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Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in njena 

strokovna Sekcija reševalcev v zdravstvu v soboto, 4. junija 2022, na plaži za slepe v Izoli organizira delavnice temeljnih postopkov 

oživljanja, ki so namenjene vsem krajanom in obiskovalcem obale, predvsem slepim in slabovidnim. Ideja se je porodila od tednu slepih in 

slabovidnih, slogan dogodka pa je: Vsak Zemljan ima pravico in možnost pomagati rešiti življenje, tudi slepi.

Tečaj TPO za slepe in slabovidne 

Dom oddiha Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije 

(ZDSSS), Izola

9.00  Temeljni postopki oživljanja (TPO) za slepe in   

 slabovidne

 Car oživlja – zvočna humoristična predstavitev  

 oživljanja

 Napotki za klic na 112

 Vloga AED in priporočila za varno uporabo

9.20 Izvedba tečaja TPO za slepe in slabovidne (poteka v  

 skupinah)

 Preverjanje odzivnosti

 Sproščanje dihalne poti in preverjanje dihanja

 Izvajanje stisov prsnega koša (zunanja masaža srca)

 Spoznavanje z različnimi napravami AED 

11.00  Zaključek usposabljanja  

Celoten čas usposabljanja, sočasno s tečajem ene skupine, za 

drugo skupino potekajo aktivnosti v izvedbi Centra za krepitev 

zdravja ZD Izola, namenjene slepim in slabovidnim.
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Predstavitev nujne medicinske pomoči (NMP) in 
reševalnih služb / enot in organizacij

Ploščad nad plažo slepih in slabovidnih ter plažo resorta Dva 

topola. Na točkah na ploščadi nad plažama bodo prisotni 

predstavniki služb in enot, ki bodo obiskovalcem in mimoidočim 

predstavili svoje delo in opremo ter jim predstavili in omogočili 

preizkusiti se pri postopkih oživljanja.

12.00 Uvodno presenečenje dogodka »Da ne bomo   

 oživljali lačni …« 

 Z nami bo MasterChef, ki pravi »Kar moraš, ni  

 težko ...« Torej tudi oživljal bo z nami.

12:30  Predstavitev služb, opreme in poklicev

• Reševalni in službeni psi

• Reševalna služba slovenske Istre, ZD Izola

• Predhospitalna enota Obala, ZD Koper

• Dispečerska služba zdravstva

• Rdeči križ Slovenije, OZ Izola

• Reševalci iz vode 

Od 13.30 bodo z nami tudi študenti dietetike FVZ primorske 

univerze z napotki za pripravo zdravih napitkov in možnostjo 

pokušine.

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE 
NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH 

DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN 
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE

Vabimo vas, da se nam pridružite na prireditvi Lepo vas pozdravljam in se veselim skorajšnjega srečanja.

Monika Ažman,  

predsednica Zbornice – Zveze

Ljubljana, maj 2022


