PREVERJANJE ZNANJ IN USPOSOBLJENOSTI
ZA IZVAJANJE ZUNAJBOLNIŠNIČNE SLUŽBE
NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Navodila in opis poteka preverjanj
za diplomirane zdravstvenike / diplomirane medicinske
sestre ter zdravstvene reševalce / zdravstvene reševalke
I. DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIKI
Najprej mora vsak kandidat poslati PRIJAVNICO
Pisno preverjanje znanja traja 2 uri in 15 min (3 šolske ure). Test obsega 200 vprašanj. Na pisnem
preverjanju je lahko največ 60 kandidatov. V primeru, da se javi več kandidatov, imajo prednost prej
prijavljeni. Kandidati, ki bi v takem primeru izpadli iz postopka, se bodo skupaj s svetovalcem
dogovorili za naslednji najbolj primeren rok. Pogoj za pristop praktičnemu preverjanju znanja in
usposobljenosti je uspešno opravljen pisni test.
Na praktičnem delu preverjanja znanja mora kandidat uspešno rešiti dva naključno izbrana
scenarija. En scenarij traja 15 min, skupaj je praktičnemu preverjanju namenjeno 40 min na vsakega
kandidata. Praktično preverjanje znanja vodi tričlanska komisija. Maksimalno število kandidatov na
komisijo v enem dnevu je 12. Če je prijavljenih manj kot 5 kandidatov, lahko izvajalec preverjanja
kandidatov prestavi na naslednji termin.
Diplomirani zdravstveniki in diplomirane medicinske sestre, ki se vključujejo v NMP, poleg formalne
izobrazbe na fakulteti niso deležni specifičnega izobraževanja ali usposabljanja za obravnavo
ogroženih pacientov. Z diplomo prejmejo licenco za samostojno delo v zdravstveni negi, katero
obnavljajo s pridobljenimi licenčnimi točkami iz splošnih in specifičnih področij zdravstvene nege.
Zato je za ta profil naveden natančen seznam aktivnosti in postopkov, ki bi jih moral poznati,
nekatere pa tudi obvladati.
Vsebina oz. obvezni moduli so enako kot za zdravnike predpisani tudi za diplomirane zdravstvenike
in medicinske sestre. Ker pa je veliko licenčnih tečajev zaradi kotizacij za reševalce težje dostopnih, je
dopuščena možnost, da se udeležijo tudi primerljivih delavnic, kot so omenjeni licenčni tečaji. Če
diplomirani zdravstvenik oz. medicinska sestra ni opravil ali ne želi opraviti nobene od predpisanih
vsebin, se lahko odloči za dodatno usposabljanje iz vsebin navedenih v katalogu, ki je v Prilogi 3
Pravilnika o službi NMP oz. lahko pristopi na preverjanje znanja neposredno. Za pridobitev potrdila o
uspešnem preizkusu znanja in usposobljenosti mora diplomirani zdravstvenik oz. diplomirana
medicinska sestra opraviti preizkus znanja in usposobljenosti. Tisti, ki bodo želeli pridobiti potrdilo,
da lahko vozijo reševalno vozilo, morajo predložiti tudi potrdilo o uspešno opravljenem tečaju varne
vožnje za reševalna vozila. Potrdilo o opravljeni varni vožnji ne sme biti starejše kot pet let.
Dovoljenje oz. potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja in usposobljenosti za diplomirane
zdravstvenike in diplomirane medicinske sestre velja 5 let.

II. ZDRAVSTVENI REŠEVALCI
V postopek se lahko prijavijo zdravstveni tehniki, ki še nimajo opravljene nacionalne poklicne
kvalifikacije zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka in zdravstveni reševalci, ki imajo
pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka pred več
kot 5. leti. V postopek preverjanja se ni potrebno prijaviti vsem tistim, ki so uspešno opravili
certificiranje za zdravstvenega reševalca / zdravstveno reševalko pred manj kot 5 leti. Najprej mora
vsak kandidat poslati PRIJAVNICO ter v prilogi DOKAZILO o uspešnem certificiranju v postopku NPK
(če je bil v to vključen). Udeležba na preverjanju usposobljenosti ni nadomestilo za nacionalno
poklicno kvalifikacijo in kandidat s preverjanjem ne pridobi certifikata nacionalne poklicne
kvalifikacije zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka. Zdravstveni tehniki, ki delajo na
reševalnih postajah, morajo skladno z zahtevami Pravilnika o prevozih pacientov in zadnjim
Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči pridobiti certifikat zdravstvenega reševalca /
zdravstvene reševalke.
Pisno preverjanje znanja traja 1 uro in 30 min (2 šolski uri). Test obsega 100 vprašanj. Na pisnem
preverjanju je lahko največ 60 kandidatov. V primeru, da se javi več kandidatov, imajo prednost prej
prijavljeni. Kandidati, ki bi v takem primeru izpadli iz postopka, se bodo skupaj s svetovalcem
dogovorili za naslednji najbolj primeren rok preverjanja. Pogoj za pristop praktičnemu preverjanju
znanja in usposobljenosti je uspešno opravljen pisni test.
Na praktičnem delu preverjanja znanja mora kandidat uspešno rešiti naključno izbran scenarij.
Scenarij izvaja 20 min, skupaj pa je praktičnemu preverjanju namenjeno 30 min na vsakega
kandidata. Praktično preverjanje znanja vodi tričlanska komisija. Maksimalno število kandidatov na
komisijo v enem dnevu je 15. Če je prijavljenih manj kot 5 kandidatov, lahko izvajalec preverjanja
kandidatov prestavi na naslednji termin.
Zravstveni reševalci so, poleg diplome zaključenega srednješolskega izobraževanja in opravljenega
strokovnega izpita, morali dokazati primeren nivo znanja in veščin pred komisijo Republiškega
izpitnega centra v okviru certificiranja za nacionalno poklicno kvalifikacijo zdravstveni reševalec /
zdravstvena reševalka (ZR). Ker ima nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) po zakonu trajno
vrednost, veljavni Pravilnik o nujni medicinski pomoči (Ur.l. RS, št. 81/2015, 30.10.2015) zahteva, da
ZR ponovno preverijo znanje po preteku pet let (vsakih pet let). Katalog znanj in veščin, objavljen v
Pravilniku, je nekoliko obsežnejši kot tisti v okviru postopka za pridobitev NPK. Drugačna
odgovornost reševalcev, ki jo prinaša nov pravilnik in bo izražena z uvedbo zdravstvenega
dispečerskega sistema, bo spremenila odnos zaposlenih do kakovosti opravljenega dela. Pet let dela
v NMP, po uspešno opravljenem preverjanju za NPK bo dovolj, da bo večina ZR dosegla takšen
poklicni napredek, ki jim bo omogočil uspešno preverjanje na višji ravni kot to zahteva postopek za
pridobitev NPK.
Tisti, ki bodo želeli pridobiti potrdilo, da lahko vozijo reševalno vozilo, morajo predložiti tudi potrdilo
o uspešno opravljenem tečaju varne vožnje za reševalna vozila. Potrdilo o opravljeni varni vožnji ne
sme biti starejše kot pet let.
Dovoljenje oz. potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja in usposobljenosti za zdravstvene
reševalce in zdravstvene reševalke velja 5 let.
V primeru, da potrebujete kakršnekoli dodatne informacije, se lahko z vprašanji obrnete na
naslov anton.posavec@kclj.si.
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