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POVZETEK 

Tema diplomskega dela je seznanjenost vzgojitelja z ukrepi prve pomoči pri predšolskem 

otroku. V teoretičnem delu sem predstavila pomen varnosti v vrtcu. Opisala sam nujna 

bolezenska stanja – vročinski krči, anafilaktična reakcija, epileptični napad in hipoglikemija – 

ter se dotaknila poškodb. Pri vsakem izmed nujnih stanj je opredeljena prva pomoč. Dotaknila 

sem se temeljnih postopkov oživljanja in uporabe avtomatičnega defibrilatorja. Poudarila sem 

usposobljenost vzgojitelja za nudenje prve pomoči in ukrepe na ravni vrtca. V empiričnem 

delu sem rezultate pridobila s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki sem jih razdelila strokovnim 

delavcem v vrtcu. Zanimalo me je, ali so vzgojitelji seznanjeni z ukrepi prve pomoči, ali jim 

je omogočeno izobraževanje na tem področju, ali se znanje prve pomoči med vzgojitelji glede 

na pogostost izobraževanja, delovno mesto, delovno dobo razlikuje. Ugotovila sem, da 

pogostost izobraževanja vpliva na znanje prve pomoči, prav tako delovno mesto in delovna 

doba zaposlenega. 

Ključne besede: varnost, predšolski otrok, nujna stanja, prva pomoč, vzgojitelj 

 





 

ABSTRACT 

The theme of diploma thesis is the preschool teachers' knowledge of first aid procedures for 

preschool children. In theoretical part of the thesis, I have presented the importance of safety 

in kindergarten. I described some urgent medical conditions, such as febrile convulsions, 

anaphylactic reactions, epileptic fits, hypoglycaemia and some types of injuries. First aid 

procedures are defined for each of these emergency conditions. I briefly described the basic 

procedure of resuscitation and the usage of automatic defibrillator. I exposed the importance 

of preschool teacher's competency of first aid procedures in kindergarten. In the empirical part 

of the thesis, I presented the results of the questionnaires that I had given to preschool 

teachers. I was interested whether the preschool teachers were familiar with the first aid’s 

measures and whether they were given education in this field. Furthermore, I wondered 

whether the knowledge of first aid procedures differs according to frequency of education, 

workplace and years of service. I have found out that the frequency of education affects first 

aid knowledge, as well as the workplace and working life of an employee.  

Keywords: safety, preschool child, emergency conditions, first aid, educator 
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1 UVOD 

Nujna stanja so del predšolske vzgoje. Vse več je otrok z alergijami, vročinskimi krči, 

epileptičnimi napadi, s poškodbami itn. Časa, kraja in poteka začetka nujnega stanja ne 

moremo napovedati. Lahko se naredi meni, tebi ali nekomu drugemu. Pomembno je, da smo v 

tistem trenutku pripravljeni. Pripravljenost pomeni seznanjenost z nujnimi stanji in ustrezna 

usposobljenost. Za večjo pripravljenost in usposobljenost lahko poskrbimo sami ali pa nam 

pri tem pomaga tudi služba v smislu tečajev, predavanj ali delavnic.  

Otroci so v predšolskem obdobju radovedni. S svojim intenzivnim gibanjem želijo biti čim 

bolj samostojni. Velikokrat izzovejo nevarne situacije, ki se lahko končajo s poškodbo. Ker 

sami ne zmorejo pravilno oceniti nevarnosti, je treba zagotoviti varnost glede na otrokove 

razvojne značilnosti (Rok - Simon, 2009). Za varnost prostora in s tem varnost otrok so 

zadolženi vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja in drugi strokovni delavci. Svoje delo morajo 

opravljati tako, da je izključena nevarnost za otrokovo zdravje in življenje. Pri zagotavljanju 

varnosti je pomembno tudi sodelovanje staršev z vzgojitelji, saj ti njim posredujejo 

pomembne informacije in posebnosti o zdravju njihovega otroka. V določenih primerih lahko 

pride tudi do nujnih ukrepov (Rok - Simon, 2011). 

Do nujnih ukrepov prihaja zaradi otrokovih bolezni in nesreč. Največ nesreč se zgodi pri 

dojenčkih in majhnih otrocih. Vzroki so v pomanjkanju izkušenj, telesni nebogljenosti in v 

duševni nerazvitosti. Običajno gre le za majhne poškodbe. V nekaterih primerih pa so nesreče 

hujše, ogroženo je lahko otrokovo življenje (Keudel, 2008). 

Drugi razlog za nujna stanja so otrokove bolezni. Med njimi sta najpogostejši vročina, ki 

lahko vodi v vročinske krče, in alergija, ki lahko vodi v anafilaktično reakcijo. Pojavijo se 

lahko tudi: epileptični napad, sladkorna bolezen tipa 1 in druga redka nujna stanja.  

Tudi sama sem imela v vrtčevski skupini fantka, ki je imel alergijo na jajca. Če je zaužil 

prehrano s sledovi jajc, je dobil anafilaktično reakcijo. Potreboval je zdravilo. Ker sem ob tem 

čutila zelo veliko odgovornost – ne samo pri sebi, ampak vseh strokovnih delavcih –, sem se 

odločila za pisanje diplomskega dela o nujnih stanjih in prvi pomoči pri predšolskem otroku. 

Mogoče lahko tudi diplomsko delo pripomore k večji seznanjenosti. V prvem delu 

diplomskega dela bom omenila nekaj nujnih stanj, ki so pogosta v predšolskem obdobju. Pri 
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nujnem stanju bom najprej navedla simptome, značilnosti, nato pa tudi korake pravilnega 

nudenja prve pomoči.  

2 POŠKODBE IN VARNOST V VRTCU 

 Pravica do varnosti in varnost v vrtcu 2.1

Ena izmed temeljnih pravic otrok je pravica do varnosti. Konvencija o otrokovih pravicah in 

Montrealska deklaracija o pravici ljudi do varnosti dajeta poudarek odgovornosti družbe za 

varovanje otrok pred poškodbami. Vsak otrok ima pravico do najboljše ravni zdravja in 

pravico do varnega okolja (Brcar in sod., 2009). Tudi organizacija prostora v vrtcu mora 

slediti pomembnim načelom, ki v ospredje postavljajo organizacijo zdravega, varnega in 

prijetnega prostora, zagotavljanje intimnosti in zasebnosti ter fleksibilnosti in stimulativnosti 

prostora. Pomembne so: količina in vrsta prostora, zunanja in notranja ureditev (Kurikulum za 

vrtce, 1999). Ker otroci ne razumejo mogočih posledic in ne izbirajo okolja, v katerem 

preživljajo čas, so za varnost otrok odgovorni strokovni delavci.  

Igralnica je prostor, v katerem otroci preživijo ogromno časa. Prostor mora biti opremljen in 

zgrajen skladno s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 

opremo vrtca (2017). Pravilnik določa urejenost prostorov in ustrezno opremo, ki zagotavlja 

varnost otrok v vrtcu. Igralnica in drugi prostori v vrtcu morajo biti funkcionalni in primerno 

oblikovani glede na starost otrok. Prostor jim mora omogočiti različne dejavnosti, ki so 

načrtovane, spontane, skupinske, individualne ali skupne. Prostor mora vzgojitelju in drugim 

strokovnim delavcem omogočiti preglednost nad dejavnostmi otrok (prav tam, 15. čl.). 

Opremljeni morajo biti tako, da jih je mogoče prilagoditi značilnostim otrok v skupini in 

spreminjati glede na izvedbeni kurikulum vrtca. Vse pohištvo mora biti premakljivo in 

združljivo z drugo opremo. Robovi in vogali morajo biti gladki skladno s slovenskimi 

nacionalnimi standardi s področja pohištva v vrtcih (prav tam, 34. čl.). 

 Varnost na igrišču in zunaj vrtca 2.2

Strokovni delavci so odgovorni tudi za varnost zunaj igralnice. Otroci na igrišču preživijo 

ogromno časa in na njem izvajajo različne aktivnosti. Igrišče mora biti varno, otrokom mora 

omogočiti izbiro različnih aktivnosti, socialne stike in tudi umik v zasebnost, ki je skladen s 
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kurikulumom in programom vrtca. Na igrišču morajo biti preproste, sestavljene in 

kompleksne igralne enote. Za vsako enoto vrtec izvaja vzdrževanje igral skladno s sprejetim 

programom pregledov igral in igrišč. Za pripravo programa pregledov igral in igrišča, 

organizacijo ter za izvajanje rutinskih in periodičnih pregledov ravnatelj zadolži zaposlenega 

v vrtcu (Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, 

2017, 8. čl.). Zaposleni, ki izvajajo preglede ali popravila na otroškem igrišču, morajo imeti 

izkušnje in znanje. Priporočeno je, da imajo osebe osnovno znanje o pregledovanju igral. 

Usposabljanja oseb za pregledovanje igrišč izvajajo nekatere zasebne družbe in druge 

organizacije. Pregledi ne vključujejo samo pregleda igral, ampak zajemajo celotno igrišče. 

Poznamo več vrst pregledov, ki jih določa standard. Redni ali rutinski pregled se izvaja pred 

vsako uporabo ali najmanj enkrat tedensko. Gre za preverjanje splošnega stanja igral, zlasti 

poškodb. Funkcionalni pregled se izvaja na vsake 1–3 mesece. Gre za pregled splošnega 

stanja, zlasti obrabe igral. Ugotovitve pregleda je treba vpisati v dokumentacijo. Izvaja se tudi 

vsakoletni glavni pregled, ki ga izvaja strokovni organ. Preveri se dotrajanost igral, stanje 

temeljev in podlage ter varnost igral skladno s standardi. Strokovni organ, ki opravlja letni 

pregled, mora biti verodostojen in usposobljen (Yearley in Berlinski, 2008). Če se gotovi, da 

igrala niso varna, se njihova uporaba takoj onemogoči, dokler se napaka ne odpravi (Pravilnik 

o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, 2017, 8. čl.). Vsako 

tehnično napako je treba dokumentirati na ustreznem obrazcu, prav tako tudi vse informacije 

o nesrečah (Yeaeley in Berlinski, 2008).  

Otroci pa se poleg igrišča zadržujejo tudi drugje na prostem ali v prometu. Do desetega leta 

otroci ne znajo samostojno sodelovati v prometu, saj promet zaznavajo drugače kot odrasli. 

Težave imajo zaradi postopnosti zaznavnega in spoznavnega razvoja. Za njihovo varnost so 

odgovorni odrasli. Za ustrezno varnost otrok v prometu so potrebni številni ukrepi. Potrebni 

so: celovita vzgoja in izobraževanje na vseh ravneh, ustrezen sistem prve pomoči in 

zdravstvene oskrbe, varne površine in naselja. Za večjo varnost so potrebne dodatne 

preventivne akcije in usposabljanja vseh udeležencev v prometu ter njihov dober vzgled 

(Markl, 2015). 

Čeprav vzgojitelj izvaja aktivnosti na vrtčevskem igrišču in zunaj njega šele takrat, ko svoje 

otroke dobro pozna in jih obvlada, se lahko vseeno zgodijo različne poškodbe.  
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 Poškodbe v predšolskem obdobju 2.3

Predšolsko obdobje predstavlja obdobje, v katerem se otrok nauči hoditi, govoriti in 

navezovati socialne stike. Otrok okolje spoznava in raziskuje. Otrokov duševni in telesni 

razvoj potekata po določenem vrstnem redu, ki se lahko od posameznika do posameznika tudi 

razlikuje. Otrok je v predšolskem obdobju radoveden in želi biti čim bolj samostojen. S 

svojim intenzivnim gibanjem in z ravnanjem pogosto izzove nevarne situacije, ki se lahko 

končajo tudi s poškodbo (Rok - Simon in Marjanovič - Umek, 2009). Zdravstvena statistika je 

pokazala, da je bilo v letu 2017 kar 1,13 % vseh otrok, starih 1–4 let, hospitaliziranih zaradi 

poškodb in zastrupitev. Lahko rečemo, da so poškodbe velik razlog bolnišničnih obravnav pri 

predšolskem otroku (Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb in zastrupitev otrok glede 

na starost in spol, 2017).  

Največ poškodb je pri dojenčkih in majhnih otrocih. Vzroki so v pomanjkanju izkušenj, 

telesni nebogljenosti in v dušeni nezrelosti. Običajno gre le za odrgnine in modrice, ki jih 

lahko predpišemo otrokovemu osvajanju sveta. V nekaterih primerih pa so nesreče hujše ter je 

treba ukrepati hitro in pravilno. Strokovni delavec se mora zavedati, da se otrok ne zaveda 

mogočih nevarnosti v okolju, in okolje vedno zaščititi pred nevarnostmi (Keudel, 2008). Med 

pogoste poškodbe v predšolskem obdobju spadata tudi zlom in zapora dihalnih poti.  

2.3.1 Zlom in prva pomoč pri zlomu 

O zlomu govorimo, kadar pride do popoldne ali delne prekinitve kostnega ali hrustančevega 

tkiva kosti. Do njega pride zaradi sile, ki preseže trdnost in prožnost kosti. Zlome lahko 

razdelimo glede na prizadeti del kosti, položaj odlomkov, obliko zloma in pridružene 

poškodbe. Glede na poškodbe mehkih tkiv in kože lahko zlome razdelimo na zaprti in odprti 

zlom. Pri zaprtem zlomu ne pride do neposredne povezave med mestom zloma z zunanjim 

okoljem. Na okončini ne vidimo rane. Pri odprtem zlomu pa gre za neposredno povezavo med 

mestom zloma in zunanjim okoljem; na mestu zloma je vidna tudi rana, skozi katero vstopajo 

bakterije in povzročijo nevarno okužbo. Takšno razdelitev zlomov lahko izvedemo že na 

kraju poškodbe, za druge načine razdelitve pa potrebujemo slikanje (Mawed in Ahčan, 2006). 

Pri zlomu je vedno potrebna strokovna oskrba, saj lahko neustrezno zdravljenje poškodbe 

sklepov povzroči zmanjšano gibljivost, ponavljajoče se bolečine ali izpahe, ki osebo ovirajo 

pri vsakdanjih opravilih (Ahčan in sod., 2008). 
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Zlomi pri otrocih so zelo pogost pojav. Najpogostejši zlom je zlom koželjnice in podlahtnice. 

Ker so otrokove kosti prožne in se še razvijajo, je zlom pri otrocih težje prepoznati. Na zlom 

pri otroku pomislimo v vseh primerih, ko otrok poškodovanega uda ne more uporabljati. 

Pojavijo se: oteklina, bolečina in omejena gibljivost poškodovanega uda (Mawed in Ahčan, 

2006).  

Pri vsakem zlomu je treba poškodovani predel natančno pregledati. Treba je natančno določiti 

mesto bolečine in ob tem pregledati tudi oba sosednja sklepa. Vedno moramo izključiti 

poškodbo sosednjih žil in živcev (Mawed in Ahčan, 2006).  

S poškodovanim delom je treba ravnati nežno in premišljeno, da ne povzročimo dodatne 

bolečine in poškodbe. Poškodovani ud primemo nad poškodbo in pod njo ter hkrati izvajamo 

vzdolžni nateg in ne uravnavamo zlomljene kosti. Pri odprtem zlomu moramo najprej oskrbeti 

vidno rano, ki jo sterilno obvežemo. Poškodovani ud je treba tudi ustrezno imobilizirati. 

Imobilizacija je zelo pomemben ukrep pri poškodbah kosti in sklepov. Namen imobilizacije 

je, da poškodovani del miruje, kar zmanjša bolečino ter prepreči dodatne poškodbe žil in 

živcev. Imobiliziramo vedno čez obleko ali obutev v nevtralni položaj. Pri imobilizaciji vedno 

pustimo prste odkrite, saj lahko s tem nadzorujemo barvo kože. Imobilizirati je treba sklepa 

nad zlomom in pod njim (Ahčan, 2007).  

Pri zlomih si lahko oseba za lažje ukrepanje zapomni kratico »PLOD«. To pomeni: počitek, 

led, obveza in dvig. Oseba z zlomom mora počivati. Zlomljeni ud je treba imobilizirati v 

položaj, ki poškodovancu najbolj ustreza. Potrebno je čimprejšnje hlajenje poškodovanega 

dela. Hladimo prek tkanine, saj lahko z neposrednim hlajenjem povzročimo omrzline. 

Hlajenje izvajamo 15 minut z 10-minutnim presledkom ter nato še 10 minut. Če je mogoče, 

poškodovani ud dvignemo nad nivojem srca. S postopki »PLOD« zmanjšamo oz. preprečimo 

nastanek otekline in zmanjšamo bolečino (Ahčan, Slabe in Šutanovac, 2008).  

2.3.2 Zapora in prva pomoč pri zapori dihal 

Največ zapor dihal in zadušitev je v prvem starostnem obdobju med 2. in 3. letom starosti. 

Majhni otroci si pri spoznavanju okolja pomagajo z usti, pri tem pa nova odkritja tudi radi 

pogoltnejo. Tujki v dihalih lahko zaprejo dihalno pot v žrelu, grlu ali v sapniku. Zaporo lahko 

razdelimo na delno in popolno (Kobilšek in Fink, 2017). 
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Za delno zaporo dihal je značilno, da oseba še diha, pri tem glasno kašlja, govori in je pri 

zavesti. Za popolno zaporo dihal je značilno, da oseba ne more govoriti, težko diha ali ne 

more dihati, postaja modrikasta, lahko nezavestna (Kobilšek in Fink, 2017). 

Prva pomoč je odvisna od zapore dihal. Pri delni zapori dihal osebo spodbujamo h kašlju in jo 

opazujemo, da delna zapora dihal ne preide v popolno zaporo. Osebo, ki ima delno zaporo, 

namestimo v sedeči položaj (Kobilšek in Fink, 2017).  

Pri popolni zapori dihal izmenično izvajamo udarce med lopatice in Heimlichov prijem. Za 

prizadeto osebo se postavimo, jo nagnemo nekoliko naprej in izvajamo 5 udarcev med 

lopatice. Po vsakem udarcu je treba preveriti, če smo tujek odstranili. Heimlichov prijem 

izvajamo tako, da se za prizadeto osebo postavimo, jo nagnemo nekoliko naprej in sklenemo 

roke okrog zgornjega dela trebuha. Z roko naredimo pest ter jo položimo v predel med 

popkom in žličko. Izvedemo močen sunek proti sebi in navzgor ter ga 5-krat ponovimo. Če 

nam še vedno ne uspe odstraniti tujka, izmenično nadaljujemo z udarci med lopaticami in 

Heimlichovim prijemom. Pri otrocih, ki imajo popolno zaporo dihal in ne kažejo znakov 

življenja če je mogoče odstranimo tujek iz ust in takoj pričnemo z oživljanjem (Ahčan, 2007).  

Drugi razlog za nujna stanja poleg zlomov in zapore dihal v vrtcih so otrokove bolezni, ki jih 

natančneje obravnavamo v nadaljevanju.  

3 BOLEZNI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 Opredelitev bolezenskega stanja 3.1

Prvotna definicija zdravja je bila, da je to odsotnost bolezni. Definicija se je v zadnjih 

desetletjih bistveno dopolnila. Zdravje je opredeljeno kot vrednota, brez katere ni 

produktivnega in kakovostnega življenja posameznika in skupnosti kot celota. Gre za stanje 

popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja. Zdravje in skrb zanj nista le interes 

in naloga posameznika in zdravstvenih služb, ampak tudi odgovornost družbe, kamor spada 

tudi vrtec (Bilban, 1999). Zagotoviti morajo pogoje za zdrav in vsestranski razvoj otrok, 

kamor spada tudi zdravje. Skrb za zdravje vključuje: učenje, informiranje, ozaveščanje o 

zdravju in zdravem načinu življenja. Vsak otrok se razvija na podlagi interakcij med genskimi 

in okoljskimi vplivi. Razvija se skladno s svojo optimalno hitrostjo. Za telesni in duševni 
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razvoj otroka sta potrebna čas in okolje (Bajt in sod, 2012). Ko pri posamezniku ni prisotnega 

telesnega zdravja, govorimo o bolezenskem stanju. Otroci so izpostavljeni različnim 

infektom, dobijo povišano telesno temperaturo, tudi alergij je več, zato bom v nadaljevanju 

omenila štiri nujna stanja, ki so povezana s tem. Ti so: vročinski krči, anafilaktična reakcija, 

epileptični napad in sladkorna bolezen (Kobilšek in Fink, 2017).  

 Vročinski krči in prva pomoč pri vročinskih krčih 3.2

Vročinski krči so krči, ki nastanejo ob povišani telesni temperaturi in se običajno pojavijo v 

starosti otroka od 6 mesecev pa do 6 let. Vrh pojavnosti je okoli 18. meseca starosti. Na videz 

so vročinski krči podobni epileptičnim krčem (Prosen in Roškar, 2008). 

Ločimo dve vrsti vročinskih krčev: enostavne in kompleksne. Enostavni vročinski krči trajajo 

manj kot 15 minut in se v naslednjih 24 urah ne ponovijo. Njihova značilnost je, da so 

generalizirani, kar pomeni, da gre za simetrične spremembe mišične moči po vseh udih in 

simetrično tresenje telesa. Po prenehanju otrok nima nevroloških izpadov ali posledic. 

Kompleksni ali zapleteni vročinski krči trajajo več kot 15 minut in se v 24 urah ponovijo. 

Značilno je, da se pojavljajo žariščno, kar pomeni, da zajamejo eno izmed okončin ali le 

polovico telesa. Lahko se pojavijo brez povišane telesne temperature (Kobilšek in Fink, 

2017). 

Večje tveganje za ponovitev vročinskih krčev imajo otroci, ki imajo pogosta vročinska stanja, 

katerih starost je bila ob prvem napadu manj kot 15 mesecev, otroci iz družin, v katerih so bili 

že prisotni vročinski krči in pri katerih je bila hujša oblika napada (Rednak Paradiž, 2012). 

Znaki, po katerih lahko prepoznamo vročinski krč, so: bleda koža, navzgor obrnjene oči, jok, 

nemir, krči, zmedenost, nezavest, pena na ustih in prenehanje dihanja (Kobilšek in Fink, 

2017).  

Pomembno pri vročinskih krčih je, da ostanemo v dani situaciji mirni. Poskrbimo za varnost 

otroka, da preprečimo padec ali druge poškodbe. Pokličemo 112 in damo vse pomembne 

informacije. Otroka damo v položaj za nezavestnega in skrbimo, da ima proste dihalne poti. 

Če otrok preneha dihati, takoj začnemo oživljanje. Za zniževanje telesne temperature otroka 

položimo v bočni položaj in mu dajemo mlačne obkladke na golo kožo. Pomembno je, da 
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vemo, ob kakšni telesni temperaturi so se krči pojavili in koliko časa so trajali (Kobilšek in 

Fink, 2017). 

Pri otrocih, ki so vročinske krče že imeli, imajo pri sebi zdravilo, ki se imenuje stesolid. 

Uporabimo ga, kadar vročinski krči trajajo dlje časa kot dve minuti. Stesolid je zdravilo, ki se 

daje v zadnjično odprtino. Otroka je treba položiti na bok s pokrčenimi koleni. Pokrovček 

zdravila je treba odstraniti in ga namazati z vazelinom. Zdravilo nežno vstavimo v otrokovo 

zadnjično odprtino in vsebino iztisnemo. Otroku je treba še nekaj časa stiskati zadnjico, da 

preprečimo iztekanje zdravila. V vsakem primeru je treba poklicati nujno medicinsko pomoč 

(Navodila staršem, ki so imeli vročinske krče, b. d.). 

 Anafilaktična reakcija in prva pomoč pri anafilaksiji 3.3

Alergija pomeni nenormalno reakcijo organizma na določeno snov, s katero je bila oseba v 

stiku in je njen imunski sistem proti njej razvil preobčutljivost. Snovi se imenujejo alergeni. V 

telo lahko pridejo na različne načine: skozi dihala, prebavila, skozi kožo ali pa izzovejo 

reakcijo že pri stiku s kožo ali sluznico. Alergijske reakcije lahko razdelimo na takojšnje in 

pozne. Med takojšne spada tudi anafilaksija (Ahčan, 2007). 

Anafilaksija je življenjsko ogrožajoča sistemska alergijska reakcija, ki se pojavi zaradi 

preobčutljivosti pri stiku z alergenom. Alergeni so lahko v hrani, zdravilih, pikih žuželk ali 

kje drugje. Anafilaksija se razvije zelo hitro, lahko v nekaj sekundah, in potrebuje hitro 

ukrepanje (Kobilšek in Fink, 2017). 

Znaki, po katerih prepoznamo anafilaksijo, so: težko dihanje, prebavne motnje, koprivnica, 

otečene ustnice, jezik, prsti, hitro bitje srca, lahko nezavest.  

Treba je poskrbeti za varnost in oceniti stanje pacienta. Med prvimi ukrepi je treba odstraniti 

alergen, če je to mogoče, in poklicati nujno medicinsko pomoč. Zelo pogosti so piki žuželk. 

Želo odstranimo in mesto pika hladimo z obkladki. Otroka poležemo na hrbet z dvignjenimi 

nogami, ob težkem dihanju ga namestimo v polsedeči položaj, ob bruhanju ali nezavesti pa v 

položaj za nezavestnega. Kadar gre pri otroku za prenehanje dihanja, takoj začnemo izvajati 

oživljanje (Kobilšek in Fink, 2017). 

http://www.imuno.si/files/NAVODILO-za-uporabo-Epipena.pdf
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Otroci, ki so že imeli anafilaksijo, imajo pogostokrat pri sebi zdravilo za samopomoč. 

Zdravilo se imenuje epipen. Damo ga ob prvih znakih alergije, če je otrok alergen zaužil, in 

tudi če otrok nima znakov alergije, a je gotovo zaužil alergen, ki mu je že sprožil reakcijo. 

Zdravilo vzamemo iz embalaže ter odstranimo zamašek in varovalo. Zdravilo apliciramo v 

mišico na nogi, na sredino zgornje zunanje četrtine stegenske mišice. Damo ga lahko tudi čez 

oblačila. Po aplikaciji počakamo 10 sekund. Mesto injiciranja rahlo masiramo, da pospešimo 

resorpcijo zdravila. V vsakem primeru mora otrok v zdravstveno ustanovo, saj obstaja 

nevarnost, da se alergijska reakcija ponovi (Navodila za uporabo epipena, b. d.).  

 Epileptični napad in prva pomoč pri epileptičnem napadu  3.4

Epileptični napad predstavlja nujno stanje, za katero so značilni tonično-kronični krči telesa in 

motnje zavesti. Vzrok za njegov nastanek je v nenadnem in pretiranem vzdraženju 

možganskih celic. Ločimo dve vrsti epileptičnih napadov. Delni epileptični napad je napad, za 

katerega je značilno, da lahko poteka brez motnje ali z delno motnjo zavesti. Pojavijo se 

mišični krči in motnje posameznih čutil. Oseba postane odsotna in ne zazna več okolice. 

Druga vrsta epileptičnih napadov so generalizirani epileptični napadi, za katere je značilno, da 

pacient izgubi zavest, prisotni so mišični krči in motnje mišičnega tonusa (Kobilšek in Fink, 

2017).  

Pri krčih, ki trajajo dlje časa, in ponavljajočih se epizodah brez povrnitve zavesti govorimo o 

epileptičnem statusu. Epileptični status lahko vodi do zapletov, kot so: motnje srčnega ritma, 

povišana telesna temperatura in povišan krvni tlak. Sprožilci epileptičnega napada so lahko 

močni svetlobni učinki, močna svetloba, hrup, pretirano delo za računalnikom, alkohol, 

cigareti, fizični in psihični napori ... (Kobilšek in Fink, 2017). 

Znaki epileptičnega napada so: nezavest, navzgor obrnjene oči, pena na ustih, prenehanje 

dihanja, nezmožnost zadrževanja urina, ugriz v jezik in nenadzorovano krčenje mišic 

(Kobilšek in Fink, 2017). 

Ko oseba doživi epileptični napad, je treba pravilno in mirno ukrepati. Poskrbimo za varnost 

in pokličemo nujno medicinsko pomoč. Zelo pomembno je, da opazujemo, koliko časa napad 

traja. Iz njegove okolice odstranimo vse ostre predmete, da preprečimo dodatno poškodbo. 

Krčev ne ustavljamo. Pod glavo osebi podložimo mehko blazino, da preprečimo udarjanje 
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glave ob površino, razrahljamo mu ovratnik. Pomembno je, da osebi na silo ne odpiramo ust 

in mu nič ne tlačimo v usta. Ko napad mine, osebo namestimo v stabilen bočni položaj, jo 

opazujemo in počakamo na prihod strokovnega osebja (Kobilšek in Fink, 2017).  

 Sladkorna bolezen tipa 1 in prva pomoč pri hipoglikemiji 3.5

Sladkorna bolezen je bolezen, pri kateri gre za pomanjkanje hormona inzulina ali pa 

njegovega zmanjšanega učinka. Inzulin je hormon, ki v telesu uravnava presnovo sladkorja, 

prav tako vpliva tudi na presnovo beljakovin in maščob. Sladkorna bolezen tipa 1 se razlikuje 

od nam bolj poznane sladkorne bolezni tipa 2. Vzrok za nastanek bolezni je v človekovem 

obrambnem mehanizmu. Obrambni sistem pomotoma napade ravno tiste celice trebušne 

slinavke, ki izločajo hormon inzulin, zato rečemo, da je sladkorna bolezen tipa 1 avtoimuna 

bolezen. Pri otrocih s sladkorno boleznijo se raven sladkorja močno poveča. Otrok postane 

žejen, hujša, je utrujen in veliko ter pogosteje urinira. V Sloveniji vsako leto za sladkorno 

boleznijo tipa 1 zboli okoli 50 otrok (Bratina in sod., b. d.). 

Zdravljenje sladkorne bolezni tipa 1 že od začetka zahteva injekcije inzulina. Odmerek 

inzulina starši in skrbniki natančno prilagajajo glede na raven krvnega sladkorja, načrtovano 

prehrano in aktivnosti. Pri otrocih so pogosto v uporabi inzulinske črpalke. Te so zanesljive, 

majhne, imajo zanesljive programe, ki omogočajo varno uporabo že v prvem letu starosti 

(Bratina in sod., b. d.). 

Zaplet, ki lahko nastopi pri otrocih s sladkorno boleznijo tipa 1, pa imenujemo hipoglikemija. 

O njej govorimo, ko pade koncentracija krvnega sladkorja pod normalno vrednost. 

Povzročena je zaradi premočnega učinka zdravil, ki se uporabljajo pri sladkorni bolezni. 

Najobčutljivejši organ za pomanjkanje glukoze so možgani. Poznamo več stopenj 

hipoglikemij. Najprej se pojavijo težave z zbranostjo, utrujenost in upočasnjenost. Ko se 

pojavi v krvi še nižja vrednost sladkorja, pa se pojavijo motnje v mišljenju in zavesti – vse od 

zmedenosti do kome. Drugi znaki, ki nakazujejo na hipoglikemijo, so: lakota, potna, bleda in 

hladna koža, motnje vida, razbijanje srca in tresavica. Hipoglikemijo vsak posameznik lahko 

doživlja drugače. Lahko se zgodi, da posameznik hipoglikemije sploh ne zazna, zato je 

pravilno ukrepanje odvisno od njegove okolice. Predvsem se to pojavi pri posameznikih, ki 

imajo pogoste hipoglikemije. Vrednost krvnega sladkorja lahko določimo s pripomočki za 

merjenje krvnega sladkorja. Pri posameznikih, ki imajo sladkorno bolezen dobro urejeno, se 
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našteti znaki pojavijo pri vrednosti krvnega sladkorja pod 2 mmol/l, pri posameznikih, ki 

bolezni nimajo urejene, pa lahko že pod 4 mmol/l (Ploj, 2008).  

Ko se pojavijo prvi znaki hipoglikemije, je pomembno, da posameznik zaužije žlico sladkorja. 

Treba se je umiriti in počakati. Če se znaki hipoglikemije ne umirijo, naj v presledkih 10 

minut ponavlja enak odmerek, dokler se stanje ne normalizira. Za takšne primere imajo 

nekateri injekcijo glukagona. Gre za hormon z inzulinu nasprotnim učinkom. Zdravilo je treba 

aplicirati v mišico, običajno v zunanjo stran stegna. Zdravilo je tovarniško pripravljeno. 

Njegov učinek je hiter, a kratkotrajen. Bolnik se po injekciji navadno zbudi po nekaj minutah. 

Takrat mora nujno jesti, saj se bo nezavest po kakšnih 30 minutah ponovila (Ploj, 2008).  

Kadar koli bolezensko stanje ali poškodba, ki so bili opisani, pripelje do situacije, da je otrok 

pred nami brez znakov življenja, izvajamo temeljne postopke oživljanja, uporabimo pa tudi 

avtomatični defibrilator.  

4 PRVA POMOČ PRI NUJNIH STANJIH 

 Temeljni postopki oživljanja 4.1

Prva pomoč pomeni zdravstveno oskrbo poškodovani ali nenadno oboleli osebi, ki jo nudimo 

na kraju dogodka in čim prej po dogodku. Gre za improvizacijo in uporabo preprostih 

pripomočkov. Traja toliko časa, da prispe strokovna pomoč. Cilj prve pomoči je ohraniti 

življenje, preprečiti poslabšanje zdravstvenega stanja in poskrbeti za strokovno pomoč. Za 

nudenje prve pomoči je pomembno, da ukrepamo hitro, pravilno in v pravem zaporedju 

(Ahčan, 2007). 

Glavni organ, ki poganja kri po žilah, je srce. Če se to ustavi, se ustavi tudi pretok krvi, kar 

onemogoča oskrbo celic s kisikom. Pojavi se smrt. Telo je treba oživljati v obliki zunanjih 

stiskov srca in umetnega dihanja. Z zunanjo masažo srca in umetnim dihanjem zagotavljamo 

pretok krvi skozi pomembne organe in nasičenost krvi s kisikom. Za izvajanje TPO (temeljnih 

postopkov oživljanja) so potrebni: zbranost, znanje in roke (Ahčan in sod., 2007) .  

TPO izvajamo pri osebi, ki je nezavestna in ne kaže znakov življenja. To pomeni, da se oseba 

ne premika, ne diha in ne požira ali kašlja. Da oseba ne diha, ugotovimo z gledanjem, s 
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poslušanjem in z občutenjem. TPO zajema: zgodnje prepoznavanje simptomov, klic številke 

112, izvajanje stiskov prstnega koša, izvajanje umetnega dihanja, uporabo avtomatičnega 

defibrilatorja in ukrepanje pri zapori dihalnih poti.  

TPO izvajamo po naslednjem vrstnem redu (Ahčan in sod., 2007):  

1. Pristop k poškodovancu 

Najpomembnejše pri pristopu k poškodovancu je, da zagotovimo varnost sebi, 

poškodovanemu in drugim. Približamo se previdno in poškodovanega ne premikamo, razen 

kadar je njegovo zdravje še bolj ogroženo zaradi okolja. Pri pristopu tudi presodimo stanje. 

2. Preverjanje zavesti 

Zavest ugotavljamo tako, da poškodovanega stresemo za rame in glasno vprašamo, ali je v 

redu. Če se prizadeti odzove, ga pri sumu na poškodbo hrbtenice (padec z višine) pustimo v 

takšnem položaju, v kakršnem smo ga našli, in pokličemo 112. Če se oseba ne odziva, je 

nezavestna. Osebe ne zapuščamo, pokličemo na glas »Na pomoč«, da pritegnemo pozornost 

drugih oseb, ki nam bodo lahko pomagale. 

3. Preverjanje dihanja 

Pri nezavestni osebi vedno najprej sprostimo dihalno pot. Sprostimo jo tako, da osebo 

obrnemo na hrbet, z eno roko na čelu zvrnemo glavo, z drugo roko pa dvignemo brado. Pri 

poškodovancu opazujemo morebitno premikanje prstnega koša, poslušamo dihalne zvoke in 

poskušamo z lici ob ustih začutiti izdihani zrak. Dihanje ocenjujemo največ 10 sekund. Če 

smo v dvomih, ali oseba diha ali ne, ravnamo tako, kot da ne diha. 

4. Stabilen bočni položaj za nezavestnega 

Če je oseba v nezavesti, diha pa normalno, jo je treba namestiti v položaj za nezavestnega. 

Položaj nam omogoča vzdrževanje odprte dihalne poti in preprečuje možnost vdihavanja 

želodčne vsebine ali drugih tekočin. V tem položaju je treba še naprej nadzorovati dihanje.  
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5. Klic 112 

Nezavestnega, ki diha, namestimo v bočni položaj in pokličemo reševalce. Ves čas 

nadzorujemo dihanje. Če oseba kljub sprostitvi dihalne poti ne diha, začnemo s stisi prsnega 

koša; če smo sami, prej pokličemo 112 in pridobimo avtomatični zunanji defibrilator, drugače 

pa to stori druga oseba.  

6. Zunanja masaža srca 

Zunanja masaža srca je zelo pomembna, saj lahko že z njo rešimo človekovo življenje. 

Določimo sredino prsnega koša in nanj položimo dlan, čeznjo položimo drugo roko in 

prepletemo prste. Izvajamo 30 stisov globine 4–5 cm. Pomembna je tudi hitrost masaže, ki naj 

bo do 100 stisov/min.  

7. Umetno dihanje 

Zunanji masaži srca sledi umetno dihanje. Potrebno je ponovno sprostiti dihalno pot in 

zatesniti nosnici. Osebi damo dva vdiha, pri čemer se prsni koš opazno dviguje. Po umetnem 

dihanju nadaljujemo z zunanjo masažo srca.  

Temeljne postopke oživljanja izvajamo neprekinjeno, dokler smo fizično sposobni, dokler 

oseba ne začne normalno dihati ali dokler ne prispejo reševalci. Pri otrocih je vrstni red 

temeljnih postopkov oživljanja spremenjen. Pri njih običajno do nenadne smrti pripeljejo 

težave z dihanjem, zato otrokom najprej nudimo pet vpihov in nato nadaljujemo s stisi 

prstnega koša. Če smo pri otroku sami, najprej izvajamo TPO eno minuto, šele nato 

pokličemo 112 (Ahčan in sod., 2007).  

 Avtomatični defibrilator (AED) in njegova uporaba 4.2

AED uporabimo v vseh primerih nenadne smrti. Uporabimo ga, ko se oseba ne odziva na klic, 

kljub obzirnemu stresenju in kadar oseba ne naredi normalnega vdiha med nekajsekundnim 

opazovanjem. Če smo glede posameznega znaka v dvomih, ravnamo tako, kot da pri osebi ni 

prisotnega srčnega ritma. Kadar smo v dvomih, ali uporabiti AED, ga uporabimo, saj bo 

naprava sama prepoznala učinkovit srčni ritem in električnega sunka ne bo dovolila. Čeprav 
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so pri otrocih srčni ritmi, ki potrebujejo defibrilacijo, manj pogosti, AED vseeno uporabimo 

(Ahčan, 2007). 

Ob zastoju srca je pogostokrat prisotna motnja, ki jo je mogoče spremeniti z izvedbo 

električnega sunka, ki ga pošljemo skozi srce po zunanjih elektrodah, nameščenih na prsnem 

košu. Postopek se imenuje defibrilacija, aparat, s katerim ga izvedemo, pa defibrilator 

(Koželj, 2009).  

Tehnologija sodobnega časa je omogočila izdelavo prenosljivih in cenovno ugodnih 

defibrilatorjev, ki jih lahko uporabljajo tudi laiki. Njihova uporaba je zelo preprosta, saj 

naprava sama analizira električno aktivnost srca in temu primerno tudi svetuje defibrilacijo. 

Avtomatski defibrilatorji so običajno nameščeni na mestih, na katerih se zadržuje veliko ljudi 

(športni centri, trgovska središča, letališča itn.) (Ahčan, 2006).   

AED-ji so si na videz zelo podobni. Zgrajeni so iz ohišja, ki vsebuje električni akumulator in 

elektronski del. Njegova naloga je, da analizira aktivnost srca, odmerjanje električnega sunka 

in predvajanje govornih napotkov. Aparatu sta priloženi tudi samolepilni elektrodi, na katerih 

je skiciran njen pravilen položaj. Običajno sta na napravi dva gumba. En gumb je za vklop, 

drugi pa za sproženje električnega sunka. Drugi je aktiviran le takrat, ko je defibrilacija 

potrebna (Ahčan, 2006). 

Če imamo možnost pri osebi, ki ne kaže znakov življenja in ne diha, takoj uporabimo 

defibrilator, ga odpremo in vključimo. Treba je slediti govornim navodilom. Na golo kožo je 

treba namestiti samolepilne elektrode. Od osebe se za hip odmaknemo, prekinemo oživljanje 

in omogočimo defibrilatorju, da analizira aktivnost srca. Po govornem navodilu pritisnemo 

gumb za električni sunek ali pa nadaljujemo temeljne postopke oživljanja v razmerju 30 stisov 

prsnega koša in dva vpiha. Naprava nas po dveh minutah ponovno opomni, da se odmaknemo 

od osebe za analiziranje aktivnosti srca. Postopke ponavljamo do prvih znakov življenja ali pa 

do prihoda reševalcev (Ahčan, 2006). 
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5 USPOSOBLJENOST VZGOJITELJEV ZA NUDENJE PRVE 

POMOČI IN UKREPI NA RAVNI VRTCA 

 Usposobljenost vzgojiteljev za nudenje prve pomoči 5.1

Vzgojitelj mora poleg svojega strokovnega dela obvladati tudi nudenje prve pomoči, saj je on 

tisti, ki je pri otroku prvi in od katerega je lahko odvisno otrokovo preživetje. 

Priporočeno je, da so za nudenje prve pomoči usposobljeni vsi zaposleni v vrtcu, ki 

neposredno delajo z otroki. Usposobljenost za nudenje prve pomoči pomeni, da ima oseba 

opravljen ustrezen tečaj pediatrične prve pomoči, ki ga obnavlja na tri leta. Tečaj se organizira 

v sodelovanju s strokovnimi ustanovami in mora vsebovati ukrepe prve pomoči ob 

pogostejših nujnih stanjih in drugih stanjih, ki potrebujejo nudenje prve pomoči. Vsi zaposleni 

morajo biti seznanjeni z opremo za nudenje prve pomoči. Ta mora biti na ustreznem mestu 

glede na razporeditev prostorov, namenjenih otrokom. V primeru izletov, aktivnostih zunaj 

vrtca, se s seboj vzame torbo za prvo pomoč. Pomembna je tudi osebna varovalna oprema, ki 

jo mora imeti na voljo vzgojitelj, saj le z njo lahko prepreči širjenje nalezljivih bolezni (Rok - 

Simon in sod., 2011).  

Običajno zaposleni v vrtcu otrokom ne dajejo nobenih zdravil, razen ob že znani bolezni, 

poslabšanju kronične bolezni ali povišani telesni temperaturi. V vseh primerih potrebujejo 

privolitev staršev. Zdravilo aplicira oseba, ki je zato usposobljena. Zdravilo mora biti 

shranjeno v originalni embalaži, z označenim rokom uporabe in navodili. Vzgojitelj mora biti 

obveščen o odmerku zdravila, z načinom dajanja, s trajanjem zdravljenja in o mogočih 

neželenih učinkih (Rok - Simon in sod., 2011).  

Vsak izmed zaposlenih mora poznati načrt vrtca za ukrepanje ob nujnih stanjih in temu 

primerno tudi ukrepati.  

  Načrt vrtca za ukrepanje ob nujnih stanjih  5.2

Vsi vrtci morajo imeti načrt vrtca za ukrepanje ob nujnih stanjih, ki ga pripravijo skladno s 

predpisi in priporočili za ukrepanje ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih v 
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sodelovanju z zaposlenimi. Potrebno je sodelovanje z bližnjim zdravstvenim domom (Rok - 

Simon in sod., 2011).  

Vsi zaposleni morajo biti usposobljeni za ukrepanje skladno z načrtom vrtca za ukrepanje ob 

nujnih ukrepih. Usposobljenost strokovnih delavcev v vrtcu je treba preverjati enkrat letno na 

praktični vaji. Če je potrebno, se načrt popravi ali dopolni. Načrt za nujno ukrepanje mora 

vsebovati naslednja področja: vloga zaposlenih ob nujnem stanju, seznam imen in telefonskih 

številk, dnevnik z imenikom otrok, usposabljanje zaposlenih za nudenje prve pomoči, oprema 

za prvo pomoč, osebna varovalna oprema, dajanje zdravil v vrtcu, izobraževanje zaposlenih s 

področja nasilja, poročanje o primerih, ko je bilo potrebno ukrepanje (Rok - Simon in sod., 

2011). 

 Preventivna zdravstvena dejavnost predšolskih otrok 5.3

Ker se zavedamo, da je zdravje vrednota in temeljna pravica vsakega posameznika, od 

katerega je odvisna kakovost življenja, je pomembno delovanje tudi na področju preventive. 

Preventiva pomeni delovanje z namenom preprečevanja bolezni oziroma njenega 

napredovanja. Gre za zatiranje bolezni, odstranitev ali zmanjšanje okvar in upočasnitev 

napredovale bolezni. Kakovostno preventivno zdravstveno dejavnost na primarni ravni v 

predšolskem obdobju zagotavljamo na področju zdravstvenega varstva dojenčkov in otrok do 

dopolnjenega 6. leta starosti. Skrb za zdravje otrok je zajeta v okvir obveznega zdravstvenega 

zavarovanja in se izvaja že pred rojstvom otroka. Vsi preventivni in sistematični pregledi so 

za uporabnike brezplačni (Devjak in Berčnik, 2015).  

Otroke je treba učiti o zdravju, zdravem načinu življenja, o preprečevanju bolezni. To 

dosežemo tudi s pomočjo intenzivnega sodelovanja med vrtcem z zdravstvenimi ustanovami, 

s knjižnicami, z društvi ... Veliko vlogo ima zdravstvena vzgoja, ki omogoča določen del 

informiranja in ozaveščanja ciljne populacije z nekaterimi vsebinskimi sklopi. Ker se to težko 

zagotovi v zdravstvenih ustanovah, se določen del vzgoje za zdravje izvrši v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah. Obisk zdravstvenega delavca v vrtcu je prednost, saj se ta otrokom 

bolj približa in zmanjša strah, povezan z zdravstvenimi ustanovami. Program Vzgoja za 

zdravje v vrtcih obsega izvedbo dejavnosti za otroke, starše in za vzgojitelje. Te dejavnosti so 

namenjene informiranju o zdravju in zdravem življenjskem slogu ter reševanju različnih 

življenjskih problematik (Pucelj in sod., 2016).  
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6 EMPIRIČNI DEL 

 Opredelitev problema 6.1

Znanje prve pomoči je pomembno področje predšolske vzgoje. Prva pomoč pomeni oskrbo 

poškodovane ali nenadno obolele osebe, ki jo nudimo na kraju dogodka ali čim prej po 

dogodku. Traja toliko časa, da prispe strokovna pomoč ali dokler ne dosežemo želenega 

stanja. Gre za improvizacijo in uporabo preprostih pripomočkov. Cilji prve pomoči so, da se 

ohrani življenje, prepreči poslabšanje zdravstvenega stanja in poskrbi za strokovno pomoč. 

Ukrepati je treba hitro, pravilno in v pravem zaporedju (Ahčan, 2007). Otroci se poškodujejo, 

zbolijo, treba jim je pomagati. Vzgojitelj mora poleg svojega strokovnega dela obvladati tudi 

nudenje prve pomoči, saj je on tisti prvi, od katerega je odvisno otrokovo preživetje. 

Priporočilo je, da so za nudenje prve pomoči usposobljeni vsi zaposleni v vrtcu. 

Usposobljenost pomeni, da imajo zaposleni opravljen ustrezen tečaj, ki ga obnavljajo. 

Vsebovati mora ukrepe prve pomoči ob pogostejših nujnih stanjih in drugih nujnih stanjih, ki 

potrebujejo nudenje prve pomoči (Rok - Simon in sod., 2011). Zaposleni morajo poznati načrt 

vrtca za ukrepanje ob nujnih stanjih in temu primerno tudi ukrepati. V empiričnem delu se 

bom posvetila ugotavljanju znanja, ki ga imajo vzgojitelji o prvi pomoči pri predšolskem 

otroku. 

 Cilj raziskave  6.2

Cilj diplomskega dela je predstaviti vlogo in nalogo vzgojitelja pri zagotavljanju varnega 

okolja in posameznih zdravstvenih stanjih, kot so: zlom, zapora dihal, vročinski krči, 

anafilaktična reakcija, epileptični napad in sladkorna bolezen. Z raziskavo sem želela 

ugotoviti, kakšno je znanje vzgojiteljev v povezavi s prvo pomočjo pri nujnem ukrepanju. 

Namen raziskave je ugotoviti, ali se znanje glede na pogostost izobraževanja in 

izpopolnjevanja iz prve pomoči med vzgojitelji razlikuje.  

 Raziskovalna vprašanja 6.3

Skladno s cilji sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

R 1: Ali so vzgojitelji seznanjeni z ukrepi prve pomoči v vrtcu? 
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R 2: Ali je vzgojiteljem omogočeno izobraževanje iz najnujnejših ukrepov? 

R 3: Ali vsakoletno izpopolnjevanje vzgojiteljev pripomore k večji seznanjenosti glede 

nujnega ukrepanja? 

R 4: Ali obstaja razlika v seznanjenosti z nujnimi ukrepi prve pomoči med vzgojitelji, ki 

imajo vsakoletno izpopolnjevanje, z vzgojitelji, ki tega nimajo? 

R 5: Ali se znanje prve pomoči razlikuje med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev? 

R 6: Ali je znanje prve pomoči povezano z delovno dobo posameznika? 

 Metode raziskovanja 6.4

Diplomsko delo temelji na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi pedagoškega 

raziskovanja, s katero opisujemo ugotovljeno stanje na področju raziskovanja. Za zbiranje 

podatkov je uporabljen anketni vprašalnik. 

 Raziskovalni vzorec 6.5

Raziskavo sem izvajala v dveh vrtcih, ki sta v zasavskih občinah, v vrtcu, ki ima vsakoletno 

izpopolnjevanje iz prve pomoči, in vrtcu, ki ima izpopolnjevanje na od tri do pet let. 

Razdeljenih je bilo 140 vprašalnikov. V raziskavi je skupno sodelovalo 114 anketirancev, ki 

predstavljajo strokovne delavce v vrtcu. Vzorec raziskave je bil priložnostni in neslučajnostni. 

Anketne vprašalnike sem v pisni obliki posredovala omenjenima vrtcema v mesecu decembru 

2018. 
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GRAF 1: Delovno mesto anketirancev 

V anketi je sodelovalo 54 (47%) pomočnikov vzgojiteljev in 60 (53%)vzgojiteljev, kar skupaj 

predstavlja 114 anketirancev.  

 

GRAF 2: Delavna doba anketirancev 

Iz grafa je razvidno, da ima 51 anketirancev (45 %) do 10 let delovne dobe, sledi 31 

anketirancev (27 %), ki so na delovnem mestu več kot 30 let. Od 11 do 20 let delovne dobe 

ima 25 anketirancev (22 %). Najmanj anketirancev 7 (6 %) je na delovnem mestu od 21 do 30 

let.  
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 Opis merskega instrumenta 6.6

Instrument raziskovanja predstavlja anonimni anketni vprašalnik, namenjen strokovnim 

delavcem v vrtcu. Anketni vprašalnik je vseboval 15 vprašanj. Prvi dve vprašanji sta se 

navezovali na posameznika glede izkušenj s posameznimi bolezenskimi ali poškodbenimi 

stanji ter njihovo ukrepanje, preostalih 13 vprašanj pa na preverjanje znanja posameznega 

anketiranca. Pri vprašanjih, s katerimi sem preverjala njihovo znanje, je bil mogoč le en 

pravilen odgovor.  

 Postopek zbiranja in obdelave podatkov  6.7

Anketne vprašalnike sem strokovnim delavcem v vrtcu razdelila osebno. Postopek zbiranja 

podatkov je potekal približno tri tedne. 

Zbrane podatke sem statistično obdelala s pomočjo računalniških programov Microsoft Office 

Word in Microsoft Office Excel. Za opisne spremenljivke sem uporabila frekvenčno 

porazdelitev absolutnih in relativnih frekvenc, za numerične spremenljivke pa izračun srednje 

vrednosti. Dobljene podatke sem najprej razporedila v preglednice, jih vnesla v grafe in jih 

glede na zastavljeno raziskovalno vprašanje tudi interpretirala.  

7 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 Seznanjenost vzgojiteljev z ukrepi prve pomoči 7.1

Pri prvem raziskovalnem vprašanju (R 1) nas je zanimalo, kako dobro so anketirani vzgojitelji 

seznanjeni z ukrepi prve pomoči. V ta namen smo jim zastavili vprašanje o samooceni 

nudenja prve pomoči. 
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GRAF 3: Samoocena nudenja prve pomoči 

Legenda: 

a) V dani situaciji sem znal ukrepati 

b) Da, v dani situaciji sem znal le delno pravilno ukrepati 

c) Da, vendar v situaciji nisem znal ukrepati 

d) Nisem imel situacije, v kateri bi moral uporabiti znanje iz prve pomoči 

V grafu 3 je prikazana samoocena nudenja prve pomoči anketirancev, tj. njihovo odzivanje v 

dani situaciji. Anketiranci so lahko izbirali med naslednjimi odgovori: a) V dani situaciji sem 

znal pravilno ukrepati, b) Da, v dani situaciji sem znal le delno pravilno ukrepati, c) Da, 

vendar v situaciji nisem znal ukrepati in d) Nisem imel situacije, v kateri bi moral uporabiti 

znanje iz prve pomoči. Od 114 anketirancev je v dani situaciji, ko je bilo treba nuditi prvo 

pomoč, znalo ukrepati slabi dve tretjini (62,0 %) anketirancev. Sledili so jim anketiranci, ki 

niso imeli situacije, v kateri bi morali uporabiti znanje prve pomoči (26,0 %), in anketiranci, 

si so v dani situaciji znali le delno ukrepati (12,0 %). 

Nihče izmed anketirancev ni imel situacije, v kateri ni znal ukrepati. 

V nadaljevanju anketnega vprašalnika smo preverili njihovo znanje prve pomoči. Zastavili 

smo jim 13 vprašanj; pri vsakem vprašanju je le en pravilen odgovor. Pri vsakem izmed 

vprašanj je bilo število mogočih odgovorov različno, kar nam prikazujejo sivo obarvana polja. 

Pri vprašanju številka 14 so bili na voljo vsi mogoči odgovori (a, b, c, d, e, f). Prav tako smo 

za boljšo predstavo pri vsakem vprašanju polje s pravilnim odgovorom obarvali s svetlo rdečo 

barvo. Odgovori anketirancev so predstavljeni v preglednici 1. 
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PREGLEDNICA 1: Analiza pravilnih odgovorov iz znanja prve pomoči 

Mogoč odgovor/ 

vprašanje 

a b c d e Brez odgovora SKUPAJ 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

3 13 11,4 89 78,1 7 6,1     5 4,4 114 100 

4 7 6,1 67 58,8 39 34,2     1 0,9 114 100 

5 4 3,5 1 0,9 50 43,8 58 50,9   1 0,9 114 100 

6 16 14,0 2 1,8 81 71,0 0 0   15 13,2 114 100 

7 5 4,4 25 21,9 66 57,8 1 0,9   17 15,0 114 100 

8 13 11,4 96 84,2 3 2,6     2 1,8 114 100 

9 8 7,0 93 81,6 8 7,0     5 4,4 114 100 

10 39 34,2 73 64,0 1 0,9 0 0   1 0,9 114 100 

11 8 7,0 7 6,1 0 0 98 86,0   1 0,9 114 100 

12 0 0 24 21,0 35 30,7 53 46,5   2 1,8 114 100 

13 3 2,6 5 4,4 82 71,9 23 20,2   1 0,9 114 100 

14 2 1,8 1 0,9 106 92,9 1 0,9 4 3,5 0 0 114 100 

15 4 3,5 26 22,8 70 61,4 6 5,3   8 7,0 114 100 

 

Vprašanje 3: Kako ugotovite prisotnost dihanja pri otroku? 

Pri vprašanju 3 je pravilen odgovor b (Gledam, poslušam in poskusim občutiti dihanje) 

obkrožilo 89 anketirancev, kar predstavlja 78,1 %. Pri nezavestni osebi vedno najprej 

sprostimo dihalno pot. Osebo obrnemo na hrbet, z eno roko na čelu zvrnemo glavo, z drugo 

roko pa dvignemo brado. Pri poškodovani osebi opazujemo premikanje prsnega koša, 

poslušamo dihalne zvoke in poskušamo z lici ob ustih začutiti izdihani zrak (Ahčan in sod., 

2007). 

Nepravilen odgovor a (Pogledam samo premikanje prsnega koša) je izbralo 13 anketirancev 

(11,4 %). Prav tako je nepravilno odgovorilo sedem anketirancev (6,1%) z odgovorom c (Z 

ogledalcem, s koščkom papirja). Pet anketirancev (4,4 %) pri vprašanju ni izbralo nobenega 

izmed ponujenih odgovorov. 

Vprašanje 4: Če se otrok ne odziva, diha pa normalno …  

Pri 4. vprašanju je pravilen odgovor b (Ga takoj namestim v stabilen bočni položaj) izbralo 67 

anketirancev, kar predstavlja 58,8 %. Nezavestnega, ki diha, namestimo v stabilen bočni 

položaj in pokličemo reševalce. Ves čas nadzorujemo dihanje (Ahčan in sod., 2007). 

Nepravilen odgovor a (Začnem takoj temeljne postopke oživljanja) je izbralo 7 (6,1 %) 

anketirancev in c (Najprej oskrbim morebitne poškodbe, nato pa ga dam v stabilen bočni 

položaj) je izbralo 39 (34,2 %) anketirancev. En (0,9 %) anketiranec pri vprašanju ni izbral 

nobenega izmed ponujenih odgovorov. 
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Vprašanje 5: V kateri položaj namestimo otroka z znaki težkega dihanja? 

Pri vprašanju 5 je od 114 anketirancev pravilen odgovor d (Sede) izbralo 58 (50,9 %) 

anketirancev. Nepravilen odgovor pod točko a (Leže na hrbet) so izbrali štirje (3,5 %) 

anketiranci, odgovor pod točko b (Leže na trebuh) en (0,9 %) anketiranec, odgovor pod točko 

c (Leže na bok) pa je izbralo 50 (43,8 %) anketirancev.  

Prva pomoč je odvisna od zapore dihal. Pri delni zapori dihal osebo spodbujamo h kašlju in jo 

opazujemo, da delna zapora ne preide v popolno zaporo. Osebo, ki ima delno zaporo, je treba 

namestiti v sedeči položaj. Sedeči položaj osebi omogoča, da lažje diha (Kobilšek in Fink, 

2017). 

Vprašanje 6: Otrok se duši, ne more kašljati, kaj storiti? 

Pravilen odgovor c (Otroku nudim pet udarcev med lopatice, da odstranim tujek) je izbralo 81 

(71 %) anketirancev. Nepravilen odgovor a (Otroka obrnem na glavo in udarjam po hrbtu) je 

izbralo 16 (14 %) anketirancev in nepravilen odgovor b (Ostanem miren in ga spodbujam h 

kašlju) sta izbrala dva (1,8 %) anketiranca. Nobeden izmed anketirancev ni izbral 

nepravilnega odgovora pod točko d (Pokličem nujno medicinsko pomoč). Pri tem vprašanju je 

neveljavno odgovorilo 15 (13,2 %) anketirancev, saj so izmed izbranih mogočih odgovorov 

obkrožili več kot enega. 

Za popolno zaporo dihal je značilno, da oseba ne more govoriti, težko diha ali ne more dihati, 

postaja modrikasta, lahko nezavestna. Pri popolni zapori dihal izmenično izvajamo udarce 

med lopatice in Heimlickov prijem. Za prizadeto osebo se postavimo, jo nagnemo nekoliko 

naprej in izvajamo pet udarcev med lopatice. Po vsakem udarcu je treba preveriti, ali smo 

tujek odstranili. Če tujka nismo odstranili, nadaljujemo s Heimlickovim prijemom (Ahčan, 

2007). 

Vprašanje 7: Otrok ne kaže znakov življenja, ima popolno zaporo dihal. Kako ukrepati? 

Pri 7. vprašanju je od 114 anketirancev pravilen odgovor c (Odstranim tujek iz ust in začnem 

oživljanje) izbralo 66 anketirancev, kar predstavlja 57,8 %. Nepravilen odgovor a (Udarim 

petkrat med lopatice) je izbralo pet anketirancev, kar je 4,4 %, nepravilen odgovor b (Takoj 

pokličem 112) pa je izbralo 25 (21,9 %) anketirancev. Le en (0,9 %) anketiranec je izbral 
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odgovor d (Ne znam ukrepati). Neveljavno je pri 7. vprašanju odgovorilo 17 anketirancev, kar 

predstavlja 15 %. 

Vprašanje 8: Zaporedje stiskov prsnega koša in vdihov pri temeljnih postopkih 

oživljanja je … 

Iz preglednice 1 je razvidno, da je pravilen odgovor b (30 : 2) izbralo 96 (84,2 %) 

anketirancev. Nepravilen odgovor a (15 : 2) je izbralo 13 (11,4 %) anketirancev, nepravilen 

odgovor c (15 : 1) pa trije (2,6 %) anketiranci. 2 (1,8 %) anketiranca pri vprašanju nista 

izbrala nobenega izmed ponujenih odgovorov. 

Zunanja masaža srca je zelo pomembna, saj lahko že z njo rešimo človekovo življenje. 

Določiti je treba sredino prsnega koša in nanj položiti dlan, čeznjo drugo roko, da se prsti 

prepletejo. Izvajati je treba 30 stisov globine 4–5 cm. Pomembna je tudi hitrost masaže, do 

100 stisov /min. (Ahčan in sod., 2007). 

Vprašanje 9: V bližini vrtca je AED (avtomatični defibrilator). Kaj z njim storimo? 

Pravilen odgovor b (Uporabimo ga tudi pri otroku, kadar ne kaže znakov življenja) je izbralo 

93 (81,6 %) anketirancev. Nepravilen odgovor a (Uporabimo ga samo pri odraslih osebah) je 

izbralo 8 (7 %) anketirancev, prav tako je 8 (7 %) anketirancev izbralo nepravilen odgovor c 

(Pri otroku ga ne uporabimo, saj mu z uporabo lahko škodujemo). 5 (4,4 %) anketirancev pri 

vprašanju ni izbralo nobenega izmed ponujenih odgovorov. 

AED uporabimo pri vseh primerih nenadne smrti. Uporabimo ga, ko se oseba ne odziva na 

klic kljub obzirnemu stresenju in kadar oseba ne naredi normalnega vdiha med 

nekajsekundnim opazovanjem. Če je oseba v dvomu, ali uporabiti AED, ga vseeno uporabi, 

saj naprava sama prepozna učinkovit srčni ritem in električnega sunka ne bo dovolila. Čeprav 

so pri otrocih srčni ritmi, ki potrebujejo defibrilacijo, manj pogosti AED vseeno uporabimo 

(Ahčan, 2007). 

Vprašanje 10: Otrok ima vročinske krče. 

Od 114 anketirancev je pravilen odgovor b (Otroka položim v bočni položaj in ga hladim z 

mlačnimi obkladki po goli koži ter pokličem nujno medicinsko pomoč) obkrožilo 73 (64 %) 
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anketirancev. Nepravilen odgovor a (Otroka hladim in pokličem nujno medicinsko pomoč) je 

izbralo 39 (34,2 %) anketirancev. Nepravilen odgovor c (Skušam ublažiti mišične krče) je 

izbral samo en (0,9 %) anketiranec in tudi neveljavno je odgovoril samo en (0,9 %) 

anketiranec.  

Pri vročinskem krču je pomembno, da ostanemo mirni. Poskrbeti je treba za varnost, da 

preprečimo padce in druge poškodbe. Poklicati je treba nujno medicinsko pomoč. Za 

zniževanje telesne temperature otroka položimo v bočni položaj in mu dajemo mlačne 

obkladke na golo kožo. Pomembno je, da vemo, ob kakšni telesni temperaturi so se krči 

pojavili in koliko časa so trajali (Kobilšek in Fink, 2017). 

Vprašanje 11: Otrok z znanimi vročinskimi krči ima pri sebi zdravilo, ki se imenuje 

stesolid. Kam ga apliciramo? 

Pravilen odgovor d (V zadnjično odprtino) je izbralo 98 (86 %) anketirancev, nepravilen 

odgovor a (V usta) je izbralo 8 (7 %) anketirancev, b (V mišico) pa 7 (6,1 %) anketirancev. 

Odgovora c (V roko) ni izbral nihče. Neveljavno je odgovoril en (0,9 %) anketiranec. 

Stesolid uporabimo, ko vročinski krči trajajo več kot dve minuti. Daje se v zadnjično 

odprtino. Otroka je treba položiti na bok s pokrčenimi koleni. Zdravilo se nežno vstavi v 

otrokovo zadnjično odprtino in se vsebina iztisni (Navodila staršem, ki so imeli vročinske 

krče, b. d.). 

Vprašanje 12: Otrok ima epileptični napad. Kaj storite? 

Iz preglednice je razvidno, da je pravilen odgovor d (Ostanem miren, poskrbim za varnost, 

opazujem, pokličem 112) izbralo 53 (46,5 %) anketirancev. Sledili so anketiranci 35 (30,7 %) 

z nepravilnim odgovorom c (Ostanem miren, otroku odprem usta, skušam ublažiti mišične 

krče, pokličem 112). Najmanj anketirancev 24 (21 %) je izbralo odgovor b (Ostanem miren, 

poskrbim za varnost, pokličem 112). Nihče ni izbral odgovora a (Pokličem pediatra, vprašam 

za navodila). 2 (1,8 %) anketiranca pri vprašanju nista izbrala nobenega izmed ponujenih 

odgovorov. 

Ko oseba doživi epileptični napad, je treba pravilno in mirno ukrepati. Poskrbeti je treba za 

varnost in poklicati nujno medicinsko pomoč. Zelo pomembno je, da osebo opazujemo, 
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koliko časa napad traja. Krčev nikoli ne ustavljamo, prav tako je pomembno, da osebi na silo 

ne odpiramo ust in ji nič ne tlačimo v usta (Kobilšek in Fink, 2017). 

Vprašanje 13: Otroka piči žuželka, na katero je alergičen. Razvije se anafilaktična 

reakcija. 

Od vseh anketirancev je pravilen odgovor c (Pokličem nujno medicinsko pomoč, odstranim 

želo in mesto pika hladim z obkladki) izbralo 82 (71,9 %) anketirancev. Sledilo je 23 (20,2 %) 

anketirancev, ki so izbrali nepravilen odgovor d (Pokličem nujno medicinsko pomoč). Pet       

(4,4 %) anketirancev je izbralo nepravilen odgovor b (Oskrbim mesto pika in pokličem starše, 

da otroka odpeljejo v zdravstveni dom), trije (2,6 %) anketiranci pa nepravilni odgovor a 

(Pokličem v bližnji zdravstveni dom in vprašam pediatra za nasvet, kaj storiti). Neveljavno je 

odgovoril samo en (0,9 %) anketiranec. 

Anafilaksija se razvije zelo hitro, lahko v nekaj sekundah, in potrebuje hitro ukrepanje. Med 

prvimi ukrepi je treba odstraniti alergen, če je to mogoče, in poklicati nujno medicinsko 

pomoč. Zelo pogosti so piki žuželk. Želo odstranimo in mesto pika hladimo z obkladki 

(Kobilšen in Fink, 2017).  

Vprašanje 14: Otrok ima hudo alergijo na arašide. V nekaj minutah se razvije 

anafilaktična reakcija. V torbi ima epipen. Kam apliciramo zdravilo? 

Od vseh 114 anketirancev je pravilen odgovor c (Zunanja stran stegna) izbralo 106 (92,9 %) 

anketirancev. Štirje (3,5 %) anketiranci so izbrali nepravilen odgovor d (Pod jezik), dva           

(1,8 %) anketiranca sta izbrala nepravilen odgovor a (V ramo) in en (0,9 %) anketiranec je 

izbral nepravilen odgovor d (V usta). 

Otroci, ki so že imeli anafilaksijo, imajo pogostokrat pri sebi zdravila za samopomoč. 

Zdravilo se imenuje epipen. Aplicira se v mišico na nogi, na sredino zgornje zunanje četrtine 

stegenske mišice. Lahko tudi čez oblačila (Navodila za uporabo epipena, b. d.). 

Vprašanje 15: Pri zlomih se orientiramo po kratici »PLOD«. Ta pomeni … 

Največ anketirancev 70 (61,4 %) je izbralo pravilni odgovor c (Počitek, led, obveza, dvig). 

Sledilo je 26 (22,8 %) anketirancev, ki so izbrali nepravilen odgovor b (Poškodba, lokacija, 
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obveza, dvig), nato 6 (5,3 %) anketirancev z nepravilnim odgovorom d (Počitek, led, oteklina, 

dvig). Najmanj anketirancev, štirje (3,5 %), je izbralo nepravilen odgovor a (Predel, lokacija, 

oteklina, dejanje). Osem (7 %) anketirancev pri vprašanju ni izbralo nobenega izmed 

ponujenih odgovorov. 

Za lažje ukrepanje pri zlomih si lahko oseba zapomni kratico «PLOD«, kar pomeni: počitek, 

led, obveza in dvig. Oseba z zlomom mora z udom počivati. Potrebno je čimprejšnje hlajenje 

poškodovanega dela. Hladimo prek tkanine, saj lahko povzročimo ozebline. Poškodovani del 

je potrebno imobilizirati v položaj, ki mu najbolj ustreza. Če je mogoče, poškodovani ud 

dvignemo nad nivojem srca (Ahčan, Slabe in Šutanovac, 2008). 

S pomočjo analize pravilnih odgovorov iz znanja prve pomoči sem odgovorila na prvo 

raziskovalno vprašanje, tj. ali so vzgojitelji seznanjeni z ukrepi prve pomoči v vrtcu. 

Ugotovila sem, da je večina vzgojiteljev seznanjena z ukrepi prve pomoči v vrtcu. Skoraj pri 

vseh vprašanjih, razen pri enem, je pravilno odgovorilo več kot polovica vseh anketirancev. 

Največ anketirancev (92,9 %) je pravilno odgovorilo na 14. vprašanje. Pri 12. vprašanju je 

najmanj anketirancev odgovorilo pravilno (46,5 %). Kljub dobrim rezultatom pri posameznih 

vprašanjih bi si želela še večji delež pravilnih odgovorov, saj sta znanje prve pomoči in 

pravilno ukrepanje povezana z ustrezno oskrbo poškodovanca.  

 Izobraževanje iz najnujnejših ukrepov 7.2

Pri drugem raziskovalnem vprašanju (R 2) nas je zanimalo, kako pogosta so v vrtcih 

izobraževanja iz najnujnejših ukrepov oziroma kakšne so možnosti izpopolnjevanja iz prve 

pomoči. 

 

GRAF 4: Možnost izpopolnjevanja 

1x letno 1x na 5 let

38% 

62% 
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Iz grafa 4 je razvidno, da je več kot polovica anketirancev 71 (62 %) deležna vsakoletnega 

izpopolnjevanja. Manjši delež, 43 (38 %), pa predstavljajo anketiranci, ki imajo 

izpopolnjevanja enkrat na pet let oziroma po potrebi. Glede na zastavljeno raziskovalno 

vprašanje imajo vsi pedagoški delavci možnost izpopolnjevanja iz prve pomoči, razlika je le v 

pogostosti izpopolnjevanja. 

V katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2018/19 so štiri izobraževanja na temo prve pomoči. 

Pedagoški delavci se lahko udeležijo izobraževanja prva pomoč na kvadrat za vrtce, 1. in 2. 

VIO OŠ: poškodbe in obolenja in rešimo življenje, katerih dveh je glavni cilj, da udeleženci 

razumejo pomen prve pomoči, znajo prepoznati nujna stanja in ustrezno ukrepati, s pomočjo 

izobraževanja poskušajo razumeti pomen izobraževanja otrok o vsebinah prve pomoči ter se 

seznanijo z vsebino prve pomoči v učnih načrtih in didaktičnimi pristopi. Za udeležence je 

izobraževanje brezplačno. V katalogu sta tudi dve izobraževanji na temo alergij za vzgojitelje 

predšolske vzgoje. Gre za prepoznavanje, preprečevanje in za ukrepanje pri alergiji v vrtcih in 

šolah. Gre za izobraževanje, ki ga je treba financirati (Katalog programov nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 

2018/19, 2018). 

Vsak posameznik ima na voljo izobraževanja, ki se tičejo področja prve pomoči pri 

predšolskih otrocih in so tudi brezplačna. Strokovne delavce je treba opozoriti in seznaniti z 

možnostjo dodatnega izobraževanja, da tudi sami vsakoletno pregledajo katalog in se 

strokovno podkrepijo.  

 Vsakoletno izpopolnjevanje pripomore k večji seznanjenosti 7.3

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju (R 3) nas je zanimalo, ali vsakoletno izpopolnjevanje 

pripomore k večji seznanjenosti glede uporabe prve pomoči v vrtcu. V ta namen smo zastavili 

13 vprašanj, pri katerih je bil mogoč en pravilni odgovor, ki smo ga ovrednotili s točko. 

Anketirance smo razdelili v dve skupini, in sicer: skupina, v kateri je možnost izpopolnjevanja 

enkrat letno, in skupino, v kateri je možnost izpopolnjevanja enkrat na pet let oziroma po 

potrebi. 
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PREGLEDNICA 2: Vsakoletno izpopolnjevanje pripomore k večji seznanjenosti 

 

 

 

 

 

Iz preglednice 2 je razvidno, da so pri vprašanju o znanju iz prve pomoči dosegli boljši 

rezultat anketiranci, ki imajo vsakoletno izpopolnjevanje. Skupaj so dosegli 661 točk od 

mogočih 923, kar predstavlja 72 %. Anketiranci, ki imajo možnost izpopolnjevanja enkrat na 

pet let oziroma po potrebi, so dosegli 361 točk od 559 mogočih, kar predstavlja 65 %. S 

pomočjo analize vprašanj in odgovorov lahko potrdimo, da vsakoletno izpopolnjevanje iz 

prve pomoči vzgojiteljev pripomore k večji seznanjenosti glede nujnega ukrepanja. 

 Razlika v seznanjenosti z nujnimi ukrepi glede na pogostost 7.4

izpopolnjevanja 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju (R 4) nas je zanimalo, ali obstaja razlika v seznanjenosti 

z nujnimi ukrepi prve pomoči med vzgojitelji, ki imajo vsakoletno izpopolnjevanje, in med 

vzgojitelji, ki so izpopolnjevanja deleži le enkrat na pet let oziroma po potrebi. Prav tako smo 

si v ta namen zapisali 13 vprašanj in pravilni odgovor ovrednotili s točko. Anketirance smo 

razdelili v dve skupini glede na možnost izpopolnjevanja. Rezultati analize so predstavljeni v 

naslednji preglednici. 

  

 Možnost 

izpopolnjevanja 1-

krat letno 

 

Možnost 

izpopolnjevanja 1-

krat na pet let ali 

po potrebi  

Št. 

anketirancev 

71               43 

Dosežene 

točke 

661 361 

Mogoče 

točke 

923 559 

Odstotek 72 % 65 % 
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PREGLEDNICA 3: Znanje prve pomoči glede na pogostost izpopolnjevanja 

 Možnost 

izpopolnjevanja 1-krat 

letno 

Možnost 

izpopolnjevanja 1-krat 

na pet let ali po potrebi  

 Vzgojitelj Pomočnik 

vzg. 

Vzgojitelj Pomočnik 

vzg. 

Št. 

Anketirancev 

36 35 24 19 

Dosežene 

točke 

352 

 

309 203 158 

Mogoče 

točke 

468 455 312 247 

Odstotek 75 % 68 % 65 % 64 % 

Iz preglednice 3 je razvidno, da je v vrtcu, ki ima vsakoletno izpopolnjevanje iz prve pomoči, 

36 anketiranih vzgojiteljev doseglo 352 točk od 468 mogočih točk, kar predstavlja 75 % 

pravilnih odgovorov. 35 anketiranih pomočnikov vzgojiteljev iz istega vrtca je pri reševanju 

ankete doseglo 309 točk od 455 mogočih točk, kar predstavlja 68 % pravilnih odgovorov. V 

drugem vrtcu, ki vsakoletnega izpopolnjevanja nimajo oz. imajo izpopolnjevanje enkrat na 5 

let ali po potrebi, je 24 anketiranih vzgojiteljev doseglo 203 točke od 312 mogočih točk, kar je 

65 %  pravilnih odgovorov. 19 anketiranih pomočnikov vzgojiteljev iz istega vrtca je doseglo 

158 točk od 247 mogočih točk, kar predstavlja 64 % pravilnih odgovorov. Iz preglednice 3 je 

razvidno, da so vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev iz vrtca, ki imajo vsakoletno 

izpopolnjevanje iz prve pomoči, bolj seznanjeni z nujnimi ukrepi prve pomoči.  

Rezultati analize torej kažejo, da obstaja razlika v seznanjenosti z nujnimi ukrepi prve pomoči 

glede na možnost izpopolnjevanja. Dokazano je, da ima pravilno in pravočasno nudenje prve 

pomoči osebi veliko vlogo pri njegovem preživetju in nadaljnji oskrbi (Ahčan in sod., 2007). 

Poskrbeti je treba, da smo suvereni tudi na področju prve pomoči. Raziskovalno vprašanje, ali 

obstaja razlika v seznanjenosti z nujnimi ukrepi prve pomoči med vzgojitelji, ki imajo 

vsakoletno izpopolnjevanje, z vzgojitelji, ki tega nimajo, smo potrdili.  

 Znanje prve pomoči glede na delovno mesto  7.5

Pri petem raziskovalnem vprašanju (R 5) smo analizirali, ali se znanje prve pomoči razlikuje 

glede na delovno mesto. V ta namen smo zastavili 13 vprašanj in pravilni odgovor ovrednotili 

s točko, anketirance pa razdelili glede na delovni mesti vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. 
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PREGLEDNICA 4: Znanje prve pomoči glede na delovno mesto 

 Vzgojitelj Pomočnik vzgojitelja 

Št. anketirancev 60 54 

Dosežene točke 555 467 

Mogoče točke 780 702 

Odstotek 71% 67% 

V preglednici 4 sta prikazana delovno mesto posameznih anketirank in doseženo število točk 

pri izpolnjevanju vprašalnika. Vseh 60 anketiranih vzgojiteljev je od 780 mogočih točk 

doseglo 555 točk, kar predstavlja 71 % pravilnih odgovorov. Anketiranih pomočnikov 

vzgojiteljev je bilo 54; od mogočih 702 točk so dosegli 467 točk, kar predstavlja 67 % 

pravilnih odgovorov. Iz rezultatov ugotavljamo, da so anketirani vzgojitelji v večji meri 

seznanjeni z ukrepi prve pomoči kot anketirani pomočniki vzgojiteljev. 

Glede na zastavljeno raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo pritrdilno, tj. da se znanje 

prve pomoči razlikuje glede na delovno mesto strokovnega delavca. Vzgojitelji imajo več 

znanja na področju prve pomoči; k temu lahko pripomorejo različna izobraževanja, seminarji 

med študijem.  

 Znanje prve pomoči glede na delovno dobo 7.6

Pri šestem raziskovalnem vprašanju (R 6) smo se spraševali glede soodvisnosti med znanjem 

prve pomoči in delovno dobo. Anketirance smo razdelili v štiri stebre in primerjali rezultate. 

Rezultati analize so pokazali naslednje: 

PREGLEDNICA 5: Znanje prve pomoči glede na delovno dobo 

 do 10 let od 11 do 20 let od 21 do 30 let nad 30 let 

Št. anketirancev 51 25 7 31 

Dosežene točke 442 207 63 310 

Mogoče točke 663 325 91 403 

     

Odstotek 67 % 64 % 69 % 77 % 
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Preglednica 5 nam prikazuje analizo podatkov glede na delovno dobo. Najmanj so bili uspešni 

anketiranci, ki imajo od 11 do 20 let delovnih izkušenj. Pri izpopolnjevanju vprašalnika so 

skupno dosegli 207 točk, kar predstavlja 64 % pravilnih odgovorov. Sledili so anketiranci, ki 

imajo do 10 let delovnih izkušenj. Dosegli so skupno 442 točk, kar je 67 % pravilnih 

odgovorov. Anketiranci, ki imajo od 21 do 30 let delovnih izkušenj, so skupno dosegli 63 

točk, kar predstavlja 69 % pravilnih odgovorov. Najuspešnejši so bili anketiranci, ki imajo 

več kot 30 let delavnih izkušenj. Dosegli so 310 točk, kar predstavlja 77 % pravilnih 

odgovorov. Iz rezultatov ugotavljamo, da je znanje iz nujne medicinske pomoči povezano z 

izkušnjami, ki jih zaposleni pridobivajo v poklicni karieri.  

Glede na zastavljeno raziskovalno vprašanje lahko delno odgovorimo pritrdilno, tj. da se 

znanje prve pomoči razlikuje glede na delovno dobo strokovnega delavca. Vzgojitelji, ki 

imajo delovne dobe več kot 30 let, imajo več znanja na področju prve pomoči kot strokovni 

delavci z manj delavne dobe; k temu lahko pripomorejo različna izobraževanja, seminarji. 

Ugotovili smo tudi, da znanje na področju prve pomoči ne narašča z delovno dobo, saj so 

delavke z delovno dobo od 11 do 20 let dosegle najmanj pravilnih odgovorov.  
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8 ZAKLJUČEK 

V teoretičnem delu smo spoznali, da je ena izmed temeljnih pravic otrok pravica do varnosti. 

Ker se otroci ne zavedajo nevarnosti v okolju, v katerem se gibajo, so za njihovo varnost 

odgovorni strokovni delavci. Kljub temu lahko pride do poškodb ali bolezenskih stanj. Treba 

je nuditi prvo pomoč. Temeljni cilj prve pomoči je ohraniti življenje, preprečiti poslabšanje 

zdravstvenega stanja in poskrbeti za strokovno pomoč. V nujnih situacijah se je treba odzvati 

hitro, preudarno, pravilno in v pravem zaporedju. Raziskave dokazujejo, da lahko veliko smrti 

zaradi zapore dihalnih poti ali zunanje krvavitve prepreči že laik z nudenjem takojšnje prve 

pomoči (Ahčan in sod., 2007). Spoznali smo nujna bolezenska stanja, kot so: vročinski krči, 

anafilaktična reakcija, epileptični napad in hipoglikemija. Podrobneje smo spoznali temeljne 

postopke oživljanja in uporabo avtomatičnega defibrilatorja. Seznanili smo se tudi z ukrepi na 

ravni vrtca in usposobljenostjo vzgojiteljev za nudenje prve pomoči.  

Ugotovili smo, da se večina strokovnih delavcev v vrtcu sreča z nujnimi situacijami. 

Interpretacija grafa 3: Samoocena nudenja prve pomoči nam prikazuje, da se je več kot 

polovica anketirancev (73 %) med opravljanjem svojega dela že srečala s potrebo po nudenju 

prve pomoči. Spodbuden je podatek oziroma odgovor, da je 63 % anketirancev v dani situaciji 

znalo ukrepati. To je podatek, ki nas opozarja, da je znanje prve pomoči pomembno in hkrati 

nujno.  

Iz rezultatov, ki smo jih prikazali v preglednici 4: Znanje prve pomoči glede na delovno 

mesto je razvidno, da so vzgojitelji bolj seznanjeni z ukrepi nujne prve pomoči od 

pomočnikov vzgojiteljev. Sklepam, da lahko na večje znanje vzgojiteljev vpliva tudi trajanje 

študija. Študenti imajo med študijem več seminarjev, izobraževanj, ki se dotikajo tudi nujne 

medicinske pomoči. Znanje je pogoj, da se zagotovi ustrezno oskrbo poškodovanega ali 

obolelega otroka. Vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja je prvi na kraju dogodka; zelo 

pomembno je, da v tistem trenutku pravilno ukrepa. Neznanje ali nevednost ne more 

opravičiti niti laika na tem področju, kamor štejemo prvo pomoč, glede temeljnega minimuma 

znanja, ki si ga je vsak posameznik dolžen pridobiti sam (Ahčan in sod., 2007). 

Iz preglednice 5: Seznanjenost vzgojiteljev z ukrepi nujne medicinske pomoči glede na 

delovno dobo je razvidno, da je znanje povezano z delovnimi izkušnjami. Strokovni delavci z 

največ let delovne dobe imajo največ znanja s področja prve pomoči. Presenetil je rezultat 



34 

anketirank z najmanj delovnimi izkušnjami. Lahko sklepamo, da so anketiranke mlajše in da 

na njihovo znanje vplivajo tudi razni tečaji, ki jih je treba izvesti pred opravljanjem 

vozniškega izpita, kar običajno opravljajo kmalu po dopolnjenem 18. rojstnem dnevu. Vsak 

posameznik skozi svojo kariero skrbi za osebnostno rast in s tem za rast tudi na področju 

izobraževanja. Pomembno je, da se vsak zaveda, kakšno poslanstvo je biti vzgojitelj, 

pomočnik vzgojitelja in kako zelo pomembno je, da so otroci varni in zdravi.  

V diplomskem delu smo želeli raziskati in primerjati, ali se znanje anketirancev razlikuje 

glede na možnost izpopolnjevanja. Za primerjavo sem izbrala vrtec, v katerem se znanje prve 

pomoči nadgrajuje vsakoletno, in vrtec, ki znanje iz prve pomoči nadgrajuje enkrat na pet let 

oziroma po potrebi. Preglednica 3: Znanje prve pomoči glede na pogostost izpopolnjevanja je 

potrdila moje začetno razmišljanje, saj so rezultati ankete v prid vrtca, ki izpopolnjevanje 

omogoča vsako leto. Zberejo se vsi strokovni delavci. Izpopolnjevanje poteka v obliki 

predavanj in učnih delavnic. Diplomirana medicinska sestra z licenco za učenje prve pomoči 

strokovnim delavcem najprej predstavi vsa najpogostejša nujna stanja pri predšolskem otroku, 

nato pa se delavci razporedijo še v manjše skupine, v katerih svoje znanje tudi uporabijo na 

lutkah. Učijo se TPO-ja, aplikacije zdravil, imobiliziranja itn. Pomembno je, da vsak 

posameznik pridobi tudi izkušnjo, kako naj bi bilo videti nudenje prve pomoči, pa čeprav 

samo na lutkah.  

V diplomskem delu smo pokazali pozitiven vpliv znanja prve pomoči pri predšolskem otroku 

na potek zdravljenja nujnega stanja. Nesreča ne izbira časa in prostora. Zgodi se ravno takrat, 

ko človek najmanj pričakuje. Pomembno je znanje prve pomoči in z njim morajo biti 

seznanjeni vsi zaposleni v vrtcu. Tudi v kurikulumu je poudarjena varnost otrok, le vsi se tega 

premalo zavedamo.  

Vsakoletno izpopolnjevanje vseh zaposlenih v vrtcu na področju prve pomoči pripomore k 

večji seznanjenosti; to dokazujejo tudi anketa in njeni rezultati. Veliko časa namenimo raznim 

letnim načrtom in pripravam, premalo časa pa ostane za stvari, ki se dotikajo otrokovega 

zdravja. Vsaka vzgojiteljica se mora zavedati, da si vsak od staršev želi strokovno podkovano 

vzgojiteljico ne samo na področju vzgoje, ampak tudi na področju prve pomoči.  

Znanje vzgojiteljev ni nadpovprečno, je zadovoljivo, kar nam je lahko v spodbudo, da se na 

temo prve pomoči organizira še več predavanj, več delavnic. Ne gre samo za predšolskega 
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otroka, znanje nam lahko pomaga tudi v življenju na splošno. Jutri se lahko v nujni situaciji 

znajde nekdo izmed naših bližnjih. Še kako pomembno je, da smo vešči v prvi pomoči, da se 

odzovemo v tistem trenutku in pripomoremo k večjemu preživetju oseb, ki jih imamo radi. 

Dokazano je, da pravilna prva pomoč pripomore k večjemu in boljšemu preživetju ljudi. Naš 

poklic je poslanstvo, dobro pa se moramo zavedati tudi odgovornosti, ki nam ga prinaša.  
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10 PRILOGA 

Anketa o seznanjenosti z ukrepi prve pomoči pri predšolskem otroku 

 

Spoštovani! 

Sem Julija Jazbinšek Jenko, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer 

predšolska vzgoja. Odločila sem se za pisanje diplomskega dela z naslovom Seznanjenost 

vzgojitelja z ukrepi nujne medicinske pomoči pri predšolskem otroku. Z njim želim ugotoviti, 

ali so vzgojitelji seznanjeni z ukrepi prve pomoči, ali jim je omogočeno izobraževanje in ali 

izpopolnjevanje pripomore k večji seznanjenosti s postopki nujnega ukrepanja. Rezultati 

ankete mi bodo v pomoč pri pisanju diplomskega dela, zato vas vljudno prosim, da jo 

izpolnite. Reševanje ankete je anonimno. 

 

Na vprašanja odgovorite tako, da obkrožite črko pred pravilnim odgovorom. Pri vsakem 

vprašanju je mogoč le en pravilen odgovor. V anketi so vprašanja in odgovori zapisani v 

slovnični obliki moškega spola in veljajo za moški in ženski spol. Za vaše sodelovanje se vam 

že vnaprej zahvaljujem.  

 

Najprej vas prosim za nekaj osnovnih podatkov. 

Občina vašega vrtca:  

_____________________________________________________________ 

 

Vaše delavno mesto: 

a) Vzgojitelj predšolskih otrok 

b) Pomočnik vzgojitelja 

c) Spremljevalec otroka 

 

Koliko let delovne dobe imate kot strokovni delavec v vrtcu? 

a) Do 10 let 

b) Od 11 do 20 let 

c) Od 21 do 30 let 

d) Nad 30 let 
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Ali imate v vašem vrtcu možnost izpolnjevanja iz prve pomoči? 

a) Da 

b) Ne 

c) Ne vem 

 

Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z DA, kako pogosto? 

_________________________________________________________________ 

 

1. Ste se v službi že znašli v situaciji, v kateri ste morali uporabiti znanje iz prve pomoči? 

a) V dani situaciji sem znal ukrepati 

b) Da, v dani situaciji sem znal le delno pravilno ukrepati 

c) Da, vendar v situaciji nisem znal ukrepati 

d) Nisem imel situacije, v kateri bi moral uporabiti znanje iz prve pomoči 

 

2. S katerimi izmed stanj ste se že srečali na delovnem mestu? 

a) Vročinski krči 

b) Epileptični napad 

c) Nezavest otroka 

d) Težko dihanje 

e) Zapora dihal 

f) Anafilaktična reakcija 

g) Zlom 

h) Drugo: _______________________________. 

 

3. Kako ugotovite prisotnost dihanja pri otroku? 

a) Pogledam samo premikanje prstnega koša 

b) Gledam, poslušam in poskušam občutiti dihanje 

c) Z ogledalcem, s koščkom papirja 

 

4. Če se otrok ne odziva, diha pa normalno ... 

a) Začnem takoj temeljne postopke oživljanja 

b) Ga takoj namestim v stabilen bočni položaj 

c) Najprej oskrbim morebitne poškodbe, nato pa ga dam v stabilen bočni položaj 
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5. V katerem položaj namestimo otroka z znaki težkega dihanja? 

a) Leže na hrbet 

b) Leže na trebuh 

c) Leže na bok 

d) Sede 

 

6. Otrok se duši, ne more kašljati. Kaj storiti? 

a) Otroka obrnem na glavo in ga udarjam po hrbtu 

b) Ostanem miren in ga spodbujam h kašlju 

c) Otroku nudim pet udarcev med lopatice, da odstranim tujek 

d) Pokličem nujno medicinsko pomoč 

 

7. Otrok ne kaže znakov življenja, ima popolno zaporo dihal. Kako ukrepati? 

a) Udarim petkrat med lopatice 

b) Takoj pokličem 112 

c) Odstranim tujek iz ust in začnem z oživljanjem 

d) Ne znam ukrepati 

 

8. Zaporedje stiskov prsnega koša in vpihov pri temeljnih postopkih oživljanja je: 

a) 15 : 2 

b) 30 : 2 

c) 30 : 1 

 

9. V bližini vrtca je AED (avtomatični defibrilator). 

a) Uporabljamo ga samo pri odraslih osebah 

b) Uporabimo ga tudi pri otroku, kadar ne kaže znakov življenja. 

c) Pri otroku ga ne uporabimo, saj mu z uporabo lahko škodimo 

 

10. Otrok ima vročinske krče. 

a) Otroka hladim in pokličem nujno medicinsko pomoč. 

b) Otroka položim v bočni položaj in ga hladim z mlačnimi obkladki po goli koži ter 

pokličem nujno medicinsko pomoč.  

c) Skušam ublažiti mišične krče. 

d) Ne znam ukrepati. 
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11. Otrok z znanimi vročinskimi krči ima pri sebi zdravilo, ki se imenuje stesolid. Kam ga 

apliciramo? 

a) V usta 

b) V mišico 

c) V roko 

d) V zadnjično odprtino 

 

12. Otrok ima epileptični napad. Kaj storite? 

a) Pokličem pediatra, vprašam za navodila 

b) Ostanem miren, poskrbim za varnost, pokličem 112 

c) Ostanem miren, otroku odprem usta, skušam ublažiti mišične krče, pokličem 112 

d) Ostanem miren, poskrbim za varnost, opazujem, pokličem 112 

 

13. Otroka piči žuželka, na katero je alergičen. Razvije se anafilaktična reakcija.  

a) Pokličem v bližnji zdravstveni dom in vprašam pediatra za nasvet, kaj storiti 

b) Oskrbim mesto pika in pokličem starše, da otroka odpeljejo v zdravstveni dom 

c) Pokličem nujno medicinsko pomoč, odstranim želo in mesto pika hladim z obkladki 

d) Pokličem nujno medicinsko pomoč 

 

14. Otrok ima hudo alergijo na arašide. V nekaj minutah se razvije anafilaktična reakcija. 

V torbi ima epipen. Kam apliciramo zdravilo? 

a) V ramo 

b) V trebuh 

c) V zunanjo stran stegna 

d) V usta 

e) Pod jezik 

 

15. Pri zlomih se orientiramo po kratici »PLOD«. Ta pomeni:  

a) Predel, lokacija, oteklina, dejanje 

b) Poškodba, lokacija, obveza, dvig 

c) Počitek, led, obveza, dvig 

d) Počitek, led oteklina, dvig 


