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Povzetek 

 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali imajo vzgojiteljice v vrtcih več znanja in 

izkušenj v nudenju prve pomoči kot študentke tretjega letnika predšolske vzgoje Pedagoške 

fakultete v Ljubljani. Ravno tako smo želeli ugotoviti, ali pridobivajo vzgojiteljice znanje iz 

prve pomoči skozi konkretne izkušnje pri delu. Za namen raziskave smo uporabili anketni 

vprašalnik, ki je zajemal vprašanja o izkušnjah in znanju nudenja prve pomoči. V raziskavi je 

sodelovalo 30 vzgojiteljic dveh ljubljanskih vrtcev in 30 študentk predšolske vzgoje 

Pedagoške fakultete v Ljubljani. Analiza rezultatov je pokazala, da vzgojiteljice imajo več 

izkušenj in znanja v nudenju prve pomoči kot študentke predšolske vzgoje. Ravno tako je 

analiza podatkov potrdila hipotezo, da si vzgojiteljice znanje o nudenju prve pomoči 

pridobivajo pri konkretnih izkušnjah, ko se soočajo s poškodbami. V primeru določenih 

poškodb, kot so zlomi, rane in nezavest, bi neustrezno ravnalo 13,3 % vzgojiteljic in 36,7 % 

študentk, delno ustrezno bi ravnalo 26,7 % vzgojiteljic in 43,3 % študentk, popolnoma 

ustrezno bi ravnalo 60 % vzgojiteljic in 20 % študentk. Kar zadeva znanje prve pomoči ob 

dejanskih poškodbah, kar 90 % vzgojiteljic meni, da se le–to pridobiva ob dejanskih 

poškodbah.  

 

Ključne besede: poškodbe v vrtcu, nudenje prve pomoči, predšolski otroci 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIRST AID IN KINDERGARTEN 

 

 

University of Ljubljana, Facilty of Education, 2014 

 

Abstract  

 

The purpose of the thesis was to determine the knowledge and experience in providing first 

aid between the kindergartens teachers and a third year students of pre-school education in 

Faculty of Education in Ljubljana. We also wanted to determine whether teachers acquire 

their knowledge of first aid through the concrete experience during their working career. For 

the purpose of this study, we used a questionnaire that included questions on the experience 

and knowledge of first aid. The study involved 30 teachers of two kindergartens in Ljubljana 

and 30 students of pre-school education of the Faculty of Education in Ljubljana. Analysis of 

study results showed that kindergarten teachers have more experience and knowledge in 

providing first aid compared to pre-school students. Likewise, the analysis of the data 

confirmed the hypothesis that kindergarten teachers acquire their knowledge of providing the 

first aid through practical experience when faced with injuries. In the case of certain injuries, 

such as fractures, wounds, unconsciousness, 13,3 % of teachers and 36,7 % of students would 

inappropriately handle the injuries, 26,7 % of teachers and 43,3 % of students would 

adequately handle the injuries and 60 % teachers and 20 % of students would appropriately 

handle the injuries. Regarding the first aid, 90 % of teachers believe that their knowledge is 

obtained when the actual injury occurs. 

 

Keywords: injuries in kindergarten , first aid , pre-school children 
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1 UVOD 

 
Ob povečanju gibalne aktivnosti pride posledično tudi do povečanega števila padcev. Ti pa 

povzročijo različne stopnje in vrste poškodb. Različni avtorji poškodbe delijo glede na stopnje 

na neznatne, lahke, srednje, težke in smrtne, medtem ko vrste poškodb delijo glede na mesto 

nastanka (deli telesa). Se pa tako vrste kot stopnje poškodb v strokovni literaturi pogosto med 

seboj mešajo in ni enotnih definicij. 

 

V tej diplomski diplomi bomo govorili o poškodbah, ki nastanejo pri gibanju (med vsakršnimi 

gibalnimi aktivnostmi), zato jih imenujemo gibalne poškodbe. Gibalne poškodbe običajno 

nastanejo zaradi padca (npr. otroku spodrsne, nekdo ga porine, stopi na nestabilno podlago, 

pade s premikajočih ali stoječih športnih pripomočkov, igral ipd.). Kljub temu da moramo 

poskrbeti na varnost otrok, pa otrok v svojem razvoju mora pasti. V kontroliranih pogojih naj 

vzgojitelji in starši omogočajo otrokom, da padejo na različne dele telesa, saj s tem 

pridobivajo pomembne izkušnje za svoj zdrav razvoj. Padci so torej, razvojno gledano, 

pomembni za pridobivanje izkušenj. Čeprav se s kontroliranjem pogojev vsi trudimo, da so 

posledice neznatne in lahke, pa se kljub temu ne moremo izogniti težjim poškodbam.  

 

Pogosti vzroki za poškodbe so tudi škarje, saj se otroci ne zavedajo njihove ostrine, prav tako 

še niso vešči njihove uporabe. Veliko poškodb se zgodi tudi v umivalnici, kjer do poškodb 

pogosto pride zaradi neprimernega jemanja brisač ali spolzkih tal. Otroci se lahko 

poškodujejo še pri pospravljanju stolov za mizo ali ob neprimernem sedenju za mizo. Tudi 

razmetane igrače po igralnici lahko povzročijo poškodbo, saj otroci tekajo in jim tako včasih 

spodrsne na igrači ali se ob njo spotaknejo.  

 

Otroci so zaradi nezavedanja nevarnosti bolj izpostavljeni nezgodam kot odrasli. Kljub vsem 

preventivnim ukrepom in zagotovilu varnosti na igrišču ali v notranjih prostorih vrtca, lahko 

pride do nezgod oz. poškodb otrok. Popolne varnosti ni mogoče zagotoviti, ker so otroci 

radovedni in radi preizkušajo svoje zmožnosti. Vzgojiteljice morajo otroke opozoriti na 

nevarnost, ki se lahko zgodi, če ne bodo pozorni ali če se ne bodo držali pravil, ki zagotavljajo 

njihovo varnost. Otrok se iz lastnih izkušenj tudi uči in zato mu ne smemo vsega preprečevati. 

Otrok mora dobiti možnost, da se uči varnega obnašanja.   
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Poškodbe so del otrokovega življenja in vedno, kadar pride do kakršne koli poškodbe, je 

potrebno takoj ukrepati. Dolžnost nudenja prve pomoči je na osebi, ki je v tistem trenutku 

zraven oziroma najbližje otroku. V vrtcu je to vzgojiteljica. Od vzgojiteljic se pričakuje, da so 

usposobljene za nudenje prve pomoči oziroma da ustrezno poskrbijo za poškodbo otroka.  

 

Vedno bo obstajalo tveganje, da se otroci med samim gibanjem poškodujejo, ne glede na to, 

koliko smo pozorni. Osebna usposobljenost ukrepanja pri poškodbah je nujna, saj tako 

zagotovimo samozavestnejše in hitrejše ukrepanje. Pri prvi pomoči je vedno treba ukrepati 

naglo, pravilno in v pravem zaporedju. 

 

Znanje nudenja prve pomoči se lahko pridobi na več načinov. Prvi tečaj se opravlja ob 

opravljanju vozniškega izpita. Na ta način dobimo nekaj znanja za ukrepanje ob nastalih 

poškodbah, ki so posledica prometne nesreče, ne pa tudi o ukrepanju ob poškodbah, ki so 

posledica gibanja.  

 

Zato smo želeli raziskati, kakšno je dejansko znanje vzgojiteljic in študentk o prvi pomoči in 

ali to znanje pridobivajo na konkretnih izkušnjah.  

  



Radaković, A. (2014). Prva pomoč v vrtcu. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

3 
 

2 PREDMET IN PROBLEM 
 

Otroci velikokrat precenjujejo svoje sposobnosti, kar lahko privede do poškodb. Vzrok 

poškodb je lahko tudi slaba splošna telesna pripravljenost otrok oziroma slabše razvite gibalne 

sposobnosti. Ne smemo pa zanemariti tudi neposlušnost otrok, ki ne upoštevajo navodila 

vzgojiteljic. Raziskava (Videmšek, Štihec, Meško, Mlinar in Karpljuk, 2010) govori o številu 

poškodb v sedmih ljubljanskih vrtcih. Več kot četrtina otrok (24,4 %) se je že poškodovala v 

vrtcu. V času proste igre se je poškodovalo 76,6 % otrok in v času organizirane 

gibalne/športne dejavnosti 23,4 % otrok. S to raziskavo so ugotovljene tudi vrste poškodb, do 

katerih je prišlo; poškodba glave (51,1 %), noge (40,4 %) in roke (17 %). Pri nezgodi je 

največkrat šlo za udarce (59,6 %), sledijo ureznine (23,4 %), zvini (8,5 %), odrgnine (6,4 %), 

najmanj pa je bilo zlomov (2,1 %). 

 

Osebna usposobljenost ukrepanja pri poškodbah je več kot nujna. Vzgojiteljice morajo biti 

primerno usposobljene za ukrepanje v nujnih primerih oz. pri poškodbah. Raziskava (Štrukelj, 

2012) je pokazala, da bi 41,9 % vzgojiteljic v vrtcu Ajdovščina pravilno ravnalo pri močni 

krvavitvi, pri nezavesti bi pravilno ravnalo le 32,2 % vzgojiteljic, pri zlomu pa le 25,8 % 

vzgojiteljic. Prva pomoč je tisto, kar storimo takoj ob poškodbi, še pred prihodom reševalcev. 

Običajno se torej improvizira tako s pripomočki kot s samim nameščanjem in nudenjem prve 

pomoči, saj se znajdemo v nekontroliranih pogojih.  

 

Kljub temu je ob prvi pomoči treba ukrepati naglo, pravilno in tudi v pravem zaporedju. 

Moramo poznati možnosti našega ukrepanja. Znanje o prve pomoči mora temeljiti na 

spoznanjih in načelih sodobne zdravniške znanosti. Z učenjem in s ponavljanjem si jih 

moramo trajno vtisniti v spomin. Z znanjem prve pomoči in z urjenjem dosežemo mirnost, 

samozavest in odločnost. Pri večini poškodb gre za to, da preprečimo neugodne posledice 

poškodb, njihove kasnejše zaplete in lajšamo bolečine. Učenje in znanje nudenja prve pomoči 

ustvarja ter vzgaja zavest po varnosti in ravno ta zavest preprečuje poškodbe (Derganc, 1994). 

 

Oseba, ki neposredno dela z otroki, mora biti usposobljena za nudenje prve pomoči. Osebje 

mora opraviti tečaj usposabljanja za nudenje prve pomoči. Pravila za ukrepanje ob nujnem 

stanju je treba priučiti in preizkusiti na praktičnih vajah, ki so sestavni del izobraževanja 

osebja. Vajo je treba obnavljati enkrat letno. Priporoča se, da so vsi strokovni delavci v vrtcu 

usposobljeni za nudenje prve pomoči. Usposobljenost za nudenje prve pomoči pomeni, da 
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ima oseba opravljen strokovni tečaj pediatrične prve pomoči in periodično obnavljanje znanja 

(priporoča se na tri leta) (Rok Simon, 2012). 

 

Prva pomoč, ki se je učimo na tečajih, ne ustreza popolnoma resničnosti. Ko se ljudje soočijo 

z resno poškodbo, jih lahko obide strah in podvomijo o svojem ravnanju. Da bi se v 

nepričakovanih okoliščinah bolje znašli, se morajo naučiti obvladati občutke. Prva pomoč 

temelji na znanju, usposobljenosti in izkušnjah. Ker to ni eksaktna veda, so pri njej mogoče 

napake, ki jih lahko povzroči človek ali neobvladljive okoliščine (Hočevar, 1993). 

 

Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah in Montrealska deklaracija o pravici 

ljudi do varnosti določata, da imajo otroci pravico do najboljše možne ravni zdravja in pravico 

do varnega okolja. Dolžnost nas odraslih je, da otrokom zagotovimo pravico do varnosti pred 

poškodbami. Večina težkih poškodb otrok je stranski učinek okolja in izdelkov, ki jih 

oblikujejo in uporabljajo odrasli. Nadzorovanje je najpogostejša oblika preprečevanja 

poškodb, vendar je pomanjkljivo, saj ni možno ves čas misliti na vse tvegane situacije. 

Odrasli lahko pomagamo otroku po nastanku poškodbe, tako da z nudenjem prve pomoči 

ublažimo posledice poškodbe in celo preprečimo otrokovo smrt (Rok Simon, 2009).  

 

2.1 VARNOST IN VZROKI POŠKODB PRI OTROCIH 

 

Otroci uživajo v gibanju in se z veseljem vključujejo v dejavnosti, ki se izvajajo v vrtcu. 

Gibanje in igra sta otrokovi primarni potrebi. Z gibanjem otroci zaznavajo okolico, prostor, 

čas in samega sebe. Z obvladovanjem svojih rok in trupa začuti veselje, varnost, ugodje, 

pridobi si samozavest in samozaupanje. Otroci si z gibanjem razvijajo tudi intelektualne 

sposobnosti. Vloga odraslega je, da pri vseh dejavnostih in vseh situacijah zagotovi varnost in 

je tudi odgovoren za varnost otrok. Odrasli otroke navajajo na varnost pri izvajanju 

dejavnosti, uporabi igral in jih ozaveščajo o pomenu varnosti (Bahovec, 2013). 

 

Otrok se z igro razvija, pridobiva nova spoznanja in rešuje svoje konflikte. V času razvoja si 

sam išče nova izkustva, poskuša reševati nove naloge, odkriva novosti. Tako številne 

nevarnosti, ki spremljajo njegov vsakdan, postajajo del njegovih izkustev, ki jih postopoma 

tudi sam obvladuje. Otroka ne moremo popolnoma obvarovati poškodb. Vsekakor pa moramo 

preprečiti najbolj nevarne poškodbe (Bergant, 1983).  
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Če otroku preveč omejujemo samostojnost, če ga čezmerno varujemo, nima priložnosti, da bi 

se srečal z nevarnostjo oziroma da bi jo spoznal, da bi se jo naučil obvladovati in se ji 

izogniti. Ravno to pomanjkanje izkušenj povečuje verjetnost nezgod. Ravno tako je lahko tudi 

prevelika samostojnost nevarna. Otoka zavarujemo pred poškodbami tako, da ga »vadimo«, 

pripravljamo na obvladovanje nevarnosti. Otroku moramo omogočiti pridobivanje izkušenj 

pod nadzorom. Obvarujemo ga tudi tako, da ga zavarujemo pred predmeti ali okoliščinami, ki 

bi ga utegnili ogrožati. Otrokova nezgoda vključuje stopnjo otrokove razvitosti ter otrokovo 

okolje. Pomembno je, da se odrasli zavedajo, da otrok nikoli ni kriv za nezgodo ter da je 

odvisen od razumevanja, varnosti in vzgoje, ki mu jo dajemo (prav tam). 

 

Najmlajši otroci niso zmožni zaznati nevarnosti, se ji izogniti ali ne izpostavljati. Različni 

strokovnjaki poudarjajo, da naj otroka opozarjamo na nevarnosti in mu jih razložimo že od 

leta in pol do dveh let starosti (Stropnik, 1994). Bolj kot opozarjanje je smiselno kontrolirati 

pogoje in postavljati take izzive, ki bodo otroku omogočili padce z neznatnimi poškodbami. 

Na ta način bo otrok spoznal svoje telo, spoznal dele svojega telesa, spoznal mnoge razvojno 

pomembne informacije, ki so nujne za njegov normalni razvoj, hkrati pa omogočijo 

preventivo pred resnimi (težkimi in smrtnimi) poškodbami v kasnejšem obdobju in v 

nekontroliranih pogojih.  

 

Stropnik (1994) meni, da smemo otroku šele po tretjem letu starosti dati  možnost, da se sooča 

z nevarnostjo in se uči varnega obnašanja. Zanesljiv občutek za višino dobi otrok, po 

njegovem mnenju, po osmem letu. Občutek ravnotežja naj še dolgo ne bi bil zadosti razvit. 

Zaradi nesorazmerja med močjo mišic in telesno težo si otrok po padcu ni zmožen pomagati. 

Tako do tretjega leta ni vedno zmožen dvigniti glave iz vode.  

 

Področja razvoja, kot so telesno, spoznavno, gibalno in čustveno, se prepletajo. Otrok doživlja 

in dojema svet preko dražljajev ter izkušenj, ki jih pridobiva z gibalnimi dejavnostmi (Zajec, 

Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). Študije so pokazale, da lahko problemsko 

zahtevna gibalna aktivnost neposredno vpliva na spremembo kognitivnih sposobnosti pri 

otrocih (Shore, 1997, v Zurc, 2008). Planinšec (1995, v Zurc, 2008) pravi, da ustrezna gibalna 

dejavnost lahko stimulativno vpliva na razvoj kognitivnih sposobnosti oziroma na strukture 

centralnega živčnega sistema, ki so odgovorne  za kognitivno delovanje. V zadnjih desetih 

letih so raziskovalci dokazali, kako pomembne so otrokove gibalne izkušnje za njegov 

celosten razvoj. Raziskava Ekeland, Heian, Hagen, Aabbott in Nordheim (2004); Steptoe in 
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Butler (1996); Tomori (2005), v Šimunič, Volmut, in Pišot (2010) je pokazala, da 

gibalna/športna aktivnost ne vpliva le na ustrezen telesni razvoj in razvoj gibalnih 

sposobnosti, ampak tudi na posameznikov kognitivni, emocionalni in socialni razvoj. 

Prezaščitniško delovanje odraslega na otroka vodi do slabše gibalne kontrole, kar posledično 

vodi do resnejših poškodb ob padcih, saj se z njimi sooči prepozno. Zurc (2008, str. 62) pravi 

tudi, da bolj ko bo otrok aktiven, bolj bo tudi samostojen.  

 

Otrok s svojim ravnanjem pogosto izzove nevarne situacije, ki se lahko končajo s poškodbo. 

Zato je treba poskrbeti, da bo otrokovo okolje varno, ko si bo le-ta pridobival izkušnje. Vsake 

poškodbe pa ni mogoče preprečiti, pogosto pa lahko preprečimo hujše poškodbe, če se otroci 

v svojem življenju dovolj pogosto srečajo s padci v kontroliranih pogojih.  

 

Poleg poškodb, ki so posledice padcev, pa so za majhne otroke pogosto usodne zadušitve s 

koščki hrane ali drobnimi predmeti. Da do tega ne bi prišlo, je potrebno odstraniti iz 

otrokovega okolja vse predmete, manjše od 3 cm. Majhne otroke se tudi ne sme puščati same 

pri hranjenju. Starejše otroke je treba poučiti, da majhnim otrokom ne dajejo hrane brez 

nadzora odrasle osebe. Zadušitev lahko povzroči tudi blazina ali odeja v posteljici. Otroška 

oblačila tudi ne smejo imeti nobenih vrvic, ker se otrok lahko z njimi zadavi. Tudi igrače na 

vrvici lahko predstavljajo nevarnost za otroka. Majhen otrok se je od 3 meseca sposoben 

obračati, zato lahko pade z visokih površin, kot so npr. postelja, sedežna garnitura, previjalna 

miza, stolček, voziček. Dojenčka nikoli ne pustimo samega na previjalni mizi, ker je samo 

sekunda dovolj in bo že na tleh, zaradi česa lahko utrpi resne poškodbe. Ko je otrok na 

vozičku, ga je potrebno pripeti z varnostnimi pasovi v obliki črke H. Otroci so zelo neučakani 

pri hrani in takoj povlečejo k sebi vse, kar damo pred njih. Zato pred otroka ne damo nikoli 

vroče hrane ali pijače (Rok Simon, 2009). 

 

Raziskava (Videmšek idr., 2010) je pokazala, da se zgodi dve tretjini nesreč otrok zaradi 

nepredvidene situacije, 27,7 % nesreč je bil vzrok spor z vrstniki, 6,4 % nesreč pa nastane 

zaradi utrujenosti otroka. 

 

Otroci se v vrtcu najpogosteje poškodujejo zaradi udarca ob radiatorje, ostrega roba pohištva 

ali druge opreme v vrtcih. Na igrišču pa pride do udarca ob igrala ali zaradi neprimerno 

urejenega igrišča (Rok Simon, 2002).  
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Absolutne varnosti ni mogoče zagotoviti. Cilj varstva otrok pred nezgodami je, da se zmanjša 

število nezgod ter izključi resne poškodbe. Trajni cilj je sprejem varnosti kot življenjskega 

načela na vseh področjih dela in življenja (Videmšek idr., 2010) 

 

2.2 VRSTE POŠKODB IN PRVA POMOČ 

 
Različni avtorji delijo poškodbe različno. Vidmar (1992) deli poškodbe glede na težo 

poškodbe, lokalizacijo poškodbe in trajanje zdravljenja. Poškodbe glede na težo temeljijo na 

času trajanja zdravljenja, prisotnosti in času trajanja nesposobnosti ali zmanjšane sposobnosti 

za delo. Glede na težo poškodbe deli na: 

1. najtežje poškodbe – to so smrtne poškodbe 

2. težke poškodbe – končajo se s trajno invalidnostjo 

3. srednje poškodbe – daljša nesposobnost za delo 

4. lahke poškodbe – kratkotrajna nesposobnost za delo 

5. neznatne poškodbe – kratkotrajna zmanjšana sposobnost za delo. 

 

2.2.1 NEZAVEST 

 

Nezavest je stanje, ko so prizadete možganske funkcije. Vzroki za motnje zavesti so huda 

poškodba glave, vročinska kap, zamašitve in poškodbe žil v možganih, pomanjkanje kisika, 

nezgode in bolezni dihanja in krvnega obtoka (poškodbe prsnega koša ali srčni infarkt). 

Nezavest prepoznamo po tem, da se poškodovanec ne odziva, če ga ogovorimo (Keggenhoff, 

2006).  

 

Prva pomoč: pri nezavestnem poškodovancu najprej preverimo, če normalno diha in to tako, 

da gledamo premikanje prsnega koša, slišimo dihalne šume in občutimo toplo sapo na svojem 

licu. Zatem ga namestimo v stabilni bočni položaj, da vzdržujemo dihalno pot odprto, 

preprečimo možnost vdihanja želodčne vsebine, sline ali krvi in nadzorujemo normalno 

dihanje. Bočni položaj za nezavestnega:poravnamo obe nogi, bližnjo roko mu odročimo v 

pravem kotu, tako da je z dlanjo obrnjena navzgor. Drugo roko potegnemo čez prsi na bližnje 

lice. Bolj oddaljeno nogo potegnemo kvišku tako, da ostane stopalo na tleh. Nezavestnega 

potegnemo proti sebi in ga tako obrnemo na bok. Glavo potisnemo rahlo nazaj, da ostane 
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dihalna pot odprta. Pokličemo nujno pomoč na 112 in preverjamo, ali je dihanje normalno 

(Ahčan, 2008). 

 

 

Slika 1: Preverjanje zavesti ponesrečenca (Derganc, str. 45) 

 

 

Slika 2: Bočni položaj (Derganc, str. 47) 

Če oseba preneha dihati, začnemo s temeljnimi postopki oživljanja (TPO). Poškodovanca 

obrnemo na hrbet. Dlan ene roke položimo na sredino prsnega koša, čeznjo položimo drugo 

roko in prepletemo prste. Tridesetkrat stisnemo prsni koš za 4–5 cm. Sprostimo dihalno pot in 

zatisnemo nosnici. Nato dvakrat vdihnemo zrak. Nadaljujemo s tridesetimi stiski prsnega 

koša. Postopek ponavljamo, dokler žrtev ne začne normalno dihati, ne prispejo reševalci ali 

dokler smo fizično zmožni (Ahčan, 2007).  
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Slika 3: Temeljni postopki oživljanja (Derganc, str. 70) 

 

2.2.1.1 TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA OTROK DO 1. LETA STAROSTI 

 

Prizadetemu dojenčku se previdno približamo. Najprej zagotovimo varnost. Dojenčka ne 

premikamo, razen če je ogrožen. Preverimo zavest otroka z besedo ali z dotikom. Če se otrok 

ne odziva, zakličemo »Na pomoč!«. Sledi preverjanje dihanja. Najprej sprostimo dihalno pot, 

dojenčka nato obrnemo na hrbet, glavo namestimo v nevtralni položaj, tako da z dvema 

prstoma dvignemo brado. Opazujemo dvigovanje prsnega koša, poslušamo dihalne zvoke in 

poskušamo začutiti izdihani zrak. Če otrok diha, a se ne odziva, ga namestimo v bočni položaj 

za nezavestnega; vzamemo ga v naročje in obrnemo na bok. Nato pokličemo reševalce na 

112. Če dojenček ne diha ali ne diha dovolj, začnemo s petimi zaporednimi vpihi. S svojimi 

usti sočasno pokrijemo dojenčkova usta in nos ter vpihnemo toliko zraka, da se prsni koš 

opazno dvigne. Nato iščemo znake krvnega obtoka, kot so dihanje, kašljanje, premikanje. Pri 

delovanju krvnega obtoka nadaljujemo z umetnim dihanjem (20-krat/min). Če delovanje 

krvnega obtoka ni prisotno, začnemo z zunanjo masažo srca. Pritiskamo na sredino prsnega 

koša tako, da se vda za tretjino višine. Izvedemo trideset pritiskov. Nadaljujemo s temeljni 

postopki oživljanja (TPO) v razmerju 30:2 (30 pritiskov prsnega koša:2 vpiha). Temeljne 
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postopke oživljanja izvajamo, dokler dojenček ne začne normalno dihati, dokler ne pridejo 

reševalci ali smo fizično zmožni (Ahčan, 2008). 

 

 

 

Slika 4: Umetno dihanje usta na usta in nos pri dojenčku (Derganc, str. 62) 

 

 

2.2.1.2 TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA OTROK OD 1. LETA STAROSTI DO 

PUBERTETE 

 

Postopki so enaki kot pri dojenčku, razlika je ta, da pri umetnem dihanju zatisnemo nosnici in 

zrak vpihnemo samo na usta in masažo srca izvajamo z dvema rokama. Pri manjšem otroku se 

masaža izvaja z eno roko (Ahčan, 2008). 

 

2.2.2 ZAPORA DIHALNE POTI S TUJKOM 

 

Znaki delne zapore dihalne poti so: prizadetega sili dražeč kašelj in na vprašanje »Ali se 

dušite?« odgovarja z »Da«.  

Prva pomoč: spodbujamo prizadetega, da kašlja. Kašelj bo omogočil čiščenje izločkov in 

tujkov iz dihalnih poti.  

Znaki življenjsko nevarne zapore dihalne poti so: prizadeti ne more govoriti, ampak kašlja, 

poskusi dihanja so neučinkoviti, med poskusi vdiha se slišijo piski, prizadeti je poten, bled ali 

modrikast.  
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Prva pomoč: prizadetega nagnemo nekoliko naprej, izvedemo do pet udarcev med lopatici, 

preverimo, ali je tujek odstranjen. Lahko pa uporabimo Heimlichov prijem: postavimo se za 

prizadetim, ga nagnemo naprej in sklenemo roke okoli zgornjega dela trebuha med popkom in 

grodnico, stisnemo dlani v pest s palcem proti trebušni steni in jo položimo v predel med 

popkom in grodnico, nato izvedemo močan sunek, ki je usmerjen proti sebi navzgor, ter ga do 

petkrat ponovimo. Če nam ne uspe razrešiti dihalne poti, izmenično nadaljujemo z udarci med 

lopatici in Heimlichovim prijemom. Če slučajno pride do nezavesti prizadetega, ga položimo 

na tla, pokličemo številko 112 in začnemo z izvajanjem temeljnega postopka oživljanja 

(Ahčan, 2007).  

 

Slika 5: Heimlichov prijem (Derganc, str. 90) 

 

 

2.2.2.1 ZAPORA DIHALNE POTI S TUJKOM PRI DOJENČKU 

 

Ob popolni zapori dihalne poti s tujkom si dojenčka položimo na roko, tako da leži s trupom 

na naši roki, glava pa je navzdol. Z dlanjo druge roke petkrat udarimo po hrbtu med lopatici. 

Če nam tujka ne uspe spravit ven iz dihal, je treba dojenčka obrniti tako, da je njegov hrbet na 

naši podlahti, glava pa še vedno navzdol. Nato izvajamo pritisk na istem mestu kot pri masaži 

srca s hitrostjo 1 pritisk v sekundi (Ahčan, 2008). 
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Slika 6: Sprostitev dihalnih poti 1 (Derganc, str. 61) 

 

 

Slika 7: Sprostitev dihalnih poti 2 (Derganc, str. 90) 

2.2.3 OSTALE POŠKODBE S TUJKI 

 

Tujki se lahko zapičijo v kožo na rokah in nogah, lahko jih dobimo v oko, nos in uho. Če je 

tujek majhen in gleda iz kože, moramo najprej razkužiti kožo in nato tujek s sterilno pinceto 

izvleči ven. Poškodovanca še isti dan napotimo k zdravniku po injekcijo. Večjega tujka ne 

odstranjujemo, ker bi lahko povzročili večjo krvavitev. Zato rano samo sterilno pokrijemo in 

poškodovanca napotimo k zdravniku. Če tujek pride v oko, se očesa ne sme drgniti, ampak ga 

pustimo, da se solzi. Če je tujek pod zgornjo veko, veko povlečemo čez spodnjo. Če je tujek 
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pod spodnjo veko, veko povlečemo navzdol ter tujek odstranimo z vlažno in čisto tkanino. 

Tujkov v ušesu ne odstranjujemo, ampak poškodovanca napotimo k zdravniku. Če je tujek v 

nosu, s palcem ali kazalcem gladimo nos od čela proti nosnicami, stisnemo eno nosnico, 

prizadeti pa piha skozi drugo nosnico (Hrastnik in Košak, 2003). 

 

 

Slika 8: Tujek v očesu (Derganc, str. 221) 

 

2.2.4 RANE 

 

Rana lahko obsega najbolj navadne majhne in površinske praske ter odrgnine, pa tudi hude, 

globoke rane. V medicini imenujemo rano vsako nasilno prekinitev povrhnjih ali globokih 

telesnih tkiv, kadar sega na površino telesa (Derganc, 1994). 

 

Pri otrocih prevladujejo praske, udarnine, manjše raztrganine v predelu obraza in rok. Zelo 

pogoste so tudi opeklinske rane. Najpogosteje se poškodujejo na otroških igriščih, vrtcu, šoli 

in med igro v domačem okolju (Ahčan, 2007).  

 

2.2.4.1 PRASKE 

 

Praske so posledica delovanja strižnih sil, pritiska in napetosti. Ne segajo skozi vse plasti kože 

(Ahčan, 2007). 

 

2.2.4.2 VBODNINE 

 

Vbodnine so navadno globoke rane. Povzročijo jih lahko: igle, žeblji, bodala in ostali ostri 

predmeti. Poškodb ne smemo nikoli presojati po velikosti rane na površini (prav tam). 
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2.2.4.3 UREZNINA IN VSEKANINA 

 

Ureznine so povzročene z ostrim predmetom. Rane so lahko različne globine. Pri urezninah so 

lahko poškodovane tudi npr. mišice, tkiva, živci ... O vsekaninah govorimo, ko je rana 

povzročena z udarcem topega predmeta ali padcem na oster predmet (prav tam). 

 

2.2.4.4 RAZTRGANINA 

 

Raztrganine prepoznamo po nepravilnih robovih in deloma odmrlem tkivu. Različno so 

globoke, s številnimi žepi in tuneli, ki so izpolnjeni z mrtvim tkivom, strjeno krvjo in tujki 

(prav tam). 

 

2.2.4.5 UGRIZNINE 

 

Ugriznine so posledica ugriza različnih živali ali človeka. Zaradi kužnih klic v ustni votlini je 

velika možnost okužbe. Po ugrizninah psov je pomembno izvedeti podatke o lastniku in 

podatke o cepljenju psa. Pri ugrizninah rano izperemo z milom in vodo, nato rano oskrbimo 

enako kot ostale rane. Bolnika mora pregledati zdravnik v urgentni ambulanti (Ahčan, 2007).  

 

2.3 OSKRBA RAN 
 

Rane se ne sme dotikati s prsti. Iz rane se ne sme odstranjevati tujkov, blata, peska, trave, 

krvnih strdkov itd. Z odstranitvijo krvnega strdka lahko povzročimo krvavitev iz odprtine na 

ranjeni krvni žili, ki je bila zaprta s krvnim strdkom. To pravilo ne velja za praske, odrgnine 

in povrhnje vreznine. Navedene povrhnje rane speremo pod tekočo vodo in pokrijemo s 

sterilno gazo. Ne uporabljamo mazila, ker s tem preprečimo »dihanje« rane. Če rana krvavi, je 

najprej potrebno ustaviti krvavitev. Za zaustavitev krvavitve uporabimo kompresijsko obvezo. 

Rana se pokrije s sterilno obvezo, ki se pritrdi s povojem ali trikotno ruto. Če je rana obsežna 

in globoka, naj poškodovanec leži. Poškodovan del telesa mora mirovati. Vsako rano razen 

majhnih prask, odrgnin in povsem povrhnjih vreznin, naj pregleda in dokončno oskrbi 

zdravnik (Derganc, 1994).  
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Slika 9: Kompresijska obveza (Derganc, str. 106) 

 

2.4 POŠKODBE SKLEPOV 
 

To so najpogostejše skeletno-mišične poškodbe. Delovanje sile na sklepe v nenaravni smeri 

lahko povzroči pretirano raztegnitev (zvin) ali pretrganje (izpah) sklepne ovojnice in/ali 

sklepnih vezi. Pri lažjem zvinu se vezi nategnejo. Poškodovanec začuti blago bolečino. 

Gibljivost sklepa ni omejena. Nastane blaga oteklina s pordelo in toplejšo okolico sklepa. Pri 

hujšem zvinu se deloma pretrgajo vezi, kar se lahko čuti kot pok. Oteklina je večja, gibljivost 

v sklepu je zavrta in močno boleča. Izpah nastane, ko zaradi sile sklepna glavica skoči iz 

sklepne ponvice in nato sklep ostane v nenaravni obliki. Prepoznamo ga po spremenjeni 

obliki sklepa (Ahčan, 2008). 

 

2.4.1 PRVA POMOČ PRI ZVINU 

 

Poškodovanec mora mirovati. Potrebna je imobilizacija poškodovanega sklepa. Poškodovani 

sklep lahko prej povijemo tako, da ne povzročimo dodatne bolečine. Začnemo s hlajenjem. 

Hladimo z ledom prek tkanine in nikoli neposredno. Hladimo 15 minut, sledi 10-minutni 

odmor in nato še 10 minut hlajenja. Če je možno, poškodovani ud dvignemo 15–25 cm nad 

nivo srca (prav tam). 
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2.4.2 PRVA POMOČ PRI IZPAHU 

 

Izpaha ne poskušamo uravnati sami. Poškodovancu ne smemo dati jesti ali piti, saj ne 

poznamo kasnejšega obravnavanja (operacija). Poskrbimo za čimprejšnji prevoz do ustrezne 

zdravstvene ustanove. Ob odprtih izpahih moramo ustaviti morebitno krvavitev, rano sterilno 

prikriti in predel imobilizirati (Ahčan, 2008). 

 

2.5 ZLOMI 

 

Zlomi so poškodba kostnega ali hrustančnega tkiva kosti. Pri zlomu se lahko poškodujejo tudi 

mehka tkiva: pokostnica, kite, mišice, žile, podkožje in koža. Otroci si najpogosteje zlomijo 

podlaket, spodnji del nadlahtnice nad komolčnim sklepom, nadlahtnico in ključnico. Zlome 

pri otrocih težje prepoznamo, zato ker imajo debelo in močno pokostnico. Mlade kosti so 

prožne in se zvijejo, počijo ali se razcepijo kot mlada veja. Kadar otrok poškodovanega dela 

telesa ne uporablja, lahko pomislimo na zlom in je potrebno ukrepati kot pri zlomu. Pri zlomu 

so največkrat prisotne oteklina, bolečina in omejena gibljivost (Ahčan, 2007).  

 

2.5.1 PRVA POMOČ PRI ZLOMIH 

 

Pri zlomih je potrebno biti pozoren na rane in odrgnine. Kadar je na mestu zloma rana, gre za 

odprti zlom. Tako rano sterilno pokrijemo in obvežemo, nato ud imobiliziramo. Z 

imobilizacijo in dvigom poškodovanega uda, zmanjšamo bolečino in preprečimo dodatno 

poškodbo. Če gre za zlom roke, roko namestimo v pestovalno ruto, pri poškodbah noge pa 

zadostuje mirovanje (Ahčan, 2007).  

 

 

Slika 10: Imobilizacija zloma roke (Derganc, str. 178) 
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Slika 11: Pestovalna ruta (Derganc, str. 142) 

 

2.6 PRVA POMOČ PRI POŠKODBI ZOB 

 

Izbiti zob je potrebno čim prej vsaditi nazaj v njegovo ležišče. Umazan zob speremo pod 

tekočo vodo. Ne smemo se dotikati zobne korenine in je nikakor ne razkužujemo ali brišemo. 

Vsajeni zob poškodovanec učvrsti sam z rahlim ugrizom čez gazo. Če zoba ni mogoče vsaditi 

na mesto poškodbe, ga damo v fiziološko raztopino, mleko ali vodo. Poskrbeti je treba za 

ustrezno strokovno pomoč. Mlečnih zob ni potrebno vsaditi v njihovo ležišče. Pri zlomu zoba 

ukrepamo tako, da zlomljeni del zoba in poškodovanca čim prej pošljemo k zobozdravniku 

(Ahčan, 2007). 

 

2.7 PREGRETJE, SONČARICA IN PRVA POMOČ 
 

Zaradi premalo zaužite tekočine se telo lahko pregreje. Prizadeti je zelo bled, drgeta, njegov 

pulz je hiter in šibak. Poškodovanca položimo na tla in ga pokrijemo. Če je pri zavesti, mora 

takoj zaužiti tekočino, kot so: izotonični športni napitek, mineralna voda z jabolčnim sokom, 

voda ali čaj. Poškodovanec mora mirovati. Če je poškodovanec nezavesten, ga damo v 
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položaj za nezavestnega in pokličemo nujno medicinsko pomoč. Pri sončarici je prizadeta 

samo glava. Znaki za sončarico so omotica, glavobol, slabost in bruhanje. Glava prizadetega 

je rdeča. Možna je tudi nezavest prizadetega. Pri otrocih pride do bruhanja in vročine z 

zakasnitvijo. V takšnem primeru otroka peljemo k zdravniku, ker bi se v najslabšem primeru 

lahko razvilo vnetje možganske ovojnice. Osebo s sončarico premestimo v senco, kjer naj leži 

na hrbtu s privzdignjeno glavo. Glavo ohlajamo s hladnimi vlažnimi oblogami. Če je 

poškodovanec nezavesten, ga položimo v položaj za nezavestnega in pokličemo NMP na 

številko 112 (Keggenhoff, 2006). 

 

2.8 PRVA POMOČ PRI ZASTRUPITVAH 
 

Znaki zastrupitve so različne: slabost, bruhanje, trebušne bolečine, driske, oblivanje znoja, 

motenje dihanja in krvnega obtoka, vrtoglavice. Otroka je treba izpraševati, da odkrijemo 

vzrok nejasnega stanja (Keggenhoff, 2006).Tudi če obstaja samo sum na zastrupitev, moramo 

takoj poklicati pomoč. Znati moramo odgovoriti na vprašanja: kdo se je zastrupil (starost, 

spol), s katerim strupom se je zastrupil, za kolikšno količino strupa gre, čas zastrupitve, kje se 

je zastrupil, zakaj, kakšno je stanje zavesti, utripa, dihanja, in na koncu še znaki zastrupitve in 

njihovo spreminjanje. Poškodovancu pomagamo tako, da mu očistimo ustno votlino od 

strupa. Ustno votlino najlažje očistimo s prstom, ovitim v gazo ali robec. Tekoče jedke snovi 

v ustni votlini odstranimo z grgranjem navadne vode. Brez posvetovanja z zdravnikom ne 

smemo izzvati bruhanja. Izzivanje bruhanja je prepovedano pri zastrupitvah z jedkovinami, 

kot so: kisline, baze, jedke soli; s hlapnimi organskimi topili: nafta, bencin, eterično olje, 

aceton; krčih; moteni zavesti in nosečnicah. Otroci se najpogosteje zastrupijo s plodovi 

strupenih rastlin. Pri zdravljenju je najpomembnejše prepoznati rastlino (Ahčan, 2007).  
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Slika 12: Čiščenje ustne votline s prstom, ovitim v gazo (Derganc, str. 66) 

 

2.9 ZNANJE O NUDENJU PRVE POMOČI 
 

Predšolski otroci so zaradi hitrega telesnega in duševnega razvoja izpostavljeni velikemu 

tveganju, da se poškodujejo. Poškodbe pri otrocih niso odvisne samo od njegovega razvoja in 

zrelosti, ampak tudi od sposobnosti staršev in vzgojiteljev, da pravilno ocenijo in spoznajo 

razvojne sposobnosti otroka, od njihovega poznavanja tveganih situacij. V vrtcu, kjer je 

število otrok veliko, je potrebno varno obnašanje vzgojiteljev, npr. nadzor, učenje otrok, 

varnostni ukrepi in prva pomoč (Rok Simon, 2002). 

 

Raziskava (Štrukelj, 2013) je pokazala, da je vzrok za poškodbe nepredvidena situacija (48,4 

%), prepir otroka z vrstniki (35,5 %) in utrujenost otroka pri gibalnih dejavnostih (16,1 %). 

Zaradi teh vzrokov pride do velikega števila poškodb. Ta raziskava je prav tako pokazala, da 

je od 481 otrok utrpelo 97,5 % lažje poškodbe, kot so odrgnine in udarci, težje poškodbe je 

utrpelo 2,3 % otrok, to so bili močni udarci v glavo, zlom, zvin in krvavitve. Pri močni 

krvavitvi bi pravilno ukrepalo 41,9 % vzgojiteljev, delno pravilno 38,7 % in neustrezno 19,7 

% strokovnih delavcev. Pri nezavesti otroka bi pravilno ravnalo 32,3 % vprašanih, 38,7 % bi 

ravnalo delno ustrezno in 29 % vprašanih bi ravnalo neustrezno. Pri zlomu bi pravilno ravnalo 

25,8 % vprašanih, delno pravilno bi ravnalo 29 % vprašanih in celo 45,2 % vprašanih bi 

ravnalo neustrezno. 
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Pedagoško osebje je pogosto v dvomih, kako pravilno ravnati pri težjih poškodbah, saj takrat 

iščejo strokovno pomoč. Primanjkuje jim znanja iz osnov prve pomoči tudi pri lažjih 

poškodbah (Rok Simon, 2002). 

 

Glede na to, da med študijem nimamo predmeta, ki bi zajel zdravstveno nego oz. prvo pomoč, 

želim z raziskavo ugotoviti, kdo ima več izkušenj, vzgojiteljice ali študentke, in ali si znanje 

prve pomoči vzgojiteljice gradijo na osnovi izkušenj v vrtcu. Nikakor ni v redu, da si znanje 

pridobivamo prek izkušenj pri delu, ker pri poškodbah ni prostora za napake, zato bi morali na 

vsak način ukrepati samozavestno in strokovno. Menim, da bi med študijem morali imeti 

zagotovljen predmet, ki bi zajemal prvo pomoč teoretično in tudi praktično, da lahko študenti 

preizkusijo svoje znanje na primerih. 

 

3 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 
 

1. Ugotoviti razlike v znanju nudenja prve pomoči med rednimi študentkami tretjega 

letnika predšolske vzgoje in zaposlenimi vzgojiteljicami, ki imajo vsaj pet let delovne 

dobe. 

2. Ugotoviti razlike v izkušnjah pri nudenju prve pomoči med rednimi študentkami 

tretjega letnika predšolske vzgoje in zaposlenimi vzgojiteljicami, ki imajo vsaj pet let 

delovne dobe. 

3. Ugotoviti, ali vzgojiteljice znanje o prvi pomoči pridobijo pri konkretnih poškodbah 

otrok, ki se zgodijo v vrtcu. 
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4 HIPOTEZE 
 

H 1: Vzgojiteljice, ki imajo več prakse oz. ki so zaposlene, imajo več znanja v nudenju prve 

pomoči kot študentke, ki nimajo toliko prakse. 

H 2: Vzgojiteljice, ki imajo več prakse oz. ki so zaposlene, imajo več izkušenj v nudenju prve 

pomoči kot študentke, ki nimajo toliko prakse. 

H 3: Vzgojiteljice si znanje o prvi pomoči pridobivajo ob dejanskih poškodbah otrok, ki se 

zgodijo v vrtcih. 

 

5 METODA DELA 
 

V diplomskem delu smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Teoretični del smo pripravili na osnovi strokovne literature. Empirični del smo 

pripravili na osnovi anonimnega anketnega vprašalnika. Raziskava je potekala z metodo 

namenskega vzorčenja med vzgojiteljicami dveh ljubljanskih vrtcev in rednimi študentkami 

tretjega letnika predšolske vzgoje Pedagoške fakultete v Ljubljani. 

 

5.1 VZOREC MERJENCEV 
 

Vzorec merjencev je vključeval 30 študentk predšolske vzgoje Pedagoške fakultete v 

Ljubljani in 30 vzgojiteljic dveh ljubljanskih vrtcev, ki imajo vsaj pet let delovne dobe. 

 

5.2 VZOREC SPREMENLJIVK 

 

Vprašalnik je zajemal 10 spremenljivk: izobrazba, delovna doba, število poškodb, vrsta 

poškodbe, ukrepanje ob poškodbi, ustrezna usposobljenost za prvo pomoč, teoretično znanje 

prve pomoči, praktično znanje prve pomoči, strah pred tožbo in pridobivanje izkušenj. 

Anketiranci so poleg ponujenih odgovorov imeli možnost napisati tudi lastne odgovore in 

mnenja. 
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5.3 NAČIN ZBIRANJA PODATKOV 
 

Za izvedbo raziskave smo uporabili anonimni anketni vprašalnik, ki je vključeval vprašanja 

odprtega, zaprtega in kombiniranega tipa. Zbiranje podatkov je potekalo meseca junija 2013 v 

dveh ljubljanskih vrtcih in na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  

5.4 METODA OBDELAVE PODATKOV 
 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Uporabili smo podprogram FREQUENCIES za izračun frekvence posameznih 

odgovorov, za izračun opisne statistike smo uporabili podprogram DESCRIPTIVES, za 

ugotavljanje povezanosti ordinalnih in nominalnih vrednosti pa podprogram CROSSTABS 

(hi-kvadrat), za ugotavljanje razlik med numeričnimi spremenljivkami pa smo uporabili  t-test 

za neodvisne vzorce (Levenov test za ugotavljanje enakosti varianc in K-S test za ugotavljanje 

normalnosti porazdelitve). Za transformacijo spremenljivk smo uporabili logaritmiranje. 
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6 REZULTATI 
 

Rezultate smo pridobili z anonimnim anketnim vprašalnikom, ki je zajemal vprašanja glede 

znanja in izkušenj v nudenju prve pomoči. Anketni vprašalnik so izpolnjevale vzgojiteljice 

(30) dveh ljubljanskih vrtcev, ki imajo več kot pet let delovnih izkušenj in študentke (30) 

tretjega letnika predšolske vzgoje v Ljubljani.  

 

6.1 OVREDNOTENJE 1. HIPOTEZE 

 
H1: Vzgojiteljice, ki imajo več prakse oz. ki so zaposlene, imajo več znanja v nudenju 

prve pomoči  kot študentke, ki nimajo toliko prakse. 

 

Graf 1: Znanje o nudenju prve pomoči 

 

Iz grafa lahko razberemo, da bi v primeru določenih poškodb pri otrocih neustrezno ravnalo 

13,3 % vzgojiteljic in 36,7 % študentk, delno ustrezno bi ravnalo 26,7 % vzgojiteljic in 43,3 

% študentk in popolnoma ustrezno bi ravnalo 60 % vzgojiteljic in 20 % študentk. 

 

Hipotezo 1, da imajo vzgojiteljice več znanja o nudenju prve pomoči, lahko glede na 

pridobljene rezultate, ki so tudi razvidni v grafu 1, potrdimo. 
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6.2 OVREDNOTENJE 2. HIPOTEZE 
 

H 2: Vzgojiteljice, ki  imajo več prakse oz. ki so zaposlene, imajo več izkušenj v nudenju 

prve pomoči  kot študentke, ki nimajo toliko prakse. 

 

Graf 2: Srednja vrednost in standardni odklon števila poškodb 

 

Za ugotavljanje razlik med numeričnimi spremenljivkami smo uporabili t-test. Najprej smo 

numerično sešteli spremenljivke, ki predstavljajo poškodbe. Vrste poškodb so: mehanične 

poškodbe, rane, krvavitve, termične poškodbe, kemične poškodbe, zadušitve, zastrupitve, 

nezavest in nenadna nagla obolenja. Tako smo dobili numerično vrednost za število poškodb. 

S programom SPSS smo poiskali srednjo vrednost in standardni odklon za število poškodb, ki 

so ga imele vzgojiteljice, in število poškodb, ki so ga imele študentke. Srednja vrednost se 

med številom poškodb razlikujeta za 8,9 v prid vzgojiteljic. Standardni odklon je pri obeh 

relativno velik. 

 

Za računanje t-test smo morali izpolniti naslednje pogoje: 

1. Zagotoviti številčne spremenljivke 

2. Zagotoviti normalnost porazdelitve številčne spremenljivke (izvedli smo 

Kolmogorov-Smirnov test, ki je pokazal normalnost porazdelitve potem, ko smo 

jo ustrezno logaritmirali) 

3. Zagotoviti enakost varianc (preverili smo z Levenovim testom) 
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Normalnost spremenljivke smo preverili s Kolmogorov-Smirnovim testom. Zaradi pozitivne 

asimetrije smo transformirali spremenljivko z logaritmiranjem, s čimer smo zagotovili pogoj 

normalnosti porazdelitve. Levenov test je pokazal, da je pogoj enakosti varianc tudi izpolnjen.  

 

Razlike smo nato preverili s t-testom in ugotovili, da sta spremenljivki statistično značilno 

različni. 

Tabela 1: T-test števila poškodb 

 t-test 

 df statistično značilno 

Število poškodb 48 ,000 

 

T-test je pokazal, da so razlike glede pogostosti nudenja prve pomoči med vzgojiteljicami in 

študentkami statistično značilne. Zato lahko potrdimo drugo hipotezo, ki pravi, da so 

statistične značilnosti glede števila poškodb. Zato lahko potrdimo drugo hipotezo, ki pravi, da 

imajo vzgojiteljice več izkušenj o nudenju prve pomoči kot študentke. 
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6.3 OVREDNOTENJE 3. HIPOTEZE 

 
H 3: Vzgojiteljice si znanje o prvi pomoči  pridobivajo ob dejanskih poškodbah otrok, ki 

se zgodijo v vrtcih. 

 

Vzgojiteljice, ki imajo več let delovnih izkušenj, smo spraševali, če si znanje o prve pomoči 

pridobivajo ob dejanskih poškodbah otrok. 

 

 

Graf 3: Vzgojiteljice znanje prve pomoči pridobivajo ob dejanskih poškodbah otrok 

 

Iz grafa 3 lahko razberemo, da 90 % vzgojiteljic pridobiva znanje o prve pomoči ob dejanskih 

poškodbah otrok. Samo 10 % vzgojiteljic meni, da si znanje prve pomoči ne pridobivajo skozi 

določene poškodbe pri otrocih. 
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7 RAZPRAVA 
 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali imajo vzgojiteljice več znanja in izkušenj v 

nudenju prve pomoči pri poškodbah otrok kot študentke tretjega letnika predšolske vzgoje 

Pedagoške fakultete v Ljubljani. Prav tako smo želeli ugotoviti, ali si vzgojiteljice znanje 

nudenja prve pomoči pridobivajo ob dejanskih poškodbah oz. ob praktičnih primerih. 

 

Za nujno ukrepanje pri poškodbah je potrebno, da je oseba, ki dela neposredno z otroki, 

usposobljena za izvajanje prve pomoči. Pravila za ukrepanje ob nujnem stanju je treba 

proučiti in preizkusiti na praktičnih vajah, ki so sestavni del izobraževanja osebja. Priporoča 

se, da so vsi strokovni delavci v vrtcu usposobljeni za nudenje prve pomoči. Usposobljenost 

za nudenje prve pomoči pomeni, da ima oseba opravljen strokovni tečaj pediatrične prve 

pomoči in periodično obnavljanje znanja (priporoča se na tri leta) (Rok Simon, 2012). 

 

Ne obstajajo »recepti«, kako otroka vzgajati, da se bo zavedal nevarnosti. Majhni otroci ne 

morejo predvideti posledice svojih dejanj, zato velikokrat pride do poškodb. Včasih poškodbe 

ne moremo preprečiti, čeprav otroke neprestano nadziramo in držimo stran od vseh 

nevarnosti. Aktivni padci izvirajo iz otrokom lastne živahnosti in nagona po gibanju 

(Stropnik, 1994).  

 

Z znanjem prve pomoči in z urjenjem dosežemo mirnost, samozavest in odločnost. Pri večini 

poškodb gre za to, da preprečimo neugodne posledice poškodb, njihove kasnejše zaplete in pa 

lajšamo bolečine. Učenje in znanje nudenja prve pomoči ustvarja ter vzgaja zavest po varnosti 

in ravno ta zavest preprečuje poškodbe (Derganc, 1994). 

 

Prejšnje raziskave so pokazale, da v slovenskih vrtcev prihaja do dokaj velikega števila 

poškodb. Raziskava (Rok – Simon, 2002) je zabeležila 117 poškodb v dveh ljubljanskih 

vrtcih. Od tega je (42,7 %) zahtevalo zdravljenje pri zdravniku. Najpogostejše so bile 

poškodbe glave (70,1 %), roke (15,4 %) in noge (10,3 %). Med poškodbami so prevladovale 

rane (42,7 %), udarnine (22,2 %),  površinske poškodbe (22,2 %) in (7,7 %) zlomi. Nudenje 

prve pomoči s strani pedagoškega osebja je bilo pravilno v 47,9 % primerih, v 28,2 % 

primerih je bilo nepopolno in v 16,2 %  nepravilno. Pedagoško osebje je strokovno pomoč po 

telefonu iskalo v 15,4 % primerih. Raziskava kaže, da je pedagoško osebje bilo v dvomih, 
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kako pravilno ravnati pri težjih poškodbah, saj so iskali strokovno pomoč. Podatki kažejo, da 

osebje nima dovolj znanja iz osnov prve pomoči.  

 

Raziskava (Videmšek, Štihec, Meško, Mlinar in Karpljuk 2010) govori o številu poškodb v 

sedmih ljubljanskih vrtcih. Več kot četrtina otrok (24,4 %) se je že poškodovala v vrtcu. V 

času proste igre se je poškodovalo 76,6 % otrok in v času organizirane gibalne/športne 

dejavnosti 23,4 % otrok. S to raziskavo so ugotovljene tudi vrste poškodb, do katerih je prišlo; 

poškodba glave (51,1 %), noge (40,4 %) in roke (17 %). Pri nezgodi je največkrat šlo za 

udarce (59,6 %), sledijo ureznine (23,4 %), zvini (8,5 %), odrgnine (6,4 %), najmanj pa je bilo 

zlomov (2,1 %).  

 

Raziskava (Štrukelj, 2012) je pokazala, da se je v letu 2011 v vrtcu poškodovalo 481 otrok. 

Lažje poškodovanih je bilo 97,5 %  in težje poškodovanih 2,3 % otrok. Ob težkih poškodbah 

bi pravilno ravnalo manj kot polovica vzgojiteljev, in sicer pri močni krvavitvi 41,9 %, pri 

nezavesti 32,3 % in pri zlomu samo 25,8 %. Primerjava treh raziskav kaže, da se v vrtcih 

zgodi veliko število poškodb. Zato je zelo pomembna usposobljenost vzgojiteljic za 

obravnavo le–teh. 

 

Naša analiza raziskave je pokazala, da bi pri določenih poškodbah, kot so zvin, rana in 

nezavest otroka neustrezno ravnalo 13,3 % vzgojiteljic, delno ustrezno bi ravnalo 26,7 % 

vzgojiteljic, popolnoma ustrezno pa bi ravnalo 60 % vzgojiteljic. Raziskava je pokazala, da bi 

znatno več študentk 36,7 % pri obravnavi poškodb ravnalo neustrezno, delno ustrezno bi 

ravnalo 43,3 %, popolnoma ustrezno pa bi ravnalo samo 20 % študentk.  

 

Glede na pridobljene rezultate o znanju nudenja prve pomoči pri določenih poškodbah, lahko 

rečemo, da imajo vzgojiteljice, ki imajo več delovnih izkušenj, tudi več znanja o prvi pomoči.  

 

Ravno tako imajo vzgojiteljice tudi več izkušenj glede poškodb, kar je pokazala tudi analiza 

raziskave. Vzgojiteljice so v svoji delovni dobi, ki je več kot pet let, obravnavale različne 

poškodbe, kot so: rane, krvavitve, mehanične poškodbe, termične poškodbe, zadušitve, 

zastrupitve, nenadna nagla obolenja. Študentke, ki nimajo še toliko delovnih izkušenj, se še 

niso srečale z določenimi poškodbami, ki se lahko zgodijo v vrtcu in nimajo toliko izkušenj 

kot vzgojiteljice.  
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Vzgojiteljice, kar 90 % menijo, da si znanje prve pomoči pridobivajo preko konkretnih 

primerov pri delu. Samo 10 % vzgojiteljic pa meni, da si znanja ne pridobivajo na tak način. 

 

Z medsebojnimi primerjavami raziskav smo ugotovili, da se problem nadaljuje. Analiza 

raziskave je pokazala, da vzgojiteljice še vedno niso popolnoma usposobljene za nudenje 

ustrezne prve pomoči, študentke tretjega letnika predšolske vzgoje pa imajo še toliko manj 

znanja in izkušenj kot vzgojiteljice. 

 

Poškodbe otrok so zelo resna zadeva, pri kateri si ne moremo privoščiti neznanja in 

nepripravljenosti. Naša raziskava je pokazala resen problem, ki obstaja v vrtcih in se bo glede 

na pridobljene rezultate tudi nadaljeval z naslednjo generacijo vzgojiteljic. Zato predlagamo, 

da se začne sistematično uvajati predmet zdravstvene nege ali prve pomoči v program 

Predšolske vzgoje, ki bo bodoče vzgojiteljice usposobil za nudenje prve pomoči otrokom. S 

tem predmetom, ki bi moral imeti tako teoretični kot praktični del, bi študentke pripravili na 

soočenje z ne tako prijetnimi izkušnjami, do katerih lahko v vrtcu pride.  

 

Ravno tako je treba vzgojiteljem zagotoviti brošure, kjer bodo jasno opisani primeri poškodb 

in postopki nudenja prve pomoči. Brošura bi vzgojiteljem bila v veliko pomoč, ker bi jo 

kadarkoli lahko vzeli v roke in obnovili svoje znanje, ki sčasoma, če ga ne uporabljamo, 

zbledi. Na ta način bi vzgojitelji pridobili na samozavesti in prepričanju v svojo 

usposobljenost glede nudenja prve pomoči.  

 

O poškodbah, ki so posledica normalnega razvoja, bi moralo biti opredeljeno tudi v 

kurikulumu. Poškodbe so sestavni del odraščanja. S pomočjo poškodb se otrok uči, da 

življenje oziroma določeni postopki niso varni. Otrok se bo na lastnih izkušnjah naučil, da 

mora biti previden, ker drugače se lahko poškoduje. Poškodba pa ni prijeten občutek.  Otrok 

se mora naučiti skrbeti sam zase in postati bolj samostojen, zato da se v svojem odraščanju 

izogne nevarnostim, ki so posledice poškodb. 

 

Poleg tega je treba začeti tudi o osveščanju staršev o nujnosti padcev, ki so sestavni del 

odraščanja. Kako naj se otrok nauči skrbeti sam zase, če nima lastnih izkušenj. Vedno in 

povsod otroka ne moremo zaščititi od nevarnosti. Tudi odrasli se včasih ne moremo izogniti 

padcu ali kakšni nesreči. Že od majhnih nog s pomočjo padcev otrok pridobiva informacije, 

da je to normalno in je to sestavni del življenje. Včasih se starši bolj ustrašijo otrokovega 
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padca kot otrok sam. Otrok, ko pade in ga nič ne boli, ne joče. Če bo otrok videl starše, kako 

so se ustrašili zaradi njegovega padca, se bo tudi sam ustrašil in začel jokati. S takim 

obnašanjem otroku že od majhnega sporočamo, da je padec nekaj slabega, kar se mu lahko 

zgodi. Z osveščanjem bi starše pomirili in seznanili s tem, da je v redu, če otrok pade, seveda 

v kolikor je zagotovljeno varno okolje in padci ne morejo ogrožati njegovega življenja.  

 

V današnjem času starši gledajo na poškodbe zelo resno. Najbolj pomembna jim je varnost 

njihovih otrok in to, da se ne poškodujejo. Zaradi tega v vrtcu posebno poudarjajo varnost 

otrok in kako preprečiti poškodbe. Ves vrtec oziroma prostori v vrtcu (notranji in zunanji), 

igrače in igrala so predpisani po zakonu. Vseeno pa pride do poškodb otrok, ker je to sestavni 

del odraščanja in se enostavno temu ne moremo izogniti. Določene poškodbe ne moremo 

preprečiti, lahko pa preprečimo nevednosti o ustreznem nudenju prve pomoči in to tako, da v 

sklopu šolanja dobimo priložnost, da se izobrazimo tudi na tem področju. 
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8 ZAKLJUČEK 
 

Nudenje ustrezne prve pomoči je velikega pomena. Do poškodb lahko pride kadarkoli in 

kjerkoli. Ne glede na to, ali popolnoma zagotovljeno varnost nudimo otrokom in ne glede na 

našo pozornost, se poškodbe, ki jih ne moremo preprečiti, vseeno zgodijo. Takrat je zelo 

pomembna naša usposobljenost za nudenje prve pomoči, ki pa mora biti hitra in ustrezna.  

 

Prejšnje raziskave, pa tudi ta, so pokazale ne tako pozitivne rezultate glede nudenja prve 

pomoči. Vodstvo vrtca svojim zaposlenim nudi možnost opravljanja tečaja prve pomoči in pa 

tudi njegovo obnovo. Vzgojiteljice se po želji lahko prijavijo na ta tečaj, ki pa ni obvezen.  

 

Menim, da bi se bodoče vzgojiteljice morale pred zaposlitvijo usposobiti za nudenje prve 

pomoči in ne, da si to znanje pridobivajo pri delu na konkretnih izkušnjah ali v najslabšem 

primeru, da čakajo, da bo pri poškodbi ukrepala tretja oseba.  

 

Ne glede na to, kako pomembna je tema prve pomoči in poškodbe otrok v vrtcu, v času 

celotnega študija ni zagotovljenega predmeta, pri katerem bi se študentke usposobile za to 

področje. Prejšnje generacije te smeri so imele zagotovljen predmet Zdravstveno varstvo, ki 

pa se ga danes ne izvaja več.  

 

Vsi ki so zadolženi za sestavljanje programa Predšolska vzgoja, bi se morali zavedati resnosti 

problematike in v program vključiti predmet zdravstveno varstvo ali zagotoviti možnost, da 

ga študentje lahko izberejo kot izbirni predmet. 
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PRILOGA 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Kaj ste po izobrazbi? 

 

Koliko let delavnih izkušenj imate? 

 

 

Znanje prve pomoči 

 

1. Kako bi oskrbeli zvin gležnja?  

 

 

 

 

 

2. Kako bi oskrbeli rano (odrgnine, vreznine, vbodline )? 

 

 

 

 

 

3.  Kako bi oskrbeli otroka v  nezavesti? 

 

 

 

 

Izkušnje v nudenju prve pomoči. 

4. Koliko  poškodb ste obravnavali v času svojega dosedanjega dela? (Prosim, da 

napišete približno število) 

a. 0 – 10, koliko ________ 

b. 10 – 20, koliko ________ 

c. več kot 20, koliko ______ 



 

 

5. Razlikujemo več vrst poškodb; mehanične poškodbe (zvin, izpah, prelom kosti, žulj, 

poškodbe zob, poškodbe glave …), rane (praska, odrgnina, vreznina, raztrganina, 

piki …), krvavitve, šok, termične poškodbe ( opekline, sončarica, snežna slepota …), 

kemične poškodbe, zadušitve, zastrupitve, nezavest, nenadna nagla obolenja 

(epilepsija, škrlatinka, meningitis, davica, norice …) 

 

Ali ste pri določeni navedeni poškodbi ukrepali sami ali ste poiskali pomoč druge 

osebe (osebe, ki je usposobljena za nudenje prve pomoči)? Označi z X! 

 

 

VRSTE POŠKODB 

 

UKREPALA SAMA 

 

POISKALA POMOČ 

NISEM ŠE 

IMELA 

TAKŠNEGA 

PRIMERA 

POŠKODBE 

Mehanične poškodbe    

Rane    

Krvavitve    

Termične poškodbe    

Kemične poškodbe    

Zadušitve    

Zastrupitve    

Nezavest    

Nenadna nagla 

obolenja 

   

 

Prva pomoč 

 

6. Znanje o nudenju prvi pomoči sem pridobila? 

Lahko obkrožite več možnih odgovorov. 

 

a. na tečaju prve pomoči (vozniški izpit) 

b. na dodatnem tečaju 

c. s pomočjo samostojnega študija 

d. preko konkretnih izkušenj pri delu 

 

7. Ali ste kdaj opravljali obnovo znanja prve pomoči in kako? 

 

 

 

8. Kako bi ocenili Vašo usposobljenost za nudenje prve pomoči? 

 

a. nisem usposobljena 

b. dokaj sem usposobljena  

c. sem usposobljena 

 

 



 

 

 

9. Ali skozi določene izkušnje oziroma  poškodbe otrok pridobivate znanje glede 

nudenja prve pomoči? 

 

a. ne 

b. da 

 

10. Kako reagirate, ko se znajdete v situaciji, ko pride do poškodbe? 

 

a. takoj ukrepam 

b. se ustrašim 

c. pomislim na starše (tožbo) 

d. pokličem drugo sodelavko, ki je usposobljena za nudenje prve pomoči 

 

11. Ali so Vam kdaj grozili s tožbo zaradi poškodbe otroka oziroma ali ste kdaj bili 

toženi? 

 

a. ne 

b. grozili so mi 

c. bila sem tožena 
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