
PRILOGA 1: SEZNAM ZNANJ 

Zdravnik mora na strokovnem izpitu dokazati, da obvlada naslednja znanja: 
- diferencialna diagnostika in zdravljenje akutne dihalne stiske, 
- kardiorespiratorna reanimacija, 
- indikacije za endotrahealno intubacijo, 
- izbira in izvajanje umetnega dihanja, 
- osnovna klinična diferencialna diagnostika šoka, 
- zdravljenje pri vseh vrstah šoka, 
- diferencialna diagnostika in ukrepi pri nezavestnem bolniku, 
- poznavanje indikacij, odmerkov in učinkov pomirjeval, uspaval, analgetikov in 

relaksantov ter njihovih antidotov, 
- analgetična terapija pri urgentnem bolniku, 
- priprava nujnega bolnika za transport (znotraj in zunaj bolnišnice), 
- poznavanje naprav za nadzor delovanja obtočil in dihal ter njihovega delovanja 

(elektrokardiograf, defibrilator, pulzni monitor, prenosni respirator), 
- nega novorojenca po porodu, 
- poškodbe pri novorojencu in majhnem otroku (vključno z zastrupitvami), 
- oživljanje dojenčka in majhnega otroka, 
- prepoznavanje alergičnih stanj in ukrepanje, 
- nenadna bolečina: glavobol, bolečina v prsih, trebuhu, 
- ukrepi pri miokardnem infarktu, 
- ukrepi pri urgentnih motnjah srčnega ritma, 
- ukrepi pri hipertenzivni krizi, 
- ukrepi pri pljučni emboliji, 
- obravnava krvavitev iz notranjih organov, 
- ukrepi pri podhladitvah in pregretju, 
- ukrepi pri zastrupitvah (vključno z alkoholom in drogami), 
- ukrepi pri udaru elektrike, strele, utopitvi, barotravmi, sevanju, 
- pregled in ocena poškodovanca, primarna medicinska oskrba ter določitev prednostnih 

ukrepov pri politravmi, 
- spoznavanje nestabilnega prsnega koša, 
- penetrantne poškodbe prsnega koša in ugotavljanje pnevmotoraksa, hematotoraksa, 

tenzijskega pnevmotoraksa, 
- spoznava intraabdominalne krvavitve in perforacije votlih organov, 
- poškodb sečil, 
- klinična ocena poškodbe udov (zvin, izpah, zlom), 
- spoznava poškodbe hrbtenjače in perifernih živcev, 
- spoznava povišanega intrakranialnega pritiska, 
- diagnostika in postopki zdravljenja epileptičnega napada in epileptičnega statusa, 
- ocena in primarna oskrba opeklin, 
- diagnostično vrednotenje standardnih rentgenogramov (glave, prsnih organov, 

medenice, udov), 
- teoretične osnove repozicije in imobilizacije, 
- oskrba očesne poškodbe, razpoznava glavkoma, diagnostika in terapija akutne infekcije 

očesa, razpoznava in nujna pomoč pri drugih akutnih poškodbah in boleznih očesa 
(zapora centralnih retinalnih žil, hemoftalmus, odstop mrežnice, akutne bolezni vidnega 
živca), 

- ukrepi pri krvavitvah in poškodbah ušes, nosu in grla ter maksilofacialnega področja, 
- diagnostika in triaža zapletov akutnih in kroničnih vnetij v področju ušes, nosu in grla, 

ukrepi pri akutni naglušnosti, Menierovi bolezni in vestibularnem sindromu, 
- razpoznava in ukrepi pri urgentnem psihiatričnem bolniku, 
- ocena nevarnosti zdravil, 



- zdravstvenoorganizacijska in pravna načela nujne medicinske pomoči v Sloveniji (pravna 
ureditev, definicije, naloge, organizacija, dokumentacija, katastrofne razmere, masovne 
nesreče). 


