
PRILOGA 3 

 

SEZNAM IN ZAHTEVANO ŠTEVILO OPRAVLJENIH NUJNIH ZDRAVNIŠKIH UKREPOV 

IN DRUGIH ZNANJ 

 

1. Seznam praktičnih vsebin in posegov 

 

Zdravnik sekundarij mora med opravljanjem programa pripravništva za poklic zdravnik 

uspešno opraviti in izvesti praktične veščine oziroma posege iz Tabele 1 te priloge. Za te 

veščine oziroma posege je nato zdravnik sekundarij po opravljenem strokovnem izpitu 

samostojno kompetenten.  

 

TABELA 1 

Veščina oziroma poseg Minimalno 

število 

1. primarni pregled po načelih ABCDE 

2. temeljni in dodatni postopki oživljanja (lahko na modelu, vsaj 1x 

otrok) 

10x 

5x 

3. oskrba dihalne poti in podpora dihanju 

   trojni oziroma prilagojeni trojni manever 

   vstavitev supraglotičnih pripomočkov (iGel) 

   uporaba zdravil za analgezijo, sedacijo in mišično relaksacijo 

   uporaba sistemov za dovajanje kisika (binazalni nosni 

kateter, obrazne maske) 

   predihavanje z obrazno masko in dihalnim balonom 

   kirurška vzpostavitev proste dihalne poti (lahko opisno) 

   igelna torakocenteza (lahko opisno) 

 

10x 

15x 

10x 

10x 

 

15x 

1x 

1x 

4. vzpostavitev znotrajžilnega dostopa 

   periferni žilni dostop 

   intraosalni dostop (lahko na modelu) 

   priprava in aplikacija sistema za infundiranje 

   odvzem krvi za laboratorijsko analizo 

   odvzem krvi za plinsko analizo arterijske krvi 

   obposteljno merjenje krvnega sladkorja 

 

30x 

2x 

5x 

5x 

5x 

5x 

5. snemanje EKG z 12 odvodi 

6. postopki defibrilacije, sinhronizirane elektrokonverzije in 

transkutanega srčnega spodbujanja (lahko na modelu, vsako vsaj 1x) 

10x 

5x 

7. mali kirurški posegi 

   uporaba lokalne oziroma regionalne anestezije 

   kirurška oskrba rane in prevezi 

   kirurška oskrba kožnih abscesov, ateromov, paronihij in 

vraščenih nohtov (vsako vsaj 1x) 

 

10x 

10x 

5x 

8. poškodbe 

   pristop k poškodovancu na terenu (lahko opisno) 

   pristop k poškodovancu v urgentnem centru  

   zaustavljanje arterijske krvavitve 

   imobilizacija udov oziroma hrbtenice 

 

1x 

5x 

5x 

10x 



9. sodelovanje pri porodu 

10. sodelovanje pri oskrbi novorojenca 

3x 

3x 

11. kateterizacija sečnega mehurja pri moškem 

12. kateterizacija sečnega mehurja pri ženski 

3x 

3x 

13. odstranjevanje tujka iz očesa 3x 

14. zaustavljanje krvavitve iz nosu 3x 

15. interpretacija izvida rentgenograma prsnih organov 

16. interpretacija izvida rentgenograma trebuha 

17. obposteljni ultrazvočni pregled po protokolu RUSH (lahko opisno) 

5x 

5x 

5x 

 

2. Medikolegalno področje in zakonodaja s področja zdravstva 

 

Zdravnik sekundarij pozna temeljno zakonodajo, ki ureja področje zdravstva v Republiki 

Sloveniji, in pozna osnove državne ureditve Republike Slovenije. 

 

Vsebino podrobneje opredeli ministrstvo, pristojno za zdravje.  

 

3. Literatura 

 

Temeljno literaturo programa pripravništva za poklic zdravnik predstavljajo veljavne smernice 

za oživljanje Evropskega reanimacijskega sveta in Kompendij pripravništva za poklic 

zdravnik. 

 

Kompendij iz prejšnjega odstavka izda zbornica do 1. februarja 2018.  

 


