telefonsko
številko 040 741 191 (Eva).

Lepo pozdravljeni.

Priloga 7: Vabilo na obnovitveni tečaj prve pomoči za voznike motornih vozil, Nova Gorica

VABILO

Spoštovani,
rezultati različnih raziskav izpostavljajo nujo po obnavljanju znanja prve pomoči za
posledično boljši odzivu v primeru nesreč, kar velja tudi za voznike motornih vozil v
Sloveniji. V ta namen vas vabimo na kratek obnovitveni tečaj prve pomoči za voznike
motornih vozil. Tečaj je popolnoma brezplačen in traja dve uri. Ob pomoči licenziranih
predavateljev prve pomoči Rdečega križa boste imeli možnost ponoviti že usvojeno
znanje prve pomoči, predvsem skozi praktično delo. Poudarek bo na pristopu k
poškodovanemu v primeru prometne nesreče, temeljnih postopkih oživljanja, oskrbi
krvavečih ran in drugih nujnih ukrepih.
Tečaj bo potekal v prostorih Območnega združenja Rdečega križa Nova Gorica, Ulica
Tolminskih puntarjev 8, 5000 Nova Gorica, v DAN , ob XX.
Zaradi lažje izvedbe tečaja vas naprošamo, da svojo udeležbo prijavite na telefonsko
številko 040 741 191 (Eva).

Lepo pozdravljeni.

Priloga 8: Odobrena prošnja Zdravstvene fakultete Ljubljana za uporabo njenih prostorov

Priloga 9: Okvirni učni načrt poteka brezplačnega obnovitvenega tečaja prve pomoči za voznike
motornih vozil s seznamom potrebnega materiala
OSNUTEK PROGRAMA OBNOVITVENEGA TEČAJA PRVE POMOČI ZA VOZNIKE
MOTORNIH VOZIL, ŠKOFJA LOKA, ferbuar 2014

ČASOVNI
OKVIR
18.00-18.10

TEMA
UVOD, NAMEN
PRISTOP K POŠKODOVANCU V PROMETNI
NESREČI (v avtu, izven avta)

18.10-18.40

POLOŽAJ ZA NEZAVESTNEGA

18.40-19.25

TPO z AED

19.25-19.40

OSKRBA HUDO KRVAVEČE RANE
DRUGO (oskrba ran, vprašanja in
odgovori)
ZAKLJUČEK, EVALVACIJA, DEMOGRAFSKI
PODATKI

19.40-19.50
19.50-20.00

OPIS
razlaga, demonstracija,
praktične vaje
razlaga, demonstracija,
praktične vaje
demonstracija, praktične
vaje
demonstracija, praktične
vaje, delo s karticami

SEZNAM POTREBNEGA MATERIALA ZA OBNOVITVENI TEČAJ PRVE POMOČI
ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL
Blazina za tla/odeja
Lutka odraslega za TPO
Razkužilni robčki
AED
Komplet PP za avtomobiliste
Kartice
Stol
Material za oskrbo hudo krvaveče rane (gaza, robec, prvi povoj, trikotna ruta)
Material za oskrbo ran
Knjiga PP Ahčan
Listi za demografske podatke

Priloga 10: Vprašalnik o demografskih podatkih udeležencev obnovitvenega tečaja prve pomoči
za voznike motornih vozil
OBNOVITVENI TEČAJ PRVE POMOČI, NOVA GORICA, april 2014
1. Kakšen je vaš spol? (ustrezno označite)
ženski
moški
2. Kakšna je vaša dokončana stopnja izobrazbe? (ustrezno označite)
dokončana osnovna šola
dokončana srednja šola (3-letna poklicna šola, gimnazija ali 4-letna strokovna šola)
dokončan višješolski ali visokošolski strokoven program ali univerzitetni program
dokončan magisterij stroke ali magisterij znanosti
dokončan doktorat znanosti
3. Približno koliko let je minilo, odkar ste opravljali vozniški izpit? (vpišite število)

4. Vpišite letnico vašega rojstva.

5. Ali ste pri svojem poklicnem delu ali hobiju v stiku z vsebinami prve pomoči? (npr.
zdravstveni delavci, gorski reševalci, gasilci, jamarski reševalci, reševalci iz vode,
bolničar prve pomoči...)
da
ne

Priloga 11: Točkovnik ocenjevanja praktičnega znanja prej-potem

OBNOVITVENI TEČAJ PRVE POMOČI, ŠKOFJA LOKA,
februar 2014
TOČKOVNIK, OCENA ZNANJA

ZAPOREDNA ŠTEVILKA OSEBE: ____________
lažja poškodba: umazana ODRGNINA NA ROKI
število točk
PRED TEČAJEM
PO TEČAJU
ukrepi
izpiranje
/2
sterilno pokritje
/2
obveza
/2
ruta pestovalnica
/2
/8
SKUPAJ TOČK

/2
/2
/2
/2
/8

težja poškodba: NEZAVESTNA OSEBA, NE DIHA
število točk
PRED TEČAJEM
PO TEČAJU
ukrepi
varnost
/0,5
/0,5
odzivnost
/0,5
/0,5
dihalna pot
/0,5
/0,5
dihanje
/0,5
/0,5
klic 112
/2
/2
masaža srca
/2
/2
umetno dihanje
/2
/2
/8
/8
SKUPAJ TOČK

Priloga 12: Vprašanja strukturiranega intervjuja
VPRAŠANJA ZA INTERVJU: ODNOS VOZNIKOV MOTORNIH VOZIL DO PRVE
POMOČI

1

UVOD V TEMATIKO OBNAVLJANJA ZNANJA PRVE POMOČI V SLOVENIJI
1. Kaj je Vaša prva misel/asociacija ob besedni zvezi “vozniki motornih vozil in prva
pomoč”?
2. Ali bi morali vozniki motornih vozil po Vašem mnenju obnavljati svoje znanje prve
pomoči?

TRENUTNO STANJE NA PODROČJU OBNOVITVE ZNANJA
3. (V primeru, da je prejšnji odgovor DA): Na koliko časa/v kakšnem časovnem
intervalu/obdobju bi morali vozniki motornih vozil obnavljati svoje znanje prve pomoči?
Utemeljite zakaj na toliko časa.
4. Kakšne možnosti imajo vozniki motornih vozil v Sloveniji trenutno, da obnovijo že
pridobljeno znanje prve pomoči?
5. Katere so ključne ovire za obnavljanje znanja prve pomoči za voznike motornih vozil v
Sloveniji?
6. Kakšen je odnos voznikov motornih vozil do lastnega znanja in obnovitve znanja prve
pomoči v Sloveniji?
7. V zadnjem času je pogosto slišati, da se vozniki motornih vozil (in tudi drugi), bojijo ali
celo nočejo nuditi prve pomoči, saj se bojijo morebitne tožbe, v primeru da bi naredili kaj
narobe. Kakšne je vaše mnenje o tem?
PRIHODNOST OBNOVITVENIH TEČAJEV PRVE POMOČI V SLOVENIJI, MOŽNE
REŠITVE
8. Ali imate kakšne konkretne predloge/ideje, da bi lahko rešili problematiko obnavljanja
znanja prve pomoči med vozniki motornih vozil v Sloveniji?
9. Ali menite, da bi moralo biti obnavljanje znanja prve pomoči za voznike motornih vozil v
Sloveniji zakonsko predpisana obveznost?
KOMENTAR REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA IN EKSPERIMANTA
10. V anketnem vprašalniku (n=1050) je več kot 85 % anketirancev odgovorilo, da bi se
udeležili brezplačnega obnovitvenega tečaja prve pomoči, če bi bil organiziran v njihovem
kraju. Nekaj več kot 45 % bi tečaj tudi plačalo po ceni 20 evrov. V štirih mestih po Sloveniji
smo nato organizirali brezplačen, dvourni obnovitveni tečaj prve pomoči in nanj povebili
650 oseb. Dejanska udeležba je bila 3 %. Prosim za Vaš komentar rezultatov anketnega
vprašalnika in eksperimenta.

1

Vrstni red vprašanj se lahko tekom intervja spreminja glede na odgovore intervjuancev in okoliščine intervjua

ZAKLJUČEK INTERVJUA
Ali imate za konec še kakšne predloge/pripombe/komentarje, povezanih s temo prva pomoč in
vozniki motornih vozil?
ZAHVALA

Priloga 13: Prepis intervjuja številka 1
PREPIS INTERVJUJA št. 1:
ODNOS VOZNIKOV MOTORNIH VOZIL DO PRVE POMOČI IN OBNOVITVENI
TEČAJI PRVE POMOČI ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL

Kaj je Vaša prva misel/asociacija ob besedni zvezi “vozniki motornih vozil in prva pomoč”?
Strokovno predstaviti vsebine prve pomoči bodočim voznikom. To kar Rdeči križ pravzaprav počne
skozi svoje tečaje in izpite, ki jih izvaja.
Ali bi morali vozniki motornih vozil po Vašem mnenju obnavljati svoje znanje prve pomoči?
Absolutno.
Na koliko časa/v kakšnem časovnem intervalu/obdobju bi morali vozniki motornih vozil obnavljati
svoje znanje prve pomoči? Utemeljite zakaj na toliko časa.
Dobro bi blo vsaj na vsakih pet let, če ne še bolj pogosto. Ker dejstvo je, pet let je obdobje ko se
ponavadi doktrinarne spremembe zgodijo na področju prve pomoči. Sicer za nekoga se mogoče
zdi banalnost ne, se pravi temeljni postopki oživljanja so tisti ključni, kjer se neke spremembe
dogodijo in prav je, da so ljudje s tem seznanjeni in da znajo pravilno ukrepat.
Kakšne možnosti imajo vozniki motornih vozil v Sloveniji trenutno, da obnovijo že pridobljeno
znanje prve pomoči?
Če imajo posamezniki voljo, je to možno. Preko mreže Rdečega križa se lahko vključijo, ne sicer v
tečaje za obnavljanje, ampak lahko pač pridejo na tečaj za bodoče voznike motornih vozil in skozi
ta tečaj obnovijo svoje znanje.
Ali menite, da ljudje vedo za to možnost, da se lahko vključijo v ta tečaj?
Širša javnost žal ne, ker tega ne moremo oglaševati prav na veliko, se pa naši kolegi na območnih
združenjih Rdečega križa trudijo, da se ta informacija širi.
Katere so ključne ovire za obnavljanje znanja prve pomoči za voznike motornih vozil v Sloveniji?

Premajhna ozaveščenost, ker večina je prepričana, če je nekoč nekaj naredil, da to zna in da mu
tega ni treba obnavljat, do trenutka ko se sreča s konkretnim primerom. Na primer pri hudih
krvavitvah, zlomih in tako naprej in ga je strah ukrepat ali pa ne zna ali karkoli. To pa potegne za
sabo tudi neko razmišljanje, ponavadi v to smer, da bi bilo fino, če bi svoje znanje obnovili.
Kakšen je odnos voznikov motornih vozil do lastnega znanja in obnovitve znanja prve pomoči v
Sloveniji?
Na splošno slab odnos, zato ker dejstvo je, da nekaj, kar je prostovoljno, saj vemo, je sorazmerno
majhen odstotek ljudi, ki jih to zanima, ki se v take odločitve sploh podajo. Če pa bi bilo to
zakonsko predpisano, bi bila pa stvar drugačna. Mi se trudimo, da bi uspeli v zakon o varnosti
cestnega prometa uvrstiti tudi ta člen, da bi bilo potrebno znanje na toliko in toliko časa obnavljati.
Ja, tudi to sem Vas mislila vprašati, če je Vaše mnenje, da bi bilo pametno to zakonsko obvezati?
Absolutno, s tem da bi bilo verjetno smiselno, ne samo znanje prve pomoči, če že govorimo o
voznikih, ampak tudi znanje cestno prometnih predpisov, ker dejstvo je, da se tudi to s časoma
pozabi.
Ali imate kakšno drugo konkretne predloge/ideje, da bi lahko rešili problematiko obnavljanja
znanja prve pomoči med vozniki motornih vozil v Sloveniji?
Absolutno. Ključnega pomena je, da se pomen prve pomoči začne izpostavljati že od najmlajših
let naprej. Se pravi, da bi bilo to vključeno v neke vsebine že v vrtcu in absolutno kot obvezni
predmet prve pomoči v osnovni šoli in v nadaljevanju potem tudi srednja šola in pa študentska leta
in naprej. To se pravi, da bi blo področje prve pomoči kot neke laične veščine nudenja prve pomoči
ponesrečencem, absolutno od malih nog naprej, da bi se to izpostavljalo in opozarjalo na pomen
the znanj.
V anketnem vprašalniku (n=1050) je več kot 85 % anketirancev odgovorilo, da bi se udeležili
brezplačnega obnovitvenega tečaja prve pomoči, če bi bil organiziran v njihovem kraju. Nekaj več
kot 45 % bi tečaj tudi plačalo po ceni 20 evrov. V štirih mestih po Sloveniji smo nato organizirali
brezplačen, dvourni obnovitveni tečaj prve pomoči in nanj povebili 650 oseb. Dejanska udeležba
je bila 3 %. Prosim za Vaš komentar rezultatov anketnega vprašalnika in eksperimenta.

Niso prav optimislični. Mene po svoje ne preseneča, ker današnji tempo življenja je dinamičen. Se
pravi, vsak ima cel kup obveznosti in dejansko si moraš za karkoli je na neki prostovoljni osnovi,
sam pri sebi razčistiti, zakaj bi želel te vsebine poslušat, si vzet čas in temu nameniti tudi neka
sredstva konec koncev. Žal živimo pa v nekem obdobju, da kar ni predpisano, kar ni določeno, to
ni potrebno in potem se ljudje niti ne odločajo za te stvari. Čeprav so bile delavnice tudi
brezplačne, vemo pa, da je neka dovolj pogosta trženjska ali marketinška poteza ta, da se nekaj
ponuja brezplačno, po drugi strain se pa okrog ovinka to vedno poveže z nekimi financami. Ampak
to kar mi razmišljamo na Rdečem križu je dejansko nekaj kar bi bilo treba to z nekimi predpisi,
šolskimi programi, uredit. Da bi bila potem ta znanja vključena v te vsebine, ker to je nekaj kar
lahko samo pomaga, škodit ne more. Mi smo lansko leto v začetku leta imeli veliko borbo, ker je
pristojno ministrstvo želelo prvo pomoč vreči ven iz zakona. Takrat so bili kar veliki napori, da
nam je uspelo to ohranit. Je pa bil argument takrat povezan s tem, da se izhaja iz izkušenj držav
Evropske unije in nekaj močnih držav v Evropski uniji dejansko prve pomoči nimajo zakonsko tako
urejenih kot imamo to mi. Kar je čudno,, če imamo neko enotno Evropsko unijo bi bilo prav, da se
enotno to uredi tudi na nivoju Evropske unije. Znanja prve pomoči so zelo koristna, zelo
pomembna in bi se moralo to na evropski ravni uredit. Je pa dejstvo, da se lahko vsaka država
samostojno odloča. Sedaj, če Slovenija razmišlja kot država, da to ni potrebno, se mi s tem ne
strinjamo. Je pa res, da prva pomoč je ratala za nekatere tržna niša, kjer vsak vidi neko možnost
zaslužka in skozi to naj bi bilo to vrženo na trg in tisti, ki se najbolj znajde to tudi počne, pa to ni
prav. Prav je, da se razmišlja tudi v to smer, namreč Rdeči križ ima javno pooblastilo, kar se tiče
prve pomoči in na osnovi tega javnega pooblastila in Rdeči križ tudi pooblastilo za to, da
pripravlja neke strokovne vsebine, na osnovi tega se potem tudi izvajajo tečaji in izpiti. Prav bi
bilo, da bi to v tej smeri tudi ostalo, ampak razmišljanja so različna.
Da se zagotovi tudi neko kvaliteto.
Tako je.
V zadnjem času je pogosto slišati, da se vozniki motornih vozil (in tudi drugi), bojijo ali celo
nočejo nuditi prve pomoči, saj se bojijo morebitne tožbe, v primeru da bi naredili kaj narobe.
Kakšne je vaše mnenje o tem?
To je nekako davek časa, ki ga živimo. Ne glede na to, se vsak posameznik odloča kaj bo naredil,
ko pride v neko situacijo. Zame je skrajno nesprejemljivo, da da če vidim nekoga, ki je hudo

poškodovan, da močno krvavi ali da je v nezavesti, to se ne dela kot da ne vidiš in greš stran. Jaz
razmišljam v to smer, da ne verjamem, da me bo oseba tožila, ker sem ji pomagal. Ne verjamem
pa, da bo zaradi tega, če mu ne bom pomagal alpa če mu bom narobej pomagal potem kar umrl
in bo postal invalid. Če ne pa, če se že bojijo pomagat pa vsaj obvezno poklicati 112, da jim vsaj
to predstavimo. To je nek minimum, ki ga ne morjo naredit, če nočejo direktno pomagat, vsaj
poklicat, vsaj to naredit. Še bolje pa nekaj narediti še preden pridejo reševalci.
Ali imate za konec še kakšne predloge/pripombe/komentarje, povezanih s temo prva pomoč in
vozniki motornih vozil?
Jaz samo želim, da se to izpostavi, tudi s tem magistrskim delom in da je to nek argument več, ki
se ga uporablja, tudi glede naših aktivnosti napram pristojnim ministrstvom na tem nivoju, da bi
se to sistemsko uredilo in da se to lahko tudi izkoristi kot neko, delo, ki da še eno podrobnejše
pojasnilo glede tega.

ZAHVALA

Priloga 14: Prepis intervjuja številka 2
PREPIS INTERVJUJA št. 2:
INTERVJU ODNOS VOZNIKOV MOTORNIH VOZIL DO PRVE POMOČI IN
OBNOVITVENI TEČAJI PRVE POMOČI ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL

Kaj je Vaša prva misel/asociacija ob besedni zvezi “vozniki motornih vozil in prva pomoč”?

Ali bi morali vozniki motornih vozil po Vašem mnenju obnavljati svoje znanje prve pomoči?

Na koliko časa/v kakšnem časovnem intervalu/obdobju bi morali vozniki motornih vozil obnavljati
svoje znanje prve pomoči? Utemeljite zakaj na toliko časa.
Ja optimalno bi bilo pomojem na pet let kar se tiče samega znanja in ravnovesja med tistim kar,
glede na to da se smernice za oživljanje spreminjajo na vsake pet let. Z vidika pozabljanja, bi bilo
to potrebno pogosteje, z raznimi drugimi oblikami. Tako, jaz bi rekel na pet let bi bil mogoče nek
kompromis med potrebami, stroški…
Kakšne možnosti imajo vozniki motornih vozil v Sloveniji trenutno, da obnovijo že pridobljeno
znanje prve pomoči?
Nekaj možnosti je, mislim pa da so te možnosti mogoče preveč skromne. Mislim, da manjka
ponudba obnovitvenih tečajev, čeprav bi se načeloma lahko vsak prijavil za ta tečaj k tistim, ki
delajo za voznike motornih vozil, seveda brez izpita.
Mislite, da ljudje sploh vedo za to možnost?
Mislim, da ne. Predvsem mislim, da je premalo promocije na tem, da manjka to, pa mogoče tudi
druge oblike obnavljanja znanja, ne samo v smislu tečaja, ampak več te ponudbe: splet, tiskani
mediji… Mislim, da je premalo narejeno za promocijo.
Kakšen je odnos voznikov motornih vozil do lastnega znanja in obnovitve znanja prve pomoči v
Sloveniji?

Pomoje je tako, da je motivacija, če ni nujno, obvezno, potem je motivacija nižja. Seveda nas nič
k tem ne zavezuje, tako da je pomojem interes relativno nizek. Mislim, da je prenizka ozaveščenost
koliko je prva pomoč lahko pomembna, premalo se tega ljudje zavedajo, imajo druge prioritete.
Mislim, da je to začaran krog, ki vzdržuje system koliko je, ni promocije s tem ni zavedanja, to je
nek začaran krog.
Katere so ključne ovire za obnavljanje znanja prve pomoči za voznike motornih vozil v Sloveniji?
Tisti, ki več ve, je bolj odgovoren. Mislim, da je tukaj ena ključnih vlog ponudnikov Rdečega križa.
99 % energije, kar se tiče voznikov, vlaga v voznike za prvi izpit, mislim da je tukaj dejansko
premalo narejenega. Seveda so tukaj še drugi razlogi.
Mislite, da je to tudi stroškovno povezano?
Jah, sedaj te izpiti, ki so obvezni okrog vozniškega izpita so finančno pokriti in je to tisto kar je na
en način… mislim, da s tistimi resursi, ki jih imajo, pokrijejo te obvezne tečaje, tudi finančno.
Sedaj pa nekaj novega se lotiti, to pomeni tudi nek vložek. Potrebno je najti nek način financiranja,
najti tudi nek način motiviranja ljudi in tukaj se mi zdi, da je premalo nekih resursov. Zdi se mi,
da bi morali tudi več energije okrog tega vložit.
Ali ste mnenja, da bi moralo biti obnavljanje znanja prve pomoči za voznike motornih vozil v
Sloveniji zakonsko predpisana obveznost?
Mislim, da če bi hoteli radikalno dvignit raven znanja, bi to tudi lahko bil en izvor. Samo se pa
bojim, da… ta koncept obveze ima neke prednosti, ima pa tudi lahko neke slabosti.
Naprimer katere?
Prednost je to, da bi ljudi prisilili, ampak bojim se pa to… sedaj če štartamo samo iz obveze potem
je ta motivacija relativno nizka, po drugi strani pa, podobno kot so, mogoče… sedaj tako
razmišljam… spomnil sem se na tele mlade voznike, ki morajo narediti trening varne vožnje. To je
sedaj v bistvu obvezno, ane… tako da mogoče bi bil lahko to en vzvod, da bi ob treningu varne
vožnje poskušali narediti še en obnovitveni tečaj prva pomoči, to bi bila neka taka rešitev. Čeprav
je to relativno hitro, prej kot v petih letih ali pa na nek drug način.
To bi bila ena izmed možnih rešitev.

To, ali pa ponudit neke kratke obnovitvene tečaje, ki bi bili res zelo dodelani, brez balasta,
fokusirani na tiste res važne stvari, tako da bi v nekem kratkem času poskušal naredit maksimalno.
Ali imate še kakšne konkretne predloge/ideje, da bi lahko rešili problematiko obnavljanja znanja
prve pomoči med vozniki motornih vozil v Sloveniji?
Sigurno bi moralo to biti podprto z neko kampanijo, kot imaš tam na televiziji te reklame kako se
moraš naprimer umakniti v tunelu, če pride do nesreče, bi tudi tukaj moralo biti na nek tak
podoben način. To je ena stvar, potem mogoče več te ponudbe, fokusirane predvsem na voznike,
mogoče neka spletna stran vozniki motornih vozil in prva pomoč, da bi poskušali s pomočjo nekih
scenarijev bi lahko tam ponudili neke take vaje. Ampak sedaj vsi ljudje spet niso tako računalniški,
ampak za mlado generacijo bi to bilo lahko zanimivo na nek način.
Ja, to bi na ravni nekih organizacij, da bi naredili ponudbo. Kaj pa raven države ali posameznika?
Pomoje bi bilo potrebno ta sistem, kar se tiče voznikov, zelo zgradit. Super je, da imamo obvezen
izpit in tečaj, ki sicer ni obvezen, ampak na nek način je skoraj potrebno ta tečaj tudi naredit.
Potem pa manjka tukaj zadaj. Tukaj zadaj je pa potem luknja. Treba bi bilo najti nek mehanizem
kako bi ta… Recimo za avto ti narediš izpit, pa voziš, pa narediš trening varne vožnje, pa voziš in
pridobivaš izkušnje pa recimo da si zmeraj boljši voznik. Prvo pomoč pa ti narediš, ampak potem
izkušnje so pa v bistvu bolj redke. Če ne delaš nekje, z oživljanjem se večina nikoli ne srečuje, zelo
malo je tistih, ki kdaj pokličejo 112 apla tiste manjše poškodbe, neke praske, odrgnine, opekline,
tisto imamo mogoče večkrat priliko v življenju oskrbet, ampak the izkušenj je relativno malo. Sedaj
kako to znanje, tako bi rekel, tudi nekako vzdrževati? Pomojem bi bilo treba en tak sistem zgradit,
nek koncept, nek model od zibelke do groba.
Da bi ubistvu zajeli vso populacijo.
Tako.
V zadnjem času je pogosto slišati, da se vozniki motornih vozil (in tudi drugi), bojijo ali celo
nočejo nuditi prve pomoči, saj se bojijo morebitne tožbe, v primeru da bi naredili kaj narobe.
Kakšne je vaše mnenje o tem?
To je tako zahtevno vprašanje, na katerega je potrebno najti zelo jasne odgovore in to tudi vključit
v te edukacijske programe. Potrebno je ljudem, tudi z članki in na različne druge načine. Hkrati

pa to v sami edukaciji zelo jasno povedat. Se pravi, kakšna je odgovornost, kaj je tista odgovornost
laika glede dajanja prve pomoči in kaj ni. Jaz mislim, da imamo to dobro zastavljeno, po zakonu
o zdravstvenem varstvu je vsak dolžan, potem zakon o varnosti cestnega prometa nas zavezuje kot
voznike.
Piše pa, da si dolžan pomagati po svojih najboljših močeh.
To je po eni strani olajševalna okoliščina, hkrati pa je lahko to tudi tako v navednicah, neka
potuha. V smislu, saj moje sposobnosti so bolj nizke, s tem vse naredim, da mogoče pokličem in s
tem sem vse opravil. Če bomo šli na to raven, če bomo s to ravnjo zadovoljni, se nam bolj slabo
piše ane.
V anketnem vprašalniku (n=1050) je več kot 85 % anketirancev odgovorilo, da bi se udeležili
brezplačnega obnovitvenega tečaja prve pomoči, če bi bil organiziran v njihovem kraju. Nekaj več
kot 45 % bi tečaj tudi plačalo po ceni 20 evrov. V štirih mestih po Sloveniji smo nato organizirali
brezplačen, dvourni obnovitveni tečaj prve pomoči in nanj povebili 650 oseb. Dejanska udeležba
je bila 3 %. Prosim za Vaš komentar rezultatov anketnega vprašalnika in eksperimenta.
Moja razlaga je, da ljudje imajo nek pozitiven odnos do prve pomoči, se pravi imajo tukaj neko
željo, neko pozitivno stališče. In to je nekaj kar je za zagrabit. Samo mogoče so sedaj te načini
kako jih povabit, kako jih zagrabit, to bi morali pač odkrit. Ne samo kot tukaj, kjer je bilo pač
poslano povabilo, pismo, očitno to ni zadosti. Očitno bo potrebno najti tudi nek drug vzvod. Ampak
jaz, zame je to še vedno zelo pozitiven, spodbuden rezultat, ta prvi del. Sedaj drugi del, se pravim,
bolj bi tako rekel, da očitno nimamo še dobrih načinov. In pa še nekaj, če to primerjam s
krvodajalci, ta odnos s krvodajalci se gradi skozi leta in imajo tudi nek občutek pripadnosti in tako
naprej. Sedaj tukaj med vozniki pa ubistvu tega mehanizma nimamo. Veš ker če pošljejo nevem
100 vabil na krvodajalsko akcijo, je nekje 20 do 30 % odziv, ta podatek je znan, pa ga sedaj ne
vem na pamet, tukaj pa je bil ta odziv dosti bolj skromen, samo s krvodajalci se dela, imajo tudi
recimo sistem nekih priznanj. Jaz ne bom rekel, da je sedaj tudi za prvo pomoč treba nek sistem,
ampak lahko bi se našli neki načini motivacije. Če se udeležiš obnovitvenega tečaja kot voznik, se
pravi obnovitvenega tečaja prve pomoči za voznike motornih vozil, da imaš potem neke bonus
točke ali neke ugodnosti ali kaj jaz vem. Naprimer, da se ti znižajo pike, če imaš kazenske točke,
neka stimulacija.

Kot si prej omenil, bi bilo potrebno zgradit nek model.
Jaz še vedno mislim, da je to nekaj pozitivnega, samo nismo pa še odkrili dobrih… ker če bi ljudje
zelo odklonilno se do tega opredeljevali, bi bila situacija se mi zdi dosti bolj pesimistična, dosti
bolj težja. Sedaj je treba pa najti, ampak nimam pa, da bi rekel da imam neko dobro idejo kako to
zagrabit, to pa še ne, to bi bilo pa potrebno odkrit. To je tudi stvar marketinga, ali zgradit nek
odnos ne... saj, da bi vsi gradili na tem. Naprimer nedavno mi je žena povedala nek primer, da so
klicali iz neke trgovine za odeje, jogije, ker je nekaj kupovala in so jo poklicali nazaj kako je kaj
zadovoljna z to storitvijo ali s tem izdelkom, taka kratka anketa, hkrati pa so rekli ja, povejte eno
številko od ena do deset in ona je rekla šest, potem so ji rekli ja, če se boste odločila za kakšen
nakup ste izžrebala sedaj, nevem imate naprimer 70 % popust, če bi se nakaj odločila. Mislim taka
zanimiva, tako bi rekel nek odnos poskušajo zgraditi. Mi pa voznike dobimo, jim nekaj damo,
sedaj eni to naredijo dobro, eni mogoče naredijo bolj tako. Nekako se potem te vozniki kar zgubijo.
Mene te zadeve spomnijo, ti se mogoče ne spomniš, mogoče če vprašaš svojo mamo, ampak… ko
smo bili včasih sprejeti med pionirje, to je bilo v prvem razredu, in smo dobili tiste kapce in rute
in nevem, če ti je kdaj kdo kaj razlagal, in potem tortico ali kremšnito in to je bilo vav, to je tako
kot če bi stopil v neko organizacijo, če si predstavljaš, skozi slavolok zmage, to je bilo nekaj
pompoznega, ampak potem ko si tisto tortico pojedel, potem za tistim ni bilo nič. Tukaj je neka
podobna zgodba, mi ne vzdržujemo tega kontakta z vozniki, kar se tiče prve pomoči, jih bi morali
stalno nekako vabit. To je bil mogoče eden prvih poskusov.
ZAHVALA

Priloga 15: Prepis intervjuja številka 3
PREPIS INTERVJUJA št. 3:
INTERVJU ODNOS VOZNIKOV MOTORNIH VOZIL DO PRVE POMOČI IN
OBNOVITVENI TEČAJI PRVE POMOČI ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL

Kaj je Vaša prva misel/asociacija ob besedni zvezi “vozniki motornih vozil in prva pomoč”?
Znanje prve pomoči.
Ali bi morali vozniki motornih vozil po Vašem mnenju obnavljati svoje znanje prve pomoči?
Ja, misli da. Ravno sedaj smo imeli iz Avstrije eno, morajo obnavljati na dve leti celo.
Na koliko časa/v kakšnem časovnem intervalu/obdobju bi morali vozniki motornih vozil obnavljati
svoje znanje prve pomoči? Utemeljite zakaj na toliko časa.
Recimo na pet let. Na štiri do pet let. Mislim, da na toliko časa ljudje že pozabijo, malo se
spreminja doktrina sama, jaz mislim, da zaradi teh stvari. Največ pa zaradi tega, ker se pozabi.
Kakšne možnosti imajo vozniki motornih vozil v Sloveniji trenutno, da obnovijo že pridobljeno
znanje prve pomoči?
Mislim, da je nimajo. No, mislim možnost je, lahko bi se odločili pa prišli na tečaj, ni problema.
Ampak mislim, da tega niti ne vedo, niti ni kakšne zakonske podlage. Tudi, če bi samo vedeli, bi se
marsikdo udeležil.
Katere so ključne ovire za obnavljanje znanja prve pomoči za voznike motornih vozil v Sloveniji?
Mislim, da, polek tega da ljudje ne vedo, tudi finančna sredstva, sigurno. Kakor se prične z
denarjem se tudi hitro preneha.
Kakšen je odnos voznikov motornih vozil do lastnega znanja in obnovitve znanja prve pomoči v
Sloveniji?
Hm…to pa nimam kakšnih takih izkušenj. Pa tako no..saj pri podjetjih velikokrat vidim, da jim je
odveč priti na tečaj potem pa vidijo koliko koristnega zvedo. In pomoje bi bilo isto tudi s temi
obnovitvenimi tečaji za voznike. Če bi enkrat moral obnovit, bi sigurno videl, da to ni brezveze.

Ali menite, da bi moralo biti obnavljanje znanja prve pomoči za voznike motornih vozil v Sloveniji
zakonsko predpisana obveznost?
Ja, če ni zakonske podlage potem mislim, da se ljudje ne bi odločali za to. Mi smo že velikokrat
poskušali razne tečaje pa vedno vprašajo kdo to plača in ali je to nujno hah. Mislim da ljudje ne
poznajo, časa ni, denarja ni.
Ali imate kakšne konkretne predloge/ideje, da bi lahko rešili problematiko obnavljanja znanja prve
pomoči med vozniki motornih vozil v Sloveniji?
Mogoče malo več reklame. Da se to da, da bi malo več v medijih in se pisalo o tem da je to koristno.
Zlepa ne zaslediš izven nas, da se da kaj, da ta možnost obstaja. Mogoče kakšni članki v kakšnih
revijah objaviti. Da lahko pridejo samo na tečaj, ne na izpit. Izpita se vsak ustraši in je že neka
prisila, kar pa ni dobro.
V anketnem vprašalniku (n=1050) je več kot 85 % anketirancev odgovorilo, da bi se udeležili
brezplačnega obnovitvenega tečaja prve pomoči, če bi bil organiziran v njihovem kraju. Nekaj več
kot 45 % bi tečaj tudi plačalo po ceni 20 evrov. V štirih mestih po Sloveniji smo nato organizirali
brezplačen, dvourni obnovitveni tečaj prve pomoči in nanj povebili 650 oseb. Dejanska udeležba
je bila 3 %. Prosim za Vaš komentar rezultatov anketnega vprašalnika in eksperimenta.
Jaz mislim, da se res ne zavedamo pomena prve pomoči, kaj pomeni osveščenost, da v ljudeh še
vedno ni tega čuta, da se premalo zavedamo koliko bi morali znati. Tudi jaz sem včasih delala v
zdravstu, pa smo obnavljali, smo imeli te tečaje, pa sedaj ne znam več. Vidim, ko berem včasih ta
vprašanja pa pravim aha tole, tole ja, evo, je drugače. Pozabi se. Do takrat pa, ko te nekdo res
nekam ne pahne in ko ni zakona zadaj, potem izgleda, da nimamo te zavesti še v sebi, da bi se
odločili in šli.
V zadnjem času je pogosto slišati, da se vozniki motornih vozil (in tudi drugi), bojijo ali celo
nočejo nuditi prve pomoči, saj se bojijo morebitne tožbe, v primeru da bi naredili kaj narobe.
Kakšne je vaše mnenje o tem?
Mogoče tudi zaradi tega, da se bojijo, da bi kaj zagrešili.
In kako bi to rešili oziroma vsaj omilili?

Zopet bi morali bolj osveščati. Naprimer kakšni letaki, ki opozarjajo o nesrečah oziroma kako
ravnati v določenih situacijah, podobno bi tukaj moralo biti, da bi opozorili, da ne bodo kaznovani,
da jih ne morejo tožiti. Mogoče samo tega manjka.
Ali imate za konec še kakšne predloge/pripombe/komentarje, povezanih s temo prva pomoč in
vozniki motornih vozil?
Jaz mislim, da ne, je pa res da bi moral vedno obnavljati, ker pri sebi vidim, da pozabiš. Ali pa da
bi imeli kakšne delavnice, ali take… da greš da se prijaviš, ni važno kdaj, da oddelaš tisto in
obnoviš… in greš. Saj vprašanja so dostopna. In aplikacija. Saj nekaj je narejeno na tem, samo
veliko navadnih smrtnikov ne ve zanjo. Pomoje samo osveščat in še enkrat osveščat in…osveščat.
ZAHVALA

Priloga 16: Prepis intervjuja številka 4
PREPIS INTERVJUJA št. 4:
INTERVJU ODNOS VOZNIKOV MOTORNIH VOZIL DO PRVE POMOČI IN
OBNOVITVENI TEČAJI PRVE POMOČI ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL

Kaj je Vaša prva misel/asociacija ob besedni zvezi “vozniki motornih vozil in prva pomoč”?
Za voznike…oživljanje, to mi prvo pride na misel.
Ali bi morali vozniki motornih vozil po Vašem mnenju obnavljati svoje znanje prve pomoči?
Ja, bi morali. Se ne strinjam, da imajo to dosmrtno.
Na koliko časa/v kakšnem časovnem intervalu/obdobju bi morali vozniki motornih vozil obnavljati
svoje znanje prve pomoči? Utemeljite zakaj na toliko časa.
Vsaj na tri, pet let bi morali to obvezno obnavljat. Zato, ker se v prvi pomoči alpa tako bom rekla,
tudi v zdravstvu se stvari spreminjajo.
Kakšne možnosti imajo vozniki motornih vozil v Sloveniji trenutno, da obnovijo že pridobljeno
znanje prve pomoči?
Pomoje imajo možnosti več kot preveč, sigurno. Če se prijavi tukaj in obnovi.
Pa mislite, da ljudje vedo, da se lahko prijavijo na Rdečem križu?
Pomoje vedo, ampak niso zainteresirani.
Katere so ključne ovire za obnavljanje znanja prve pomoči za voznike motornih vozil v Sloveniji?
Čas, volja, zadnje čase pa mogoče tudi denar.
Kakšen je odnos voznikov motornih vozil do lastnega znanja in obnovitve znanja prve pomoči v
Sloveniji?
Nimajo ga, pravzaprav. Tudi na samem tečaju vidiš, da so tukaj samo zato, da bodo naredili
šoferski izpit.

Ali imate kakšne konkretne predloge/ideje, da bi lahko rešili problematiko obnavljanja znanja prve
pomoči med vozniki motornih vozil v Sloveniji?
Ja, jaz to že kar nekaj časa govorim recimo, pomoje ne vsa prva pomoč, ampak kar se oživljanja
tiče in zaustavljanje krvavitev, to sta dve najbolj pomembni stvari recimo, če se nekaj zgodi na
cesti. Ne zgodi se to samo na cesti, to je tudi sedaj doma veliko takih stvari. Morali bi jim dati
dvourni tečaj, samo dvourni, minimalno ceno in to je to. Brez izpitov, samo tečaj, delavnica
pravzaprav.
Ali menite, da bi moralo biti obnavljanje znanja prve pomoči za voznike motornih vozil v Sloveniji
zakonsko predpisana obveznost?
Ja, jaz mislim, da bi to kar moralo biti, ja.
V anketnem vprašalniku (n=1050) je več kot 85 % anketirancev odgovorilo, da bi se udeležili
brezplačnega obnovitvenega tečaja prve pomoči, če bi bil organiziran v njihovem kraju. Nekaj več
kot 45 % bi tečaj tudi plačalo po ceni 20 evrov. V štirih mestih po Sloveniji smo nato organizirali
brezplačen, dvourni obnovitveni tečaj prve pomoči in nanj povebili 650 oseb. Dejanska udeležba
je bila 3 %. Prosim za Vaš komentar rezultatov anketnega vprašalnika in eksperimenta.
Sedaj prvo me zanima, če samo za Škofjo Loko govorimo, niti ne vem, da bi to bilo, drugo kakšna
je bila cena.
To je bil brezplačen obnovitveni tečaj, na katerega je bilo konkretno v Škofji Loki povabljenih 120
ljudi.
Koliko časa je trajal tečaj?
Približno dve uri.
To me pa malo preseneča, ker običajno se ljudje teh brezplačnih stvari kar dobro udeležujejo.
V zadnjem času je pogosto slišati, da se vozniki motornih vozil (in tudi drugi), bojijo ali celo
nočejo nuditi prve pomoči, saj se bojijo morebitne tožbe, v primeru da bi naredili kaj narobe.
Kakšne je vaše mnenje o tem?
Ja, to zelo sprašujejo res na teh tečajih. Jaz vsakemu rečem, vsak lahko danes nekoga toži čisto za
bizarno stvar, ampak kolikor jaz vem, kolikor sem seznanjena s tem, pa se kar dovolj zanimam, da

tukaj ni nekih tožb, tudi če so, ne morejo ljudje sedaj. Vsak gre pomagati, da bi nekomu pomagal,
ne pa da bi mu nekaj slabega naredil ane.
Na kakšen način pa bi Vi reševali ta problem?
Ne vem, mogoče jaz to tudi na vsakem tečaju nekako poudarim, zato ker vedno kakšen to tudi
vpraša. Mogoče bi bilo treba malo več tudi o tem pisati. Nevem, nimam kakšne posebne ideje.
Mislim, da direktno na tečaju to povedat.
Ali imate za konec še kakšne predloge/pripombe/komentarje, povezanih s temo prva pomoč in
vozniki motornih vozil?
Mislim, da bi res mogli mal več...mi se vedno zgovarjamo na krizo pa nevem kaj še vse. Ampak če
greš malo pogledat vidiš, da nevem kakšne krize pri ljudeh ni. Če samo pogledaš kaj vse kupujejo,
košare so polne. To je pomoje samo izgovor. Tudi ceno mogoče malo znižati, Rdeči križ ima zadnje
čase ogromno konkurence, ki je bolj uspešna kakor oni, sigurno, ker imajo cene take, kot jih imajo.
In preživijo z veliko manj denarja. In tudi te tečaji, ki so za šoferje, resnično bi se morali obnavljati,
tako kot imajo naprimer podjetja, z minimalnimi stroški, tako da bi Rdeči križ skoz prišel, pa res
kratki tečaji, ne tisti dva dni, pa šest ur pa nevem to je dones konec. Danes je s temi tečaji konec.
ZAHVALA

Priloga 17: Prepis intervjuja številka 5
PREPIS INTERVJUJA št. 5:
INTERVJU ODNOS VOZNIKOV MOTORNIH VOZIL DO PRVE POMOČI IN
OBNOVITVENI TEČAJI PRVE POMOČI ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL

Kaj je Vaša prva misel/asociacija ob besedni zvezi “vozniki motornih vozil in prva pomoč”?
Prometna nesreča.
Ali bi morali vozniki motornih vozil po Vašem mnenju obnavljati svoje znanje prve pomoči?
Definitivno, sigurno.
Na koliko časa/v kakšnem časovnem intervalu/obdobju bi morali vozniki motornih vozil obnavljati
svoje znanje prve pomoči? Utemeljite zakaj na toliko časa.
Jaz mislim, da na pet let. Če bi se šli pogajat za to, da bi spremenili zakonodajo, bi morali štartati
na pet let, pa bi mogoče potem pristali vsaj na deset, no.
Aha.
Ja, ampak tako bi morali… recimo strokovnjaki bi morali vstrajati na petih letih, potem bi družba
pritisnila, ker bi to seveda za sabo potegnilo neko nasprotovanje, neke stroške. Jaz sicer mislim,
da bi morali na pet, ampak tisto najdaljše sprejemljivo bi bilo pa deset.
Kakšne možnosti imajo vozniki motornih vozil v Sloveniji trenutno, da obnovijo že pridobljeno
znanje prve pomoči?
Možnosti imajo, koristijo jih pa slabo. To so razni tečaji Rdečega križa ali srečanja v okviru
območnih enot Rdečega križa, kjer se nekatere vsebine ponavadi pojavljajo, kjer pridejo zdravniki
kakšne stvari razlagati, ampak odziv je pa razmeroma šibak. Bolj aktivni člani Rdečega križa
hodijo, da bi pa rekel, da pa vozniki, kot neka ciljna skupina, te pa niti ne.
Katere so ključne ovire za obnavljanje znanja prve pomoči za voznike motornih vozil v Sloveniji?
To, da ljudje premalo iščejo. Vsi se zavedajo, da preslabo znajo, vendar nihče ni pripravljen kaj
dosti narediti in poiskati informacije. Mogoče bi jih morali tudi malo bolj bombandirati. Recimo

s kakšnimi propagandnimi. Da bi bilo malo manj vložkov pa praškov pa malo več navodil kako
pravilno ukrepati.
Aha. Kaj pa mislite, kakšen je odnos voznikov motornih vozil do lastnega znanja in obnovitve
znanja prve pomoči v Sloveniji?
Kar imam izkušenj je zelo različno. Sedaj, če bi globalno rekel ali vozniki znajo pomagat izvajati
prvo pomoč, bi težko rekel da so ravno to vozniki.. Recimo, da je kakšna nesreča ali karkoli
povezanega s šoferji, z prometom, običajno pomaga tisti, ki se čuti najbolj suverenega in to ni
vedno voznik. Večkrat so to kakšni očividci in nekdo, ki pride mimo, nekdo, ki pač prevzame
pobudo. In velikokrat so prav vozniki tisti, ki samo nemočno gledajo. Tako da jaz mislim, splošno,
da vozniki niso neka populacija v Sloveniji, ki zna več prve pomoči kot pa ostali.
Ali imate kakšne konkretne predloge/ideje, da bi lahko rešili problematiko obnavljanja znanja prve
pomoči med vozniki motornih vozil v Sloveniji?
Ja, jaz imam dva predloga. En predlog je to, da bi morali obnavljat tečaje prve pomoči, drug
predlog pa je pa ta, ker ljudje se zelo, imajo kar nekaj zadržkov, verjetno materjalnih, da odprejo
prvo pomoč, bi morala pa policija iti v neko akcijo, da če nekdo odpre svojo prvo pomoč zato, da
je nekomu drugmu pomagal, bi bilo prav, da mu država da nov, zapakiran komplet prve pomoči,
starega bi vzeli in bi ga v Tosami dopolnili, zapakirali in bi ga potem še rabili naprej. To bi bili
zelo minimalni stroški, gesta bi bila pa taka kar nekako prava, se mi zdi. Ljudje namreč na to prvo
pomoč pozabijo. Poznam ogromno primerov, ko so bili trije avtomobili na parkirišču, pa je otrok
padel s kolesom, pa ko smo prišli tja, niso našli nobene gaze, so rekli, da nimajo ničesar doma.
Na ta komplet iz prve pomoči se spomnijo samo takrat, ko so sami udeleženi v prometni nesreči,
ne pa ko je nekdo zunaj padel na pločniku ali pa pred hišo ali pa tako naprej. In še v prometni
nesreči velikokrat držijo škatle s prvo pomočjo v svojih rokah in se kar nekako ne odločijo to
odpreti, ker vsak računa, da bo imel potem težave, ko ga bo naslednjič policaj ustavil, pa bo imel
odprto prvo pomoč in ga bo spraševal ali je vse noter ali ne. Taki neumni pomisleki ne.
Ja. Nekaj sva že govorila o tem, da bi bilo potrebno, da vozniki motornih vozil obnovijo svoje
znanje prve pomoči. Ali menite, da bi moralo biti to v Sloveniji zakonsko predpisana obveznost?
Ja, seveda. To, kar ni zakonsko, to ne gre skozi.

V anketnem vprašalniku (n=1050) je več kot 85 % anketirancev odgovorilo, da bi se udeležili
brezplačnega obnovitvenega tečaja prve pomoči, če bi bil organiziran v njihovem kraju. Nekaj več
kot 45 % bi tečaj tudi plačalo po ceni 20 evrov. V štirih mestih po Sloveniji smo nato organizirali
brezplačen, dvourni obnovitveni tečaj prve pomoči in nanj povebili 650 oseb. Dejanska udeležba
je bila 3 %. Prosim za Vaš komentar rezultatov anketnega vprašalnika in eksperimenta.
To me ne preseneča, ker ravno toliko sem tudi sodeloval pri teh brezplačnih tečajih, da vem, da je
odziv nikakršen. Ljudje se zavedajo, da ne znajo, vejo da bi morali nekaj narediti. Ne zmorejo pa
nekaj ur prostega časa, zato da bi šli to narediti. Ker takrat ko pa morajo prosti čas za to žrtvovati
pa imajo en kup drugih pomembnejših stvari in en kup drugih izgovorov, zato da takrat na to ne
morejo iti. Tako, da jaz misli, da bi bila rešitev samo zakonska obveza ali pa kakšne bonitete, ki bi
jih iz tega ven dobili.
Aha, mislite kakšne ugodnosti?
Neke ugodnosti, ja. Se pravi, nekaj bi morali za to dobiti. Premalo je samo zavedanje, da ne znajo.
Da bi jih nekako nagradili?
Ja. Sedaj v kakšnem smislu ne vem. Mogoče popust pri zavarovanju za avto, kot bolj osveščen
varen voznik v prometu. Nekaj bi morali dobiti za to, da bi bila motivacija bolj konkretna. Ker
ljudje danes na neko psihološko motivacijo več ne padejo, ljudje hočejo imeti materjalnost, na
žalost.
Ja res je. Nekaj sva že govorila o zakonskih obvezah. V zadnjem času je pogosto slišati, da se
vozniki motornih vozil (in tudi drugi), bojijo ali celo nočejo nuditi prve pomoči, saj se bojijo
morebitne tožbe, v primeru da bi naredili kaj narobe. Kakšne je vaše mnenje o tem?
Jaz mislim, da je to velika napaka nekdanjih ali pa starejših inštruktorjev Rdečega križa. Tudi sam
sem to doživel, da mi je rekel: Ne ga premikat, če boste naredili kaj narobe boste povzročili dodtno
škodo in potem boste za to lahko tudi odgovarjali. In to se je ljudem potem kar nekako nalagalo v
podzavest, da jih bo nekdo preganjal če bodo narobej pomagali. Za deset urni tečaj prve pomoči,
kot jo imajo za šoferski izpit, se ljudje ne morejo kaj veliko naučiti, kar pomeni, da imajo ravno
toliko vpogleda, da jih začne skrbeti in premalo znanja, da bi lahko pomagali. Tako, da mislim,
da je bil malo napačen pristop, ki sem ga tudi jaz doživel in v tistih časih se je pač tako učilo. In

učilo se je tudi veliko povez, danes pa se uči samo tiste stvari, ki so res pomembne. In mislim, da
je pomembno ljudem predstaviti, da takrat ko pa nekdo lahko umre, če ne bodo pomagali, takrat
pa res ne smejo tako razmišljati, ker bo človek potem ostal mrtev ne. So jih pa zelo strašili s
poškodbo hrbtenice in s hromostjo, da bo nekdo ohromel zaradi pristopa njihovega in zato so se
ljudje postavili v defenzivno pozicijo.
Ali imate za konec še kakšne predloge/pripombe/komentarje, povezanih s temo prva pomoč in
vozniki motornih vozil?
Jaz mislim, da bi morale biti informacije pogostejše in bolj jasne. Imam pripombo na umikanje na
avtocesti, ker so se v Sloveniji drugače zamislili kot v Avstriji ali Italiji. To so stvari, ki se zdijo na
prvi pogled brezvezne, ampak v bistvu so pa zelo pomembne. Se pravi, informacije bi morale biti
pogostejše, ampak enostavnejše in zelo jasne. Kako poklicat… jaz mislim, da če bi delali raziskavo
na katero številko poklicati je še vedno veliko ljudi zbeganih ali poklicati 113 ali 112, pa tiste
neslane šale o 1 plus 1 je 3, so čisto brezveze, ja. Se pravi, več informacij, enostavnejših pa zelo
dobro premišljenih in dobro ciljanih.
ZAHVALA
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PREPIS INTERVJUJA št. 6:
INTERVJU ODNOS VOZNIKOV MOTORNIH VOZIL DO PRVE POMOČI IN
OBNOVITVENI TEČAJI PRVE POMOČI ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL

Kaj je Vaša prva misel/asociacija ob besedni zvezi “vozniki motornih vozil in prva pomoč”?
Vozniki motornih vozil in prva pomoč…ja prva asociacija je, da je ubistvu pri nas še kar dobro
poskrbljeno za njih. Če gledam recimo Anglijo, kjer nimajo obvezne prve pomoči za voznike
motornih vozil, se mi zdi da je pri nas ubistvu še dobro, čeprav ta deseturni tečaj jasno ne more
biti neke širine, zdi se mi da zmanjka časa, predvsem za vaje., da se ti res intenzivno posvetiš
kandidatom.
Ali bi morali vozniki motornih vozil po Vašem mnenju obnavljati svoje znanje prve pomoči?
Ja seveda.
Na koliko časa/v kakšnem časovnem intervalu/obdobju bi morali vozniki motornih vozil obnavljati
svoje znanje prve pomoči? Utemeljite zakaj na toliko časa.
Najmanj na dve leti.
Zakaj tako mislite?
Zato, ker sem v svoji diplomski nalogi dokazal, da v pol leta pozabimo vse.
Kakšne možnosti imajo vozniki motornih vozil v Sloveniji trenutno, da obnovijo že pridobljeno
znanje prve pomoči?
Ne.
Aha, menite da sploh nimajo možnosti?
Mislim možnost… tečaji sicer so, ampak nevem da bi imeli pa sedaj neko…v bistvu pomojem sploh
ne vedo, na koga bi se obrnili, če bi želeli neko obnovitev narediti.
Katere so ključne ovire za obnavljanje znanja prve pomoči za voznike motornih vozil v Sloveniji?

Mislim, da je to pomojem predvsem finančni vidik. Vsakemu je ubistvu škoda dati 30 evrov za nek
tečaj, čeprav vemo da… po mojih izkušnjah iz terena, da bi vsak dal miljon evrov za tečaj temeljnih
postopkov oživljanja, takrat ko to potrebuje. Ne zavedamo se, saj tudi ko smo zdravi se ne
zavedamo kaj imamo, dokler ne zbolimo, tukaj je pa ista fora.
Kakšen je odnos voznikov motornih vozil do lastnega znanja in obnovitve znanja prve pomoči v
Sloveniji?
Mislim da takrat, več ali manj je to mlajša populacija in so takrat marsikje drugje kot pa pri prvi
pomoči. Mislim, da je takrat velika odgovornost predavateljev, na kakšen način to zadevo
predstaviti. Tudi koliko je zadeva dinamična in koliko se znajo potem inkorporirat v skupino.
Kaj pa potem, da bi kaneje ljudje ta znanje obnovili. Kakšen mislite, da je njihov odnos do
obnovitve znanja potem kasneje, po opravljenem izpitu, čez nekaj let?
Jaz mislim da sedanje generacije pomoje niso zelo zainteresirane.
V zadnjem času je pogosto slišati, da se vozniki motornih vozil (in tudi drugi), bojijo ali celo
nočejo nuditi prve pomoči, saj se bojijo morebitne tožbe, v primeru da bi naredili kaj narobe.
Ja, ta problem se pojavi skoraj na vsakem tečaju. To je potrebno, jaz mislim, da že kar na samem
začetku tečaja temeljito razčistiti. Pojasniti, da pri nas tožb do sedaj še ni bilo v smislu nudenja
prve pomoči, temeljih postopkov oživljanja . To so jasno urgentne situacije in vsak, ki se pridruži
z namenom reševanja življenja ali neke pomoči…jasno da lahko seveda pride do napak, ampak so
te napake v bistvu slučaj.
Ali imate kakšne konkretne predloge/ideje, da bi lahko rešili problematiko obnavljanja znanja prve
pomoči med vozniki motornih vozil v Sloveniji?
To bi bilo pa potrebno zakonsko rešiti.
Ja, ste mi že odgovorili na naslednje vprašanje. Torej menite, da bi moralo biti obnavljanje znanja
prve pomoči za voznike motornih vozil v Sloveniji zakonsko predpisana obveznost?
Ja, definitivno. To, pa ljudem to nekako bolj približati. Naprimer v medijih, mogoče še bolj
pritisniti, da se dejansko ozremo sami vase in da vidimo, da je to nekje med name. Da ni to tam
nekje, ampak da je zadeva, ki se nam lahko v vsakem trenutku zgodi in takrat ko je…mogoče

narediti neko oddajo, nek insert ljudi, ki so bili v taki situaciji in niso imeli znanja. Kako je to
vplivalo na njihovo nadaljne življenje in o čem so razmišljali takrat, ker to je po mojem ena
največjih stisk, da imaš naprimer pred sabo svojca, ki pred tabo leži in ne veš kaj narediti.
Zanimiva ideja ja.
V anketnem vprašalniku (n=1050) je več kot 85 % anketirancev odgovorilo, da bi se udeležili
brezplačnega obnovitvenega tečaja prve pomoči, če bi bil organiziran v njihovem kraju. Nekaj več
kot 45 % bi tečaj tudi plačalo po ceni 20 evrov. V štirih mestih po Sloveniji smo nato organizirali
brezplačen, dvourni obnovitveni tečaj prve pomoči in nanj povebili 650 oseb. Dejanska udeležba
je bila 3 %. Prosim za Vaš komentar rezultatov anketnega vprašalnika in eksperimenta.
Ja prva zadeva je ta da itak živimo v takem času, da je vse preveč napeto, vsi imamo preveč
obveznosti. Druga zadeva je tukaj, pomemben je mogoče tudi čas tečaja, ljudje so po službah, no
ampak verjetno je bilo to v večernem času.
Ja, na voljo so imeli tudi več terminov
Več terminov... Ja je, je to težko komentiram .Se srečujem s tem praktično vsa ta leta, ko
izobražujem laike, hodim po vaseh in vidim, da dokler se v določeni vasi nekaj ne zgodi je težko.
Lahko daš vse na pladnju, tečaji so zastonj, ampak jih je težko zmotivirati.
Ali imate za konec še kakšne predloge/pripombe/komentarje, povezanih s temo prva pomoč in
vozniki motornih vozil?
Am… kaj vem… načeloma je že osnovni tečaj dobro strukturiran, a manjka kakšna ura. Sploh za
reanimacijo, da dobro predelaš. Ker se mi zdi bistvena stvar, da se navadijo kandidati
zaustavljanja krvavitve, stabilnega bočnega položaja, ocene dihanja in cirkulacije, sprostitve
dihalnih poti in temeljni postopki oživljanja. To so bistvene stvari in mogoče kakšen balast bi lahko
ven dali, ker je tudi nekaj stvari, ki ne igrajo posebne vloge oziroma si jih lahko ljudje preberejo.
Jaz bi se bolj fokusiral na postopke, ki rešujejo življenja, glede na to, da je tečaj res kratek.
ZAHVALA
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PREPIS INTERVJUJA št. 7:
INTERVJU ODNOS VOZNIKOV MOTORNIH VOZIL DO PRVE POMOČI IN
OBNOVITVENI TEČAJI PRVE POMOČI ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL
Kaj je Vaša prva misel/asociacija ob besedni zvezi “vozniki motornih vozil in prva pomoč”?
Moja prva asociacija je slaba oskrba, slabo znanje...
Ali bi morali vozniki motornih vozil po Vašem mnenju obnavljati svoje znanje prve pomoči?
Da.
Na koliko časa/v kakšnem časovnem intervalu/obdobju bi morali vozniki motornih vozil obnavljati
svoje znanje prve pomoči?
Vsaj na tri leta.
Prosim, utemeljite zakaj na toliko časa.
Ker oni, če bi šli gledati neko statistiko, verjetno nimajo veliko stika s prvo pomočjo in znanje se
porazgubi, verjetno v tem časovnem obdobju, sploh če ne delamo, potem toliko manj znamo.
Kakšne možnosti pa imajo vozniki motornih vozil v Sloveniji trenutno, da obnovijo že pridobljeno
znanje prve pomoči?
Pa sedaj, če bi to oni morali plačevat je to zelo majhna verjetnost, zakonsko to tudi ne moremo
ovrednotiti in mogoče preko združenj, da bi se prostovoljci s tem ukvarjali.
Naprimer, da bi se voznik sedaj odločil, da bi rad obnovil znanje, a ima sedaj konkretno možnosti,
da se kam vključi, mislite da imajo dobre možnosti ali ne?
Možnosti imajo, samo spet morajo plačati. Oni se morajo prijavit na Rdeči križ, tam naredijo tisti
osnovni tečaj in osvojijo oziroma obnovijo tisto svoje nekoč že pridobljeno znanje. Brezplačnih
možnosti imajo zelo malo, naprimer tisto kar delajo študenti medicine ali zdravstvene nege ali pa
Zdravstvene fakultete ali pa tudi kje Rdeči križ, ko ima svoje stojnice, da predstavi AED ali pa kaj
takega, ampak to je spet uno, ne moremo zajeti neke kvalitetne skupine v to.
Katere so ključne ovire za obnavljanje znanja prve pomoči za voznike motornih vozil v Sloveniji?

Pa ponudba mislim, da je OK, samo saj pravim, vse tisto kar morajo oni dodatno plačat je
odbijajoče.
To se pravi ta finančna ovira?
Finančni vidik mislim, da je tukaj glavna ovira. Saj pravim, če to država ovrednoti kot zakonsko,
potem bi šle spet kritike na račun tega, da nekdo hoče nekaj zaslužiti. Ne gledamo pa dejanskega
pravega cilja, ki je pa, da bomo danes, jutri nekomu rešili življenje.
Aha.
Ker dejansko, če gledamo to statistiko, da 1.5 % laikov pristopi, ko je življenje ogroženo, je to res
zaskrbljujoča stvar.
Ja, se strinjam, ja. To se pravi, 1.5 % laikov pristopi, to pomeni da ali se bojijo, imajo strah, kaj pa
mislite kakšen je sploh odnos voznikov motornih vozil do obnovitve znanja prve pomoči?
Pa jaz mislim da, tisti, ki je doživel neko tako stvar, kjer bi moral nuditi prvo pomoč pa je ni znal,
ta bi se sigurno odzval z veseljem, ne. Tisti, ki pa se niso s tem srečali oziroma niso imeli neke
potrebe, pa verjamem, da bi blo mogoče tudi bolj odbijajoče.
Ali imate mogoče kakšne konkretne predloge, ideje.. seveda ima Rdeči križ kot organizacija neko
ponudbo, da lahko vozniki plačajo in se pridružijo na obnovitvenem tečaju tistim, ki prvič delajo
tečaj. Kaj pa še kakšni drugi načini, da bi bolj izobrazili splošno javnost, predvsem voznike
motornih vozil, o prvi pomoči?
Pa recimo že ta Zakon o delovnih organizacijah je v redu, ker v službah je mogoče preko tega tudi
zajeti te ljudi, ker večinoma vsi ljudje, ki so v službah naj bi imeli ta vozniški izpit in mogoče, da
bi se tud preko tega zajelo te ljudi, ker oni imajo mislim da na 5 let, mogoče tudi to bi dali na tri
leta, ampak preko tega, če bi se udeležil tega, bi se jim štelo tudi v obnovitev vozniškega, ker to je
ubistvu ista oziroma podobna zadeva.
Ja, to bi bila ena izmed dobrih rešitev.
Mogoče ena izmed opcij, saj pravim.
Ali mislite, da bi morali to zakonsko urediti?
Pa ja, tudi lahko, zakaj pa ne.

V anketnem vprašalniku (n=1050) je več kot 85 % anketirancev odgovorilo, da bi se udeležili
brezplačnega obnovitvenega tečaja prve pomoči, če bi bil organiziran v njihovem kraju. Nekaj več
kot 45 % bi tečaj tudi plačalo po ceni 20 evrov. V štirih mestih po Sloveniji smo nato organizirali
brezplačen, dvourni obnovitveni tečaj prve pomoči in nanj povebili 650 oseb. Dejanska udeležba
je bila 3 %. Prosim za Vaš komentar rezultatov anketnega vprašalnika in eksperimenta.
Lažje je reči kot storiti ane heh.
Ja
Mogoče bi to, nevem, predpisal tem našem življenjskemu načinu, življenjskemu standardu, kar
stilu življenjskemu, tako bom rekel. Ogromno je obvez, ogromno je dela, ogromno je stresa,
ogromno je pritiskov zunanjih... in potem še človek, ki bi se moral v tistem svojem prostem času v
navednicah sprostiti, pa da bi se moral iti potem še izobraževat. Saj pravim, globalni problem,
mogoče je ta, da se ljudje ne brigajo za ostale, recimo ko se poškodujejo ali kakorkoli in dejansko
potem nimajo nekega občutka potrebe. Sedaj, zakaj ne pristopajo, nevem... jaz, moja osebna
izkušnja z njimi je, ob tem vprašanju da jih je strah, da se bojijo, neznanje, nevem česa, jaz jim
vedno potem postavim vprašanje. Ne vem, imate primer človeka, ki je nezavesten, ne diha, kaj
lahko tukaj naroben naredite? Recimo karkoli naredim, a bo potem še bolj manj dihal recimo in
potem se malo zamislijo. Pa mogoče še tista najbolj zoprna stvar je pa tožbe.
Ja, to je bilo ubistvu naslednje vprašanje. A ga kar zastavim?
Ja.
V zadnjem času je pogosto slišati, da se vozniki motornih vozil (in tudi drugi), bojijo ali celo
nočejo nuditi prve pomoči, saj se bojijo morebitne tožbe, v primeru da bi naredili kaj narobe.
Kakšne je vaše mnenje o tem?
Ja, jaz bi jim tukaj predstavil v prvi vrsti samo zakon. Se pravi, zakon, ki pravi, da je vsakdo dolžan
po svojih najboljših močeh in spodobnostih nuditi prvo pomoč in omogočiti tej osebi dostop do
nujne medicinske pomoči. To je ena stvar, se pravi, zakon od nas zahteva, da pomagamo. Nikjer
ni drobnega tiska, če kaj narobe naredimo, pa ne bo vredu.
Ja.

Se pravi jasno je napisan in mogoče ljudem predstaviti dejstvo, da v Sloveniji ni enega
zabeleženega primera, da je nekdo bil pravnomočno obsojen, ker je nekomu nudil prvo pomoč.
Ker to je potem malo skregano z logiko. Ne moremo od ljudi nekaj zahtevati, pa če jih je strah. In
to na vsakem tečaju, mogoče tudi predavateljem na obnovitvah licenc povedati, tudi na kakšen
način naj učijo svoje mlade bodoče voznike, naj jim to povedo in naj jih ne bo strah pristopiti,
takrat ko bo to potrebno.
Ja.
Da se ne bodo bali.
Se strinjam. Kaj pa te ljudje, ki so sedaj že naredili tečaj in ne bodo več vključeni v tečaj prve
pomoči za pridobivanje izpita, kako pa zajeti te ljudi?
Ja, jaz bi rekel tako, tukaj bi mogoče morala tudi država kaj narediti. Koliko je butastih reklam
po televiziji. En kup. Mogoče na tak način da tudi, nevem, dajo pol minutni oglas: Pomagajte.. ali
pa kakšne oddaje na to temo.
Aha, mislite na medije.
Mediji ja, najbolje. To je najboljši ključ, da prideš do ljudi. Pa zopet, nevem, tukaj Rdeči križ s
svojim imenom lahko pristopi in mogoče to tudi nebi bil nek finančni zalogaj za njih, glede na to,
da bi se to predstavilo kot neka zelo dobra humanitarna poteza, recimo. Poteza, ki lahko dejansko
prinese korist nam vsem državljanom. Danes, jutri, da se bomo lahko počutili varne v svoji državi.
Ja. Sedaj sva predelala vse te tri vidike, raven države, mogoče z zakoni, z mediji in raven
organizacije, tukaj misliva na Rdeči križ in raven posameznika. Da bi morali spremenito
mentaliteto ljudi, hkrati pa se nekako prilagoditi sodobnemu času. Ali imate za konec še kakšne
predloge/pripombe/komentarje, povezanih s temo prva pomoč in vozniki motornih vozil?
Nihče ni tako majhen da ne bi mogel nuditi pomoči in nihče ni tako velik, da je nekega dne ne bo
potreboval.
ZAHVALA
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