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UVODNIK 
 

V zadnjem času sta v zdravstvu pogosto uporabljeni besedi kriza in izredne razmere. Na 

pogostejšo rabo omenjenega opisa delovanja zdravstva zanesljivo vpliva veliko dejavnikov, 

med katerimi svojo vlogo odigra tudi gospodarska recesija in zmanjšan bruto narodni 

dohodek. Podobno, kot je velikokrat zlorabljen izraz izredne razmere, se tudi izraz recesija 

uporablja neracionalno, v povezavah, ki niso povezana z nastalim stanjem. Spremembe 

odnosov v gospodarstvu posredno vplivajo na spremembe družbe, družbenih vrednot in 

odnosov, kar se izraža tudi v negospodarskih okoljih. Zdravstvo ni nobena izjema. Ponudba 

zdravstvenih storitev in povpraševanje po njih se v praksi pogosto razhajata. Pacienti so 

bolj osveščeni, njihove interese ščiti Zakon o pacientovih pravicah, zdravstvena blagajna pa 

je zaradi znanih dejstev kronično dekompenzirana. Pravica do drugega mnenja, do 

racionalne izrabe pacientovega časa silijo javne in zasebne zdravstvene službe na rob 

organizacijskega in poslovnega obstoja. Ali zato že lahko govorimo o izrednem stanju 

delovanja slovenskega zdravstva v sicer regularnih pogojih dela?  

Druga pogosta besede, ki jo v zdravstvu pogosto (zlo)rabljamo pa je vzdržnost 

zdravstvenega sistema. Nujno potrebne Reforme v zdravstvu se odvijajo (pre)počasi. 

Ustvarja se razpoloženje, da ni na nobeni strani volje in interesa, da bi karkoli spremenilo. 

Agonija se tako vleče dalje. Vsi čakajo, da bo omenjenih izrednih razmer v zdravstvu konec 

in bomo ponovno vsi normalno delali dalje, na enak način. So vse spremembe res slabe?  

Na strokovnem srečanju v Celjski koči bomo udeležencem predstavili delovanje dela 

zdravstva, kjer smo aktivno prisotni reševalci v zdravstvu. Nujna medicinska pomoč je 

pomembna dejavnost za vsako državo, zato mora delovanje tega dela urediti, nadzorovati 

in tudi za ustrezno financiranje poskrbeti država sama. Tudi prevoz pacientov ne more biti 

v vseh segmentih podvrženo tržnim zakonitostim. Opremljena reševalna vozila 

predstavljajo pomemben vir za ustrezno reševanje pacientov ob izrednih dogodkih. 

Predavatelji bodo udeležencem strokovnega srečanja skušali predstaviti ve vsebinsko 

ločeni, a v praksi neločljivo povezani vsebini. Prvi dan bodo obravnavane nenadne 

poškodbe, ki jih lahko povzročijo delovanja prenizke ali previsoke temperature na telo ter 

tudi posledica delovanja visokega tlaka na telo. Drugi dan bodo udeleženci ponovili pravila 

in dobro prakso izvajanje reševalnih prevozov. Velikokrat se poudarja tudi vprašanje 

odgovornosti družbe do izvajalcev prevozov in nujne medicinske pomoči. Kako lahko 

pomagajo vladne službe oziroma Ministrstvo za zdravje RS, kje v zagotavljanje delovanja 

sistema vstopa lokalna samouprava.  

Slednja vprašanja so pogostejša ravno v tem obdobju, ko bodo zgrajeni in v uporabo 

predani prvi urgentni centri v Sloveniji. Kakšne spremembe bodo urgentni centri vnesli v 

sistem nujne medicinske pomoči in zdravstveni sistem kot celoto? Dobre ali malo manj 

dobre? Zamisel ali filozofija umeščanja urgentnih centrov v slovenski zdravstveni sistem je 

zagotovo dobra in smiselna. Kako bodo vplivali na spremembo reševalnih postaj v 

obstoječi organizacijski obliki, pa bo pokazal čas. 
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Sekcija reševalcev v zdravstvu, ki deluje kot ena od enaintridesetih strokovnih sekcij pod 

okriljem Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, se mora aktivno vključevati 

tudi v oblikovanje zdravstvene politike na področjih, ki vplivajo na delovanje sistema nujne 

medicinske pomoči in zagotavljanje reševalnih prevozov pacientov. Na posvetu, ki ga je 

aprila organizirala v Pekrah, smo vodje reševalnih postaj želeli dobiti vprašanja o 

načrtovanih spremembah od vseh deležnikov. Povabljeni so bili predstavniki zakonodajne 

veje oblasti, plačnika zdravstvenih storitev, stanovske zbornice in zbornice zdravnikov ter 

sindikata zdravnikov, ki je botroval spremembam na primarnem zdravstvenem sistemu in 

v sistemu nujne medicinske pomoči. Jasnih odgovorov še nismo prejeli, saj se trenutno 

zaključujejo gradbene faze urgentnih centrov, struktura kadrov in organizacije dela pa se 

še ni povsem oblikovala.   

Ob vseh izpostavljenih problemih pa skrb za strokovni razvoj reševalcev in dejavnosti ter 

krepitev pripadnosti poklicni skupini še naprej ostajata ključni nalogi strokovnega 

združenja, Sekcije reševalcev v zdravstvu. 

 

 

Jože Prestor, urednik  

 

 

  



AKCIDENTALNA STANJA NA TERENU 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPLIV 

ZNIŽANE 

TEMPERATURE 

NA PACIENTA 

 

 

 

 



Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.resevalci.org 

 

 



AKCIDENTALNA STANJA NA TERENU 

 9 

UTOPITEV 

 

Stevan Đorđević 

 

JZ Zdravstveni dom Celje, Prehospitalna enota nujne medicinske pomoči 
e-pošta: stevano@siol.net 

 

 

Izvleček 

Utopitev pomeni vdor tekočine v dihalne poti in posledično zadušitev. Preživetje 

utopljenca je najbolj odvisno od časa, ki ga je preživel v vodi in začetka reanimacije. Če 

utopljenca dobimo iz vode v prvi minuti, je preživetje do 90%; po osmih minutah 

preživetja praktično ni. Glavni razlogi za smrt utopljenca so akutna hipoksija, huda 

metabolna acidoza in hiperkapnija. V 10-15% utapljanja, ponesrečenci umirajo s suhimi 

pljučmi (laringospazen). Patofiziološki mehanizmi so različni pri utapljanju v sladki ali 

slani vodi. Utopitve delimo tudi na primarne (submerzija – klasično) in sekundarne 

(hidrokucija – sinkopalno). Pri prvi pomoči ponesrečenca hitro in previdno izvlečemo iz 

vode, hitro in orientacijsko ga pregledamo, vzdržujemo prehodne dihalne poti in 

cirkulacijo in dodajamo kisik. 

 

Ključne besede: utapljanje, utoptev, ukrepanje pri utopljencu, nujni posegi  

 

Vsebina 

Dodatna vsebina je na voljo pri avtorju. 

 

Literatura 

Literatura je na voljo pri avtorju 
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REŠEVANJE NA DIVJIH VODAH 

 

Tomaž Dražumerić 

 

Poklicna gasilska enota Celje 
e-pošta: sedi.prostor.tacko@gmail.com 

 

 

Izvleček 

V prispevku je opisano reševanje v primeru utapljanja ali nesreče na divjih vodah. Za 

aktivnosti na divjih vodah je značilno, da varnosti ni mogoče zagotavljati neprekinjeno 

na mestu dogodka, temveč se ob nesreči aktivirajo službe prvega odziva. Za reševanje 

ponesrečencev iz divjih voda imajo poklicni gasilci pomembno vlogo. 

 

Ključne besede: utapljanje, divje vode, reševanje, gasilci 

 

Uvod 

Reševanje na vodi je med bolj zahtevnimi nalogami, ki jih upravljamo reševalci. 

Do nesreč prihaja najpogosteje ob naravnih nesrečah, kot so poplave, ujme in na 

kopališčih, kjer je prisoten človeški faktor, na prometnih odsekih ob vodi, na turističnih 

točkah ob vodi in na vodi (rafting, canyoning, drsanje na ledu), pri raznoraznih izvajalnih 

delih na vodi. 

 

Vsebina 

Reševanje ljudi iz vode izvajajo izurjeni reševalci, ki so strokovno usposobljeni in so se 

usposabljali na tečajih reševanja iz divjih vod v sodelovanju z ekipami nujne medicinske 

pomoči, gasilcev, potapljačev. Vse službe in enote, ki ljudi rešujejo na intervencijah se 

stalno strokovno, tehnično in fizično usposabljajo, da bi kot člani ekip delovali timsko in 

se zavedali zahtevnosti in nevarnosti, ki jim pretijo pri opravljanju te humane dejavnosti. 

Nesreče se pripetijo najpogosteje na rekah, jezerih, morju, v raznih strugah, vodnjakih in 

podobno. Pogosto je človek ob nesrečah poškodovan in lahko ujet v avtomobilu, ki je v 

vodi, ujame se lahko pod jezom - slapom. Pri takšnih intervencijah je potrebna dodatna 

pomoč tehničnih reševalcev, ki z opremo vrvne tehnike, hidravlike, pnevmatike, s plovili 

sodelujejo pri reševanju iz vode in posredujejo s tehničnimi posegi. 

Nevarnosti, ki prežijo na reševalce, so močan tok vode, onesnažena voda, nizka 

temperatura vode (debelina ledu) , sifoni, vrtinci, skale in les v vodi, objekt (avtomobil) iz 

katerega rešujemo.  
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Slika 1: Reševanje utopljenca (D. Bobik, 2013) 

Ob nesrečah na poledenelih vodah sodelujejo potapljači, ki preiskujejo vodo pod 

gladino. 

V mnogih primerih so na kraju nesreče prvi policisti ali služba nujne medicinske pomoči, 

ki ni ustrezno opremljena in usposobljena za reševanje neposredno na vodi. Ampak ne 

glede na to ali rešujemo onemoglega, nerazsodnega ali negibnega se moramo zavedati 

nevarnosti pred utopitvijo in težiti k temu, da lahko med zapletom reševanja rešimo sebe. 

 

Zaključek  

Najvarnejši način reševanja utapljajočega, ki se ga uporabijo prvi posredovalci, je 

reševanje z obale, reševanje s plovilom, osebno reševanje s pripomočkom, osebno 

reševanje z reševalno vrvjo in na zadnje osebno reševanje, ki je najbolj tvegano in 

zahtevno. 
 

 

Viri 

Literatura je na voljo pri avtorju 
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PODHLADITEV 

 

Stevan Đorđević 

 

JZ Zdravstveni dom Celje, Prehospitalna enota nujne medicinske pomoči 
e-pošta: stevano@siol.net 

 

 

Izvleček 

Podhladitev pomeni padec telesne temperature pod 35°C. Nastane takrat kadar 

izgubimo več toplote kot smo jo sposobni proizvajati. Telo se začne ohlajati, ko je 

temperatura okolja manj kot 15°C. Če smo primerno oblečeni in zlasti fizično aktivni, do 

podhladitve praktično ne pride. Alkohol, mamila in endokrine bolezni lahko povečajo 

možnost nastanka podhladitve. Za postavitev diagnoze je potrebno izmeriti temperaturo 

telesnega jedra (rektalno ali ezofagealno). Stopnje podhladitve so blaga (35-32°C), 

zmerna (32-30°C) in huda (30°C in manj). Pri blagi podhladitvi podhlajenca ''pasivno'' 

segrevamo, pri zmerni in hudi pa uporabljamo ''aktivne'' ukrepe segrevanja, ker pacient 

ni sposoben endogene termogeneze. Priporočljivo je dvigovanje temperature za 1°C/h.  

Reanimacija pri podhlajencu je bistveno daljša. ''Noben podhlajenec ni mrtev dokler ni 

topel in mrtev.'' Omrzline (congelatio) so aktivne manifestacije nizkih temperatur. 

Prizadeti so lahko koža, podkožje, mišice in kosti. Rizični dejavniki so povečana vlažnost 

zraka, veter, telesni napor, alkohol. Omrzline ponavadi nastopijo pri temperaturi pod 

lediščem. 

 

Ključne besede: telesna temperatura, ogroženo življenje, ukrepanje pri podhladitvi  

 

Vsebina 

Dodatna vsebina je na voljo pri avtorju. 

 

Literatura 

Literatura je na voljo pri avtorju 
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OSKRBA PACIENTA S PODHLADITVAMI IN UTOPLJENCA V  

OKVIRU NMP 

 

Viktor Zrim 

 

Zdravstveni dom Murska Sobota, Prehospitalna enota nujne medicinske pomoči 
e-pošta: viktor.zrim@zd-ms.si 

 

 

Izvleček 

Zmerna podhladitev se lahko v predbolnišničnem okolju dostikrat prezre zaradi drugih 

posegov in postopkov, ki jih ekipa NMP izvaja pri pacientu. V hladnem okolju so za 

nastanek podhladitve še posebej dovzetni otroci, starejši, poškodovanci, utopljenci in 

zastrupljenci. Pri oskrbi utopljencev moramo posebno pozornost nameniti temperaturi 

žrtve in upoštevati spremenjen algoritem oživljanja. Podhlajeni v srčnem zastoju ima ob 

uspešnem oživljanju večje možnosti za preživetje kot žrtev z normalno telesno 

temperaturo. V prehospitalnem okolju moramo podhladitev hitro ugotoviti in jo pravilno 

obravnavati. 

 

Ključne besede: utopitev, podhladitev, obravnava pacietna, predbolnišnično okolje 

 

Uvod 

Po podatkih WHO letno zaradi utopitve umre okrog pol milijona ljudi, tako utopitev 

uvrščamo med vodilne vzroke za nezgodno smrt. Utopitve se najpogosteje dogajajo pri 

plavanju, potapljanju in različnih drugih športnih aktivnostih na vodi. Je tretji vzrok 

akcidentalne smrti otrok do 15. leta starosti, takoj za prometnimi nezgodami in 

opeklinami. Spremljajoči dejavnik utopitve je tudi akcidentalna podhladitev, ki jo 

zasledimo še pri drugih vzrokih: podhladitev v plazu, izčrpanje energetskih rezerv, 

zloraba alkohola, drog in zdravil ter drugo. 

Na področju pokrivanja PHE Murska Sobota letno zasledimo v povprečju po eno utopitev 

in do 10 blagih in do 5 zmernih podhladitev. Podatka o intervenciji s hudo podhladitvijo 

in dolgotrajnim preživetjem nimamo. 

 

Zgodovina 

Že skozi zgodovino so ljudje uvajali različne metode, s katerimi so želeli oživeti 

utopljence. Tako so v 17. stoletju poskušali s tresenjem žrtve, ki so jo obesili za pete 

odstraniti vodo iz telesa ali pa so žrtev dali v sod brez pokrovov in ga vrteli ter na ta način 

želeli stimulirati notranje organe. Nekateri celo trdijo, da so vsi ti poskusi bili vzrok za 

poznejše izobraževanje in ustanovitve urgentne medicine. Tudi znameniti obraz Resusci 

Anne, ki jo je razvil Åsmund S. Laerdal, je posmrtna maska neznanega dekleta, ki je 

utonilo 1880 leta v Seni.  
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Kljub dolgoletnemu zanimanju stroke za to področje pa se patofiziologija procesa še 

vedno nekoliko napačno razume. 

 

Patofiziologija 

Utopitev je zadušitev zaradi blokade dihalnih poti in dihal s tekočino, največkrat z vodo. 

Proces utapljanja traja 2 – 5 minut. Če je utapljajoči pod vplivom drog ali alkohola, se 

utapljanje pospeši. Potek utapljanja razdelimo na pet faz: 

1. vdor manjše količine vode v grlo 

2. zadrževanje dihanja – refleksno ali hotno, 

3. silovito vdihovanje vode ob brezuspešnem izkašljevanju, 

4. neredno globoko vdihovanje vode, lahko tudi požiranje, 

5. prenehanje dihanja, lahko tudi zastoj srca. 

V prvi fazi utapljanja začne voda vdirati skozi nos in usta v spodnje dihalne poti. Vdor 

vode sproži drugo fazo – refleksni zastoj dihanja. Nastane spazem glasilk, dihalni gibi 

prsnega koša prenehajo. Utapljajoči ne diha, le požira vodo in sunkovito grabi okoli sebe, 

dokler se ne onesvesti. Ta faza običajno ni daljša od 80 sekund. Zaradi pomanjkanja kisika 

in kopičenja ogljikovega dioksida pride do vzdraženja dihalnega centra in začne se tretja 

faza utopitve. Glasilke se refleksno odprejo, sprožijo se tudi močni dihalni gibi prsnega 

koša. Med vdihavanjem voda vdira v pljuča, s kašljem se refleksno poizkuša odstraniti, 

potem spet sledi vdihavanje vode. V pljučih se voda pomeša z zrakom in sluzjo, nastane 

značilna pena. S poglabljanjem hipoksije v možganih nastopi četrta faza, dihanje postane 

nepravilno in sunkovito, pojavijo se tonično kronični krči. Tretja in četrta faza lahko trajata 

1 minuto ali več. V zadnji fazi dihanje preneha, življenjske funkcije se zmanjšajo na 

minimum, preneha lahko tudi srčna akcija.  

Utopitev je skoraj vedno povezana s podhladitvijo, ki sproži vrsto patofizioloških 

sprememb. Odzivi se začnejo že na kraju dogodka in se poslabšujejo s trajanjem 

podhladitve. Pojavijo se pri vseh podhlajenih žrtvah in so dostikrat zahtevnejši za oskrbo 

kot sama poškodba. Čeprav ima podhladitev ugoden vpliv na nevrološke poškodbe po 

hipoksiji, povzroča aritmije, motnje strjevanja krvi in povečano možnost poznejših okužb. 

Z blago podhladitvijo se največkrat srečujemo v urbanih okoljih in je največkrat posledica 

izpostavljenosti nizkim temperaturam v povezanosti z uživanjem alkohola, zlorabo drog, 

akutno psihično boleznijo in brezdomjem. Med vzroke za nastanek akcidentalne 

podhladitve uvrščamo tudi: neprimerno oblečenost, izčrpanost energetskih rezerv, 

nezmožnost premikanja zaradi bolezni/poškodbe. V primerih, ko je dejanska 

temperatura različna od idealne se pričnejo odvijati uravnalni mehanizmi, ki s svojim 

delovanjem (spremenjeni metabolizem, spremenjena prekrvavitev kože, drgetanje, 

znojenje, sprememba vedenjskega vzorca) privedejo do ponovne vzpostavitve idealne 

temperature. Vse to se izvaja na pobudo termoregulacijskega centra v hipotalamusu, ki 

preko simpatičnega živčevja regulira periferno vazo-konstrikcijo/dilatacijo in s tem dotok 

krvi v kožo, kar vpliva na proizvodnjo in oddajo toplote. Do podhladitve največkrat pride 
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zaradi nezmožnosti ustvarjanja toplote, povečane izgube toplote in motene 

termoregulacije. 

 

Pristop, ocena in oskrba 

Osnovni problem nujne oskrbe utopljenca je nezadostna koncentracija kisika v 

možganih. Zaradi česa je potrebno čim prej vzpostaviti prosto in zavarovano dihalno pot, 

dovajati kisik in po potrebi izvesti celotno oskrbo dihalnih poti. Pri spremljajoči 

podhladitvi se splošni postopki nanašajo na preprečevanje nadaljnjega ohlajanja tako, 

da pristopimo k pasivnemu ogrevanju. Žrtvi slečemo mokro obleko in jo pokrijemo s 

toplimi in suhimi odejami. 

Pri pristopu k reševanju utopljenca iz vode je posebnega pomena lastna varnost. Na 

začetku procesa utapljanja žrtev v paničnem strahu nekontrolirano maha z rokami v želji, 

da ostane na gladini. Pri tem se bo, če se mu reševalec približa, oprijel česarkoli na 

dosegu rok. V kolikor reševalec ni dober plavalec naj žrtvi poda predmet s pomočjo 

katerega ga bo izvlekel iz vode ali pa naj počaka, da se žrtev utrudi in ji šele nato pristopi. 

Pri žrtvi, rešeni iz vode, moramo posumiti tudi na poškodbo vratne hrbtenice in jo v tem 

primeru varovati do dokončne oskrbe. Osnova za nadaljnjo oskrbo je primarni pregled. 

Pri utopljencu, ki ne diha in je reševalec zadosti izkušen, lahko začne z umetnim dihanjem 

v vodi. Če žrtev ne zadiha po sprostitvi dihalnih poti, reševalec najprej 1 minuto izvaja 

umetno dihanje s frekvenco 10/minuto. V kolikor žrtev ne zadiha, pričnemo izvajati 

masažo srca. Pri podhlajenem moramo biti zelo previdni pri ugotavljanju prisotnosti 

življenjskih funkcij, ker hipotermija povzroča nemerljiv krvni tlak ter upočasnjen, slabo 

polnjen in nepravilen pulz. Te aritmije so potencialno reverzibilne pred ali med 

ogrevanjem. Za ugotavljanje prisotnosti dihanja in cirkulacije si vzamemo minuto časa, 

preden ugotovimo odsotnost srčne akcije. 

Vzpostavitev široko prehodne in zavarovane dihalne poti z endotrahealno intubacijo, po 

kateri bomo dovajali 100 % kisik, je pri utopljencih zlati standard. Če intubacijo ni 

mogoče izvesti, je bistvenega pomena, da izberemo alternativo in poskušamo zagotoviti 

čim boljšo oksigenacijo. Zagotovimo dva široka venska dostopa in žrtev priključimo na 

monitor. V primeru asistolije takoj pričnemo z oživljanjem v razmerju 30:2, če je 

ugotovljena VT/VF defibriliramo. V primeru, da VT/VF vztraja tudi po 3. defibrilaciji več 

ne defibriliramo, dokler poškodovanca ne ogrejemo vsaj na 30 °C ali več. Zdravila za 

oživljanje damo šele, ko je poškodovanec ogret na 30 °C ali več. Odmerki zdravil so 

standardni, časovni presledki pa so dvojni. Po segretju telesa proti normalni temperaturi 

se držimo standardnih protokolov. 

Čimprejšnje pravilno oživljanje in blaga hipotermija sta najpomembnejša ukrepa za 

preprečitev dodatnih možganskih poškodb. V kolikor je potrebno, lahko med oskrbo 

izvajamo zunanje ogrevanje žrtve, za ogrevanje jedra pa počakamo do prihoda v 

bolnišnico, kjer so primerni pogoji za izvedbo. 
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Zapleti 

Pri prehitrem ogrevanju periferije obstaja nevarnost za nastanek »afterdrop« fenomena 

– nenaden padec temperature jedra. Po apliciranih intravenoznih zdravilih lahko pozneje 

pride do »depo efekta«. Zaradi hipoksične okvare možganov lahko pride do zvišanja 

intrakranialnega tlaka.  

 

Zaključek  

V okviru osnovnih postopkov oskrbe je pomembna čimprejšnja vzpostavitev proste 

dihalne poti in zadostna oksigenacija. Za razliko od klasičnega srčnega zastoja je pri 

utopljencu v ospredju hipoksija, zato je algoritem TPO drugačen. Če je žrtev podhlajena, 

poskrbimo za zunanje ogrevanje in se držimo protokola oživljanja za podhlajene. 
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Izvleček 

Posledice udara električnega toka so odvisne od napetosti oz. energije (domača 

napeljava, visokonapetostni vodi, udar strele) ter od vrste toka (enosmerni/izmenični 

tok). Poglavitno nevarnost predstavljajo motnje ritma (VF, asistolija), opekline, pri udarih 

strele tudi dihalni zastoj ter druge poškodbe, ki pa so lahko sprva prikrite in se 

manifestirajo šele ure ali dneve kasneje (spazem žil, poškodbe živcev, mišic, 

rabdomioliza, ledvična odpoved itn.). Za reševalce je najpomembneje, da ostanemo 

varni. Po tem, ko ni več nobene nevarnosti za reševalce, v prvi obravnavi postopamo 

popolnoma enako kot pri vseh drugih stanjih - po primarnem ABCDE pristopu oz. po 

algoritmu KPO. Pomembno je tudi opozoriti, da v primeru udara strele ne velja pravilo 

ne-pomoči pacientom z apnejo v primeru množične nesreče - paciente, ki jih je (morebiti 

na množičnem dogodku) zadela strela in trenutno ne dihajo, oživljamo prioritetno, ker 

je srčni zastoj v tem primeru najbrž posledica dihalnega zastoja in lahko tako že s 

preprostimi manevri ventilacije omogočimo popolno okrevanje. 

 

Ključne besede: udar električnega toka, srčni zastoj, rabdomioliza, masovne nesreče 

 

Uvod 

Posledice električnega udara so odvisne od napetosti in vrste toka. Načeloma udare 

delimo glede na napetost na nizko- (<1000V) in visokonapetostne (>1000V). Električni 

udar v domačem okolju je po tej definiciji seveda nizkonapetostni in zaradi tega manj 

nevaren. 

 

Kakšne posledice ima električni udar? 

Močan električni sunek ob vstopu v telo povzroči opeklino kože (“električna značka”) in 

depolarizacijo električnih membran v telesu, tj. potovanje električnega potenciala po 

živcih ter mišicah (vključno s srčno). To povzroči kontrakcijo mišic, lahko tudi spazem 

mišičja, zaradi česar žrtev vira električnega toka ne more izpustiti in s tem prekiniti 

njegovega delovanja. Močan električni sunek lahko povzroči tudi motnje ritma, 

predvsem VF (izmenični tok) ali asistolijo (sunek enosmernega toka ob udaru strele). 

Možne so tudi ekstrasistole ali motnje repolarizacije. Ob VF ali asistoliji ukrepamo enako 
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kot po standardnem ALS algoritmu oživljanja, seveda ob upoštevanju primernih 

varnostnih ukrepov! 

Poleg motenj ritma pa ima električni udar še mnoge druge posledice, ki so načeloma 

sorazmerne z višino napetosti: spazem žilja, poškodba mišic in s tem rabdomioliza (s 

spremljajočimi zapleti - predvsem ledvična odpoved), poškodbe notranjega ušesa, 

katarakta. 

Pomembno se je zavedati, da po preboju kože električni sunek potuje po poti 

najmanjšega upora, kar v telesu predstavljajo živčno-žilni snopi. Po njih električni tok 

potuje daleč od vhodnega mesta in povzroči prikrito, sprva nevidno škodo na oddaljenih 

okončinah in trupu. Poglavitni učinek potovanja električnega sunka po živčno-žilnih 

snopih je spazem žil, okvara živcev in rabdomioliza. Slednje lahko povzroči kompartment 

sindrom (hudo otekanje mišične lože s posledično zmanjšano perfuzijo mišic, ki lahko 

zaradi tega propadejo). Ob razpadu mišic se sproščajo celični presnovki, ki lahko 

povzročijo hiperkaliemijo in ledvično odpoved s povezanimi zapleti. 

Opekline na mestu električnega udara so lahko različnih velikosti, pri čemer večje 

opekline ob udaru zahtevajo zdravljenje v opeklinskem centru. Kadar je napetost nizka, 

so opekline vidne kot dobro omejena rdečina na mestih vstopa in izstopa električnega 

toka. Če pa gre za poškodbo ob visoki napetosti, so opekline zaradi nekroze tkiv (tudi 

živčnih končičev) večinoma neboleče, vendar lahko segajo globoko v tkiva in zahtevajo 

resno obravnavo. 

Ob električnem udaru (predvsem strele) lahko pride do razpoka bobničev in prehodne 

gluhosti! V nekaj dneh pa se lahko razvije katarakta (siva mrena očesa). 

Kot posebnost je treba izpostaviti udar strele. Za razliko od udara (umetno generiranega) 

izmeničnega toka, je strela zelo kratkotrajen (<10ms) sunek ekstremno visoke napetosti 

(milijoni voltov). Zaradi kratkotrajnosti je preboj strele v telo v resnici redek in sproščen 

električni naboj telo v večini le oplazi. Najbolj ogroženi so seveda ljudje, ki so med 

neurjem na prostem, še posebej pod drevesi ali ob vodnih površinah (ribiči, golfisti). 

Zaradi nenadnega kratkotrajnega sunka je najpogostejša motnja ritma asistolija, obenem 

pa zaradi poškodbe možganov pride tudi do prehodne apneje. Ker pa zaradi 

kratkotrajnosti električnega sunka v večini ne pride do strukturnih poškodb srca, je 

možno, da notranji srčni ritmovnik (sinusni vozel) čez nekaj sekund ponovno vzpostavi 

srčni ritem - pod pogojem vsaj minimalnega dihanja oz. oksigenacije. Zato je zelo 

pomembno, da pacientom po udaru strele (po začetnem preverjanju varnosti) 

nemudoma nudimo TPO z dihanjem, ker obstaja velika verjetnost povrnitve spontanega 

srčnega obtoka. Obravnava poškodovancev množične nesreče z udarom strele je tako 

edina izjema k standardnemu pristopu na masovnih nesrečah - za razliko od 

standardnega pristopa, kjer pacientov, ki ne dihajo, sploh ne oskrbujemo (razen dviga 

čeljusti), je ob udaru strele tem pacientom treba pomagati s TPO, četudi ne kažejo znakov 

življenja! Udar strele povzroči razpad mišic veliko redkeje kot udar toka iz umetnega 

visokonapetostnega vira, zato navadno zahteva manj agresivno zdravljenje ter manj 

nadomeščanja tekočin. Učinki električnega udara na telo so povzeti v Tabeli 1. 
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Tabela 1: posledice električnega udara po organskih sistemih 

ORGANSKI SISTEM POŠKODBA 

koža opekline 

srce aritmije, srčni zastoj 

dihala dihalni zastoj zaradi krča dihalnih mišic ali poškodbe dihalnega centra 

ožilje nastanek anevrizem, ishemija tkiv 

živčevje izguba zavesti, prehodna paraliza ali parestezije, poškodba hrbtenjače, 

periferna nevropatija 

mišice in skelet rabdomioliza, kompartment sindrom, zlomi ob mišičnih krčih ter 

padcih 

ledvice mioglobinurija z ledvično odpovedjo 

ostalo katarakta; prehodna izguba sluha z razpokom bobniča; okvare 

kognitivnih funkcij 

 

Kako prepoznam električni udar? 

Udar električnega toka bomo prepoznali (hetero) anamnestično; kličoči bo najbrž 

povedal, da je pacienta “stresla elektrika”. Oceno resnosti poškodbe bomo dobili iz 

dodatnih podatkov - npr. da je poškodovanec delavec na daljnovodu (visoka smrtnost!) 

ali da je prišlo do udara strele. 

 

Kako postopamo po udaru električnega toka? 

Najprej je potrebno poskrbeti za varnost! Pacienta se ne dotikamo in se mu ne 

približujemo, če zagotovo ne vemo, da je električni tok izključen oz. ni nobenega 

električnega prevodnika! Še posebej je treba biti pozoren pri nesrečah pod daljnovodi in 

v bližini vode! 

Po zagotovitvi varnosti pa k pacientu pristopimo kot k vsakemu drugemu - ocena 

odzivnosti, ABCDE pregled, KPO z DPO po potrebi. 

Vsak pacient, ki ga oskrbujemo po električnem udaru, mora biti ves čas do predaje 

monitoriran. Pacient bo prepeljan glede na stabilnost - nestabilni pacienti ter pacienti po 

reanimaciji bodo prepeljani v intenzivno enoto, stabilni pacienti (večinoma tisti, ki so 

utrpeli udar nizke napetosti) pa v urgentni center/INP. Tam bo potrebno nadaljnje 

monitoriranje ter osnovne laboratorijske preiskave, vključno z vrednostmi encimov 

mišičnega razpada. 

Pacienti, ki so po 6h opazovanja in monitoriranja brez simptomov, z normalnim 

laboratorijem in EKG, so lahko odpuščeni v domačo oskrbo. Kljub temu pa naj bi bili vsi 



Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu 

 22 

pacienti z visokonapetostnim udarom sprejeti, četudi so videti stabilni, saj lahko pride 

do zakasnele manifestacije poškodb. 

Pomembnejše opekline ob električnem udaru se zdravijo v opeklinskem centru. 

 

Zaključek  

Posledice udara električnega toka so odvisne od napetosti in usmeritve toka. V grobem 

električni udar delimo na visoko- in nizkonapetostni. Poglavitne smrtne posledice 

električnega toka so motnje ritma (VF pri izmeničnem, asistolija pri enosmernem toku) 

ter dihalni zastoj (zaradi krča dihalnih mišic, poškodbe dihalnega centra v živčevju ali 

sekundarno po zastoju srca). Pri stiku z električnimi vodniki lahko pride do krča mišičja, 

ki dodatno podaljša čas kontakta ter s tem zveča škodo. Pri reševanju teh bolnikov je 

seveda daleč najpomembnejša varnost! Ne približujemo se bolniku, za katerega nismo 

zagotovo prepričani, da ni več v stiku z električnim tokom! Kasnejša oskrba na terenu je 

popolnoma enaka kot pri vseh ostalih pacientih - ABCDE. Udar strele je specifičen, ker 

zaradi kratkotrajnega sunka enosmernega toka povzroči prehodno apnejo in asistolijo, 

ki jo s TPO lahko uspešno odpravimo. Udar strele je edina izjema v postopku ravnanja v 

množični nesreči - bolnike na množični nesreči, ki jih je udarila strela, oživljamo takoj, 

četudi so neodzivni in ne dihajo. 
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Izvleček 

Vzdrževanje telesne temperature v področju od 35 do 37 °C je nujno potrebno za 

normalno delovanje človeškega organizma.  

Termoregulacijski center je del avtonomnega živčevja in uravnava telesno temperaturo 

preko štirih mehanizmov: kondukcije, konvekcije, radiacije in evaporacije. 

Pri telesni temperaturi nad 42 °C pride do poškodbe celičnih beljakovin. Patofiziološke 

entitete pri pregretju telesa delimo glede na stopnjo pregretja. Zadnja oz najhujša 

stopnja je vročinska kap, ki je lahko klasična ali pa nastane zaradi prenaprezanja oz 

napora, diferencialno diagnostično pa je potrebno pomisliti tudi na ostale možne vzroke, 

ki lahko maligna hipertermija, itd. Bolnika s hipertermijo umaknemo iz vročega okolja, 

vklopimo ventilator in ga pršimo z vodo, mu damo hladne obkladke in ga primerno 

hidriramo s hladnimi tekočinami, antipiretiki navadno niso učinkoviti. 

Pri telesni temperaturi pod 36 °C govorimo o hipotermiji, ki je blaga do 32 °C, srednje 

huda med 30 in 32 °C ter huda pod 30 °C. Na hipotermijo moramo pomisliti v vseh letnih 

časih, še posebej pri bolnikih z motnjami v metabolizmu, s poškodbami, 

kardiocirkulatorno nestabilnih bolnikih, dojenčkih, itd. Klinična slika se med stopnjami 

hipotermije spreminja. Ukrepanje pri bolnikih s hipotermijo je stabilizacija oz oživljanje, 

če je bolnik v zastoju, odstranitev mokrih oblek, zavijemo ga v suhe odeje, umaknemo iz 

mrzlega okolja, apliciramo toplo glukozo, ki je potrebna za tresenje oz druge tople 

tekočine za primerno hidracijo oz kardiocirkulatorno stabilizacijo. 

 

Ključne besede: vročinska kap, vročinska izčrpanost, dehidracija, rehidracija, hlajenje 

 

Hipertermija 

Vzdrževanje telesne temperature v ozkem področju je kritično pomembno. Normalna 

telesna temperatura človeka je približno od 35 do 37 °C. Ob telesni temperaturi iznad 37 

°C govorimo o hipertermiji, ob telesni temperaturi pod 35 °C govorimo o hipotermiji. 

Telesna temperatura nad 42 °C in pod 32 °C hitro postane smrtno nevarna. 

Normalno delovanje procesov v človeškem telesu zahteva regulacije telesne temperature 

v ozkem področju, najbolj optimalno med 35 in 37 °C.  
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Človeško telo ima fiziološke mehanizme za zagotavljanje telesne temperature znotraj 

tega ozkega območja, tj. na grozeče povišanje temperature sredice se odzove z 

oddajanjem toplote, na grozeče znižanje temperature sredice pa se odzove z 

generiranjem toplote in z zmanjšanjem izgube toplote. 

Vse te procese uravnava avtonomni živčni sistem, ki je neodvisen od zavesti. Seveda pa 

je pri človeku najpomembnejši termoregulacijski mehanizem (primerno) vedenje; ubežati 

pred mrazom ali vročino, nadeti si obleko, pitje hladnih tekočin, itd. 

 

Človeško telo lahko toplotno energijo pridobiva (in delno izgublja) na štiri poglavitne 

načine: kondukcija, konvekcija, radiacija in evaporacija (izhlapevanje). 

 Kondukcija je prenos toplote med dvema telesoma, ki sta v neposrednem fizičnem 

stiku (npr. iz kuhalne plošče na lonec). Je najmanj pomemben način prenosa 

toplote. 

 Konvekcija je prenos toplote med telesoma preko zraka ali tekočine. Sredica telesa 

izgublja toplote proti površini s konvekcijo (in obratno, ko se temperatura okolice 

dvigne nad temperaturo telesa). Prenos s konvekcijo je odvisen od razlike 

temperatur, hitrosti pretoka in gostote medija. Učinkovito hlajenje telesa z 

vetrom/ventilatorjem je primer izdatnega izgubljanja toplote s konvekcijo. S 

konvekcijo izgubi žrtev z mokro obleko na hladnem vetru do 20-krat več toplote! 

 Radiacija je prenos toplote z elektromagnetnim valovanjem. Radiacija sonca je vir 

toplotne energije za telo, ki ga lahko zmanjšamo z obleko/senco. 

 Evaporacija (izhlapevanje) je izguba toplote z izhlapevanjem (vode). Prehod vode iz 

tekočega v plinsko agregatno stanje namreč zahteva veliko energije in posledično 

telo z znojenjem izgubi 580 kcal/L znoja.  

Do pregretja telesa pride, če je neto pridobitev toplote večje od zmožnosti oddajanja 

toplotne energije. 

Kot je razvidno iz opisov, so kondukcija, konvekcija in predvsem evaporacija znoja za 

človeško telo poglavitni načini uravnavanja oddajanja toplote! 

Z močno vazodilatacijo žilja v koži in podkožju pregreto telo s kondukcijo po žilju 

prenaša toploto iz sredice na periferijo/kožo. S periferije/kože se odvečna toplota izgubi 

s konvekcijo (z zrakom ali z vodo - prho), še bolj pa z evaporacijo (izhlapevanjem znoja). 

Primerna hidracija organizma ima ključno vlogo pri uspešni termoregulaciji pregretega 

bolnika. Z zadovoljivim stanjem hidracije bo namreč možen dovolj visok minutni 

volumen srca, ki bo s kondukcijo prenesel toploto iz sredice na površino ter nato z 

izločanjem znoja to toploto oddal v okolico.  

Obsežna vazodilatacija na periferiji celega telesa (koža in podkožje), ki je potrebna za 

oddajo odvečne toplote, povzroči zmanjšanje sistemskega upora žilja, zato lahko pride 

do pomembnega padca pritiska. Pri močno dehidriranem bolniku dovolj močna 

vazodilatacija ni možna. Če polnitev žilja ni zadovoljiva, ni dovoljšne vazodilatacije na 
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periferiji, saj kljub pregrevanju telesa homeostatski mehanizmi telesa ne dovolijo padca 

arterijskega pritiska. Tako se segrevanje sredice nadaljuje. 

Prav tako ob dehidraciji ni možno ustrezno izločanje znoja, ki pa je najbolj učinkovit način 

oddajanja toplote. 

Ob izdatnem izločanju znoja pride tudi do izločanja elektrolitov, kar lahko vodi do 

pomembnih elektrolitskih motenj (hipokalemija, hipomagnezemija). Elektrolitske motnje 

se lahko še poslabšajo, če izgubljene tekočine (znoj), ne nadomeščamo z izotoničnimi 

tekočinami (preferenčno s pitjem različnih športnih napitkov, bogatih z elektroliti in 

sladkorji). 

Če je zaradi vročinske kapi potrebno izdatno rehidriranje, apliciramo izotonične 

raztopine kristaloidov (Ringer, Fiziološka raztopina) tudi intravensko. 

 

Vzroki, klinična slika in zdravljenje hipertermije 

Pri telesni temperaturi nad 42 °C pride do poškodbe celičnih beljakovin, predvsem t. i. 

koagulacijske nekroze. Najbolj občutljiva organa za pregretje telesa so možgani in jetra. 

Glede na stopnjo pregretja telesa, delimo patofiziološko entitete na: vročinske edeme 

nog (nenevarno zatekanje nog), vročinsko tetanijo (nenevarne krče mišic zaradi 

hiperventilacije), vročinsko sinkopo (dolgotrajno stanje na vročini), vročinske krče mišic 

(zaradi izgube elektrolitov), vročinsko izčrpanost in vročinsko kap. 

Vročinska kap je definirana s telesno temperaturo nad 40,5 °C, motnjami zavesti, 

povišanimi jetrnimi testi, izključeni pa morajo biti drugi vzroki hipertermije (okužbe CŽS, 

sepsa, nevroleptični maligni sindrom, maligna hipertermija). 

Sindrom vročinske kapi delimo na dve poglavitni vrsti; klasični (epidemski) in zaradi 

napora. 

 Klasična (epidemski) vročinska kap je oblika, ki ob vročinskih valovih prizadene 

starejše, slabše pokretne, prizadete ali otroke, ker ne morejo ubežati vročini oz. si 

pomagati do ohladitve in rehidracije. Te vrste vročinske kapi nastane v epidemijah, 

med vročinskimi valovi, tekom dnevov in tipično brez prisotnosti hude dehidracije. 

Starejši in slabše pokretni so ogroženi predvsem zaradi številnih komorbidnosti in 

ker so ostali ujeti v vročih prostorih, brez hlajenja zraka ali brez dostopa do 

dovoljšne količine tekočin. Dokaj značilna je tudi odsotnost znojenja. Potrebna je 

takojšnja aktivna zunanja ohladitev (ventilator s pršenjem vode) in previdna 

(hladna) rehidracija (pozor pri starejših ljudeh s srčnim popuščanjem). 

 Vročinska kap ob naporu nastane zaradi prevelikega napora v vročem okolju, kjer 

oddajanje toplote telesa ni dovolj učinkovito. To je sindrom mladih, sposobnih ljudi, 

športnikov in vojakov, ki se med vadbo v vročem okolju prenaprezajo - ko 

kolabirajo, je velikokrat že zelo pozno. Za te bolnike je značilno, da se še znojijo, so 

tahikardni in hipotenzivni. Potrebno je takojšnje aktivno zunanje hlajenje (ventilator, 

pršilka, ledena kopel) in obilna hladna rehidracija. 
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Ostali vzroki hipertermije 

Potrebno je razlikovati med ostalimi vzroki povišane telesne temperature. Poleg vročega 

okolja/vremena, lahko hipertermijo povzročijo infekcije (v tem primeru se stanje imenuje 

hiperpireksija), zastrupitev s simpatikomometiki (kokain, amfetamini), zastrupitev z 

antiholinergiki (antihistaminiki, Datura spp), serotoninski sindrom, maligna hipertermija 

(po uporabi anestetikov), nevroleptični maligni sindrom (večinoma po uporabi 

nevroleptikov). Za razlikovanje teh različnih vzrokov in pravilno ukrepanje je kritično 

pomembna dobra anamneza! 

 

Zdravljenje hipertermije je predvsem simptomatsko (hlajenje), ob specifičnem vzroku 

(infekcija, zastrupitve) pa seveda tudi primerno usmerjeno zdravljenje.  

Bolnike z vročinsko kapjo ali izčrpanostjo je potrebno hitro ohladiti, vendar jih aktivno 

hladimo le do 39 °C, ker lahko ob hlajenju do normalne temperature hitro pride do 

hipotermije!  

Predvsem v prehospitalnem okolju imamo na voljo nekaj učinkovitih ukrepov: 

 najprej moramo bolnika umakniti iz vročega okolja 

 najbolj učinkovito bolnika ohladimo s pršenjem hladne vode ob pihanju ventilatorja 

 nadenemo hladne obkladke v dimlje, pod pazduhe in na trup 

 bolniku apliciramo hladne tekočine 

 antipiretiki pri vročinski kapi niso uporabni. 

 

Hipotermija 

Hipotermija se razvije, kadar telo s konvekcijo, kondukcijo evaporacijo in pa tudi z 

radiacijo izgublja več toplote, kot jo lahko generira.  

Pri temperaturah predvsem pod 32 °C pride do nevarne upočasnitve celičnih procesov, 

kar se kaže z nevarnimi motnjami delovanja prevodnega sistema srca, zmanjšanjem 

možganske aktivnosti (zmedenost, ataksija, neodzivnost), itd.  

Navadno na hipotermijo pomislimo v zimskem času, vendar pa lahko pride do 

podhladitve bolnika v katerem koli letnem času. Hipotermija je lahko posledica 

metabolnih motenj, dehidracije oz cirkulatorne nestabilnosti, uporabe zdravil, zlorabe 

drog, poškodb, opeklin, še posebej pa moramo biti pozorni pri dojenčkih, malih otrocih, 

starostnikih nad 65 let in mentalno oz fizično onesposobljenih bolnikih.  

Glede na temperaturo telesne sredice ločimo blago hipotermijo 32 do 35 °C, srednje 

hudo 28 do 32 °C ter hudo hipotermijo, kadar je temperatura sredice manj kot 28 °C. 
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Že pri bolnikih z blago hipotermijo pride do vazokonstrikcije ter na takšen način 

zmanjšanja izgube toplote. Bolnike zebe, tresejo se in imajo željo po topli obleki, umiku 

iz hladnega okolja, pitju tople tekočine oz drugem načinu segretja.  

Pri srednje hudi podhladitvi bolnika se pojavi zmedenost, ataksija, tresenje preneha, ko 

je telesna temperatura 31 °C. Takšni bolniki so tahipnoični, navadno se najprej pojavi 

tahikardija, lahko atrijska fibrilacija, opazimo pa tudi druge spremembe v EKG. Če se 

telesna temperatura še zniža, postanejo bolniki neodzivni, bradipnoični, bradikardni, pri 

bolnikih s hudo hipotermijo (navadno pod 28°C) pa pogosto pride do ventrikularne 

fibrilacije. 

Pri 23 °C bolnik izgubi kornealni refleks in le malo jih preživi takšno podhladitev. 

Zdravljenje podhlajenega bolnika v prehospitalnem okolju: 

 stabilizacija bolnika (po načelu ABCDE pristopa) oz oživljanje, če je bolnik v zastoju. 

 sleči bolnika iz mokre obleke 

 pasivno segrevanje - toplo okolje, pokritje s suhimi odejami  

 topla glukoza intravenozno, ki je potrebna pri tresenju oz druge tople tekočine 

 čimprejšnji prevoz v ustanovo, ki ima več možnosti za aktivno segrevanje bolnika. 

 

Zaključek  

Celični procesi v človeškem telesu normalno potekajo v ozkem temperaturnem območju, 

zato je termoregulacija za normalno delovanje organizma zelo pomembna. 

Termoregulacijski mehanizem je del avtonomnega živčevja, ki uravnava temperaturo 

telesne sredice preko štirih mehanizmov: z radiacijo, konvekcijo, kondukcijo, najbolj pa z 

evaporacijo.  

Klinično sliko hipertermije oz hipotermije je pomembno prepoznati ter že v 

prehospitalnem okolju primerno ukrepati, saj je huda hipertermija oz hipotermija za 

bolnika lahko usodna. 
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Izvleček 

Redna telesna dejavnost blagodejno deluje na telo in duha. Dokazano je, da redna 

telesna vadba pozitivno vpliva ne celoten organizem. Vpliv visokih temperatur v okolju, 

za telo pomenijo dodatne napore, še posebno v primeru povečane telesne aktivnosti. 

Zaradi različnih dejavnikov, ki lahko motijo uravnavanje telesne temperature, se lahko pri 

fizični aktivnosti pojavi vročinska obremenitev, vročinski udar, sončarica, opekline ali 

pregretje telesa zaradi zaužitja drog. 

 

Ključne besede: fizična aktivnost, pregrevanje, visoke temperature 

 

Uvod 

Redna telesna dejavnost blagodejno deluje na telo in duha. Dokazano je, da redna 

telesna vadba pozitivno vpliva na celoten organizem in tako zmanjša tveganje za 

nastanek številnih pogostih obolenj moderne dobe, kot so arteroskleroza, zvišan krvni 

tlak in koronarna bolezen, debelost, sladkorna bolezen, osteoporoza ter bolezni 

lokomotornega aparata. Posledica redne telesne vadbe je tudi boljša obramba 

organizma pred okužbami, ne nazadnje se bistveno zmanjšajo tudi psihične obremenitve 

in stres, zato je manj psihičnih motenj, kot sta depresija in tesnobnost. 

Življenje je povezano s telesno aktivnostjo in gibanjem. Telesna aktivnost v zraku, 

prenasičenem s toplo vlago in pod sončnimi žarki je sila tvegana, saj telo med naporom 

ustvarjeno toploto v takih razmerah težko odda in se lahko pregreje tudi prek 40 stopinj 

Celzija. Najnevarnejši zaplet pregretosti v poletni vročini je vročinska kap, ki jo pospeši 

izsušitev telesa ob nezadostnem vnosu tekočine. 

 

Termoregulacija 

Proces termoregulacije ali uravnavanja telesne temperature je zelo zapleten in povsem 

avtomatiziran proces. Zavestno na proces termoregulacije ne moremo veliko vplivati. 

Človeško telo se ohlaja na več načinov. Najbolj očiten in učinkovit način je znojenje. Znoj, 

ki je fizično na koži, izpareva in s tem se porablja toplota v telesu. Pri ohlajanju telesa gre 

predvsem zato, kako uspešno se odvede toplota, ki nastaja kot stranski produkt 

proizvodnje telesne energije. Bolj intenzivna kot je aktivnost, več toplote se sprosti, bolj 

intenzivno mora biti tudi znojenje (Bresjanac, Rupnik in Ribarič, 1998). 
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Telesna neaktivnost 

Telesna neaktivnost vodi v atrofijo skeletnih mišic, zmanjšanje telesne zmogljivosti, večjo 

telesno težo in poslabšanje splošnega stanja. Pojavljajo se venske tromboze, pljučni 

embolizmi in preležanine. Vzrok omejene telesne zmogljivosti so lahko v moteni funkciji 

srca, neurejenem krvnem tlaku, slabo pretočnih žilah, neustreznemu odzivanju živčevja, 

moteni duševnosti, okvarjenem gibalnem sistemu, prekomerni telesni teži, moteni 

funkciji ščitnice ali neurejeni sladkorni bolezni. Sistolna ali diastolna disfunkcija levega 

prekata vodita do hemodinamskih sprememb, sprememb srčnega iztisa in 

zagozditvenega kapilarnega tlaka, kar se posledično odraža v slabi telesni zmogljivosti, 

težavah z dihanjem in utrujenostjo. Pogosto se pojavijo spremembe na pljučih z 

motnjami dihanja, moteni pa sta tudi neurohormonalna funkcija in funkcija žilnega 

endotela. Končni rezultat je manjša moč skeletnega mišičevja (Poles, 2008). 

 

Telesna aktivnost 

Telesno aktivnost lahko opredelimo kot opravljanje mišičnega dela. To pomeni, da se 

morajo posamezne mišice skladno in uravnano aktivno krčiti, pri čemer se kemična 

energija pretvarja v mehansko. Povečanim potrebam mišic po energiji zadostimo tako, 

da se poveča raven presnove v telesu, za kar je potreben večji dotok hranil in kisika v 

aktivne mišice. Glavni vir hranil med mišičnim delom so glukoza in maščobne kisline. 

Količina energije, ki jo potrebujejo mišice za opravljanje dela, je odvisna od trajanja in 

intenzivnosti obremenitve. Za opravljanje vsakodnevnega dela porabimo skoraj trikrat 

več energije, kot če bi ves dan zgolj ležali. Da lahko zadostimo povečanim potrebam 

mišic po energiji med opravljanjem dela, se morajo v organizmu zgoditi številne 

spremembe, ki vključujejo praktično vse organske sisteme in terjajo uigrano delovanje 

živčevja in hormonov. Tako se že ob misli, da bomo začeli s telesno aktivnostjo, aktivirajo 

možgani, ki pošljejo signal, da se je treba aktivirati po celem telesu. Živčne pobude iz 

možganov med drugim aktivirajo nadledvično žlezo in ta začne izločati v kri stresne 

hormone, ki okrepijo odziv telesa na začetek vadbe. V aktivnih mišicah se med naporom 

močno poveča pretok krvi. Povečan pretok krvi pomeni tudi večji dotok hranil in kisika v 

aktivno mišico. Pretok krvi se poveča predvsem zaradi padca upornosti v aktivnih 

mišicah, kar je posledica širjenja arteriol. Širjenje arteriol je posledica kopičenja lokalnih 

metabolitov v aktivni mišici, v manjši meri k temu prispevajo sistemski dejavniki, kot je 

vpliv živčevja (Bresjanac, Rupnik in Ribarič, 1998).  

Telesna aktivnost izboljša dihalno funkcijo, poveča porabo kisika in vpliva na funkcijo 

samodejnega živčnega sistema. Zmanjša se simpatična in poveča vagalna aktivnost. 

Izboljša se endotelijska funkcija, biokemične in histološke lastnosti skeletnih celic. Vsi, ki 

so redno telesno aktivni, imajo tako manj težav z dušenjem, redkeje in manj so utrujeni, 

bolje spijo in čutijo manj mišične slabosti. Beležijo izboljšanje NYHA funkcionalnega 

razreda. Kakovost življenja je bistveno boljša. Ob redni telesni aktivnosti pridobimo na 

telesni zmogljivosti. Močno se poveča toleranca na napor. Poveča se tudi pretok v 
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okončinah in poraba kisika na kilogram telesne teže. Pomembno se izboljša funkcija 

dihalnega sistema (Poles, 2008). 

Redna telesna aktivnost izboljša funkcijo srčne mišice. Povečata se srčni iztis in utripni 

volumen, boljša je diastolna polnitev. Prav tako se izboljšajo presnovne funkcije v 

skeletnih mišicah. Ob enaki telesni aktivnosti v krvi dosegamo nižje koncentracije laktata. 

Manjša zakislitev pomeni manj krčev in bolečin v mišicah. Mišična napetost je izboljšana, 

obremenitveni čas povečan, mišične celice pa postanejo večje in močnejše. Poveča se 

tudi vsebnost visokoenergetskih fosfatov in izboljša presnova v mišični celici (Bresjanac, 

Rupnik in Ribarič, 1998). 

Na telesno aktivnost se odzovejo tudi naše žile. Prehranske arteriole so bolj pretočne, 

izločevanje kisika na periferiji je izdatnejše. Izboljša se endotelijska disfunkcija, periferni 

žilni upor se zmanjša, pretok krvi v skeletnih mišicah pa se močno poveča (Gibala, 2007). 

Ob telesni aktivnosti se izboljša kakovost življenja. Gibalna sposobnost je večja, prav tako 

tudi telesna zmogljivost. 

 

Vpliv visokih temperatur na organizem 

Visoke temperature v okolju za telo pomenijo dodatne napore, še posebno v primeru 

povečane telesne aktivnosti. Potenje in izparevanje znoja je izredno učinkovit 

mehanizem uravnavanja telesne temperature. V ekstremnih razmerah lahko zaradi 

dehidracije pride tudi do tega, da se ne potimo dovolj, kar pomeni, da je uravnavanje 

telesne temperature okrnjeno. Dejavniki, ob katerih je uravnavanje telesne temperature 

povečano pa so visoka vlažnost zraka, vročina in dehidracija, poslabšajo pa ga tudi 

osebne značilnosti, kot so starost, debelost, bolezni uporaba alkohola, kofeina in drog 

(Poles, 2008). 

VROČINSKA OBREMENITEV 

Prva znaka vročinske obremenitve sta utrujenost in razdražljivost, ki sta posledica 

naporov, s katerimi organizem skuša uravnavati telesno temperaturo. Če je organizem 

pri tem neuspešen, lahko pride do hudih motenj, ki lahko privedejo tudi do smrti 

(Marušič, 2014). 

V prvi fazi pride do vročinske izčrpanosti, ki je posledica izgube tekočin in soli prek 

potenja. Znaki vročinske izčrpanosti so izrazito potenje, utrujenost, glavobol, slabost in 

bruhanje, mišični krči, slabotnost, omedlevica, povečan srčni utrip in plitvo dihanje. Ko 

se taki znaki pojavijo, moramo najprej pomisliti na ohladitev telesa. Pogosteje se prhajmo 

s hladnejšo vodo, potrebno je zaužiti več brezalkoholnih pijač, nadomestiti je potrebno 

izgubljene elektrolite, potreben je počitek in če imamo možnost, se zadržujemo v 

klimatiziranih prostorih. Uporabimo lahna in ohlapna oblačila. Če izčrpanosti ne 

jemljemo resno, lahko pride do najnevarnejše posledice povišanih zunanjih temperatur, 

to je do vročinskega udara (Marušič, 2014).  
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VROČINSKI UDAR  

Vročinski udar nastopi takrat, ko organizem ni več sposoben nadzorovati telesne 

temperature. Notranji mehanizmi popolnoma odpovejo in regulacija telesne 

temperature je možna samo od zunaj. Ob nastopu vročinskega udara je potrebna 

takojšnja nujna medicinska pomoč. Prizadetega je potrebno takoj začeti hidrirati in 

ohlajati. V primeru vročinskega udara se več kot štiri petine prizadetih ne poti več, telesna 

temperatura hitro naraste prek 39 stopinj Celzija. Koža je rdeča in suha, srčni utrip je 

povečan. Možno je tudi otekanje nog in rok. Prizadeti postane zmeden, lahko celo 

napadalen, mučijo ga mišični krči, glavobol, izjemna slabost in bruhanje. Zaradi 

dehidracije lahko izrazito upade krvni tlak, kar posledično privede do omedlevice in 

slabosti. Prizadeti postaja bled in modrikav. Ob napredovanju vročinskega udara lahko 

oseba začne tožiti, da jo zebe in trese. Lahko se pojavi tudi začasna slepota. V primeru, 

da telesna temperatura naraste prek 40 stopinj Celzija, je prizadeti v življenjski nevarnosti 

(Sawka, Montain, Latzka, 2001).  

Vročinski udar lahko nastopi zelo hitro, zato je izjemno pomembno, da se zavarujemo še 

predno odpovejo notranji mehanizmi za regulacijo telesne temperature (Abin, 

Lesperance, Jay, 2012). 

SONČARICA 

Sončarica nastopi ob neposrednem delovanju infrardečih žarkov sončnega spektra na 

nezavarovano glavo. Ogroženi so predvsem otroci, svetlolasi in plešasti ljudje. Ob 

delovanju sončnih žarkov na glavo in zatilje se poveča prekrvavitev možganskih ovojnic 

in možganovine, kar povzroči motnje uravnavanja telesne temperature. Telo ne oddaja 

toplote in telesna temperatura naraste tudi prek 41 stopinj Celzija. Prizadeti je vroč, rdeč, 

oslabel, toži zaradi glavobola, omotice, vrtoglavice, motnega vida, lahko postane zmeden 

in nemiren. V hujših primerih se mu zniža krvni tlak, pospešeno diha in lahko izgubi tudi 

zavest (Marušič, 2014).  

OPEKLINE 

Ob prekomernem izpostavljanju ultravijoličnim žarkom lahko nastopijo tudi sončne 

opekline, od pordele in napete, do boleče in otečene kože z mehurji. Najbolj pomagajo 

hladni obkladki na opečenih mestih (Brooks e tal., 2004). 

PREGRETJE ORGANIZMA ZARADI ZAUŽITJA DROG 

Pod vplivom kokaina, ekstazija in nekaterih drugih drog se celoten metabolizem pospeši, 

kar nekoliko dvigne tudi telesno temperaturo (Delić, 2012). Zaradi vpliva kokaina, 

ekstazija in drugih tako imenovanih plesnih drog se utrujenost občuti veliko pozneje, 

zato lahko hitro pretiravamo z dolgotrajno telesno aktivnostjo, ki še dodatno pospeši 

nastajanje toplote v telesu. Do vročinskega udara lahko pride že zaradi samega učinka 

poživil, pomembna dejavnika pa sta tudi hkratna intenzivna telesna aktivnost npr. 

plesanje v vročem prostoru brez premorov za ohlajanje in premalo zaužitih tekočin. Telo 
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skuša z različnimi mehanizmi temperaturo ves čas vzdrževati v mejah normale (Paš, 

2012). 

 

Telesna aktivnost v vročini 

Telesna aktivnost povzroča segrevanje organizma, zato je pomembno, da o aktivnosti v 

vročini dobro premislimo in aktivnost načrtujemo tako, da lahko pregrevanje organizma 

čim bolj omejimo in preprečimo. Pri telesni aktivnosti v vročem vremenu je zaradi 

regulacije temperature še dodatno obremenjen krvni obtok. V primeru povečane 

vlažnosti zraka pa lahko pride do zmanjšanja izhlapevanja potu, kar se dodatno zviša 

telesno temperaturo (Bain, Lesperance, Jay, 2012). 

Telesna aktivnost v vročini ni samo neprijetna, je tudi napornejša, manj učinkovita in 

lahko tudi zelo nevarna, saj obstaja možnost, da med telesno aktivnostjo ne opazimo 

znakov vročinske izčrpanosti, ki lahko hitro privede do izjemno nevarnega vročinskega 

udara (Marušič, 2014). 

 

Kako premagovati visoke zunanje temperature? 

Pregrevanje telesa je skoraj vedno povezano z dehidracijo telesa. V vročih poletnih dneh 

je zadosten vnos tekočine zelo pomemben. Primarno kot podpora telesu, ki pospešeno 

izgublja tekočine zaradi znojenja. Zadostna hidracija je pomembna tudi zaradi drugih 

dejavnikov. Dehidrirane mišice so manj elastične, zato lahko hitreje pride do krčev ali 

lažjih poškodb. Prav tako se podaljša tudi čas regeneracije. Poleg vnašanja dovolj tekočin 

je pomembno tudi vnašanje dovolj mineralov. S potenjem človek izgublja veliko 

elektrolitov, ki sicer skrbijo za pravilno delovanje mišic in živčevja. Pred telesno 

aktivnostjo se moramo izogibati velikim količinam težke, vroče in pikantne hrane, saj ta 

temperaturo celo poveča. Pri telesni aktivnosti pri visokih zunanjih temperaturah 

moramo uporabljati lahka in ohlapna oblačila svetlih barv. Potrebna je tudi uporaba 

zaščitnih sončnih očal in zaščitne kreme za kožo. Opekline, ki jih lahko dobimo s 

pretirano izpostavljenostjo soncu, zmanjšajo sposobnost regulacije telesne temperature 

in še dodatno povečajo potrebe po tekočinah (Gibala, 2007). 

 

Kako preprečimo pregrevanje organizma? 

Pregrevanje organizma preprečimo tako, da telesno aktivnost načrtujemo v jutranjih in 

večernih urah. V obdobjih visokih temperatur je že zaradi splošnega počutja dobro, če 

se kakršnimkoli naporom izogibamo takrat, ko so temperature najvišje. Telesno aktivnost 

načrtujemo tako, da jo bomo opravili v delu dneva, ko je najhladneje. Poleti so sicer tudi 

jutra vroča in vlažna, a s telesno aktivnostjo v zgodnjih jutranjih urah se izognemo 

neposrednim sončnim žarkom. Če je le mogoče, telesno aktivnost izvajajmo v senčnem 

prostoru. Ob visokih temperaturah je potrebno razmisliti tudi o vrsti aktivnosti in o telesni 

aktivnosti v zaprtih prostorih. Seveda pa je najbolj pomembno, da zaužijemo dovolj 

tekočine. Zadostna hidracija je najpomembnejši dejavnik, pri regulaciji telesne 
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temperature. Pomembno je, da s hidracijo pričnemo že pred telesno aktivnostjo (Sawka, 

Montain, Latzka, 2001).  

Pri preprečevanju pregrevanja organizma pri telesni aktivnosti so pomembna tudi 

ustrezna oblačila. Ta morajo biti lahka in svetle barve.  

 

Zaključek  

Z redno telesno aktivnostjo si okrepimo telo, napolnimo baterije in sprostimo duha. Naj 

bo življenje lepo in pestro, brez pasti in čeri. Telesna aktivnost naj bo skrbno načrtovana 

in naj nas napolni z optimizmom, zdravjem in srečo. 
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Izvleček 

Telesna temperatura je eden od vitalnih znakov. Je izmerjeno toplotno stanje telesa, ki 

ga izražamo v stopinjah, na našem področju v stopinjah Celzija (°C). Temperatura jedra 

izraža temperaturo notranjih organov in mišičja, ki je prekrito s plastjo maščevja in kože, 

katera preprečuje izgubo toplote. Toplota se izgublja s pomočjo cirkulacije krvi. Telesna 

temperatura je v povezavi s temperaturo okolja in je v precejšni meri od njega tudi 

odvisna. Hipertermija – eksogena je nenadno zvišanje telesne temperature zaradi 

prevročega okolja z visoko vlažnostjo ob hkratnem mišičnem naporu in premajhnem 

vnosu tekočin. 

 

Ključne besede: vročinski stres, eksogena hipertermija, pregretje, dehidracija, vročinska 

kap 

 

Uvod 

Ko govorimo o vročinskem stresu, govorimo o eksogeni hipertermiji oziroma pregretju. 

Eksogena hipertermija  je stanje, pri katerem se telesna temperatura zviša nad normalno. 

V večini primerov je vzrok za pregretje zelo vroče okolje z visoko vlažnostjo, hkratna 

naporna mišična aktivnost in nezadostno uživanje tekočin. Redko pa je lahko posledica 

prevelikih odmerkov nekaterih zdravil ali drog. Do hipertermije pride zaradi pozitivne 

toplotne bilance – telo sprejme in/ali proizvede več toplote, kot je odda. Regulacija 

temperature v telesu vrši termoregulacijski center v hipotalamusu, ki deluje tako, da pri 

povečani temperaturi aktivira proces termolize. Evaporacija vode z znojenjem zmanjša 

pozitivno bilanco vode na nič ali celo v negativno vrednost. Če pa temperatura še dalje 

narašča  in se termoregulacijski center ogreje na 41 °C, lahko le – ta odpove in človeku 

grozi toplotna kap  (ni potenja, sredica v hipotalamusu se še dodatno ogreje, kar lahko 

vodi v smrt). Ogroženi so predvsem otroci do 4. leta starosti, starejši od 65 let, kronično 

bolni na določeni terapiji (diuretiki, zaviralci beta receptorjev, antiholinergiki …) ljudje z 

duševnimi motnjami, ljudje s preveliko telesno težo, bolniki z nekaterimi akutnimi 

obolenji (driska, vročina, infekcije), ljudje, ki opravljajo delo na prostem in tisti, ki delajo 

v še posebej vročih pogojih.  

Prvi simptomi pregretja so občutek izčrpanosti in krči velikih mišic zaradi pomanjkanja 

vode in soli v telesu, ki se izgubita z znojenjem.  Če vročinski stres ni prepoznan in 
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zdravljen že na začetku, ima lahko resne posledice za telo ter povzroči vročinske krče, 

vročinsko sinkopi, vročinsko izčrpanost ali v najhujši obliki vročinsko kap. 

 

Vročinski krči 

Vročinski krči so boleči krči v mišicah, ki se lahko pojavijo sami ali skupaj z eno od 

zdravstvenih težav zaradi vročinskega stresa. Ti krči se pripisujejo neravnovesju 

elektrolitov v telesu zaradi znojenja. Krči najpogosteje nastanejo, kadar osebe, ki 

opravljajo težko fizično delo v vročem okolju, pijejo velike količine vode, ne da bi 

zadostno nadomestile sol (elektrolite).  

Simptomi so boleči krči v rokah, nogah ali želodcu, ki nastanejo nenadoma med delom 

ali po končanem delu. Te mišice so običajno najbolj dovzetne za krče. Krče lahko povzroči 

preveč ali premalo soli. 

 

Vročinska sinkopa 

Je kratkotrajna, prehodna izguba zavesti pregretega pacienta zaradi prehodnega padca 

krvnega tlaka. Ta ponavadi nastane zaradi kombinacije več dejavnikov: dehidracije, 

razširjanja žil zaradi boljšega oddajanja toplote, ortostatičnih pojavov (padec tlaka v 

možganskih arterijah v stoječem položaju), slabših avtonomnih refleksov pri starostnikih 

in nekaterih pacientih (žile se na padec tlaka ne odzovejo z dovolj učinkovitim krčenjem, 

učinkov zdravil (predvsem zdravila za zniževanje tlaka). 

 

Vročinska izčrpanost 

Vročinsko izčrpanost povzroči izguba velike količine tekočine zaradi znojenja. S tem je 

včasih povezana prevelika izguba soli. Med vročinsko izčrpanostjo se pojavi več kliničnih 

simptomov, ki morda spominjajo na začetne simptome toplotnega udara: močno 

znojenje, oslabelost, vrtoglavica, motnje vida, huda žeja, slabost, glavobol, bruhanje, 

diareja, mišični krči, zasoplost, palpitacije, mravljinčenje in omrtvelost spodnjega dela rok 

in nog. Termoregulacijski mehanizmi  telesa še delujejo, telesna temperatura pa običajno 

ne preseže 40°C.  

 

Vročinska kap (toplotni udar) 

Je življenjsko ogrožajoče stanje z veliko smrtnostjo. Nastopi ob stopnjevanju vročinske 

izčrpanosti, ko termoregulacijski mehanizmi odpovedo. Prizadeti se zato ponavadi  ne 

poti več, telesna temperatura običajno  preseže 40,5 °C. Prisotni so lahko tresavica, krči, 

neobičajni nehoteni gibi, motnje ravnotežja. Značilne so tudi motnje zavesti, ki segajo od 

zmedenosti, halucinacij, stanja ko prizadeti reagira le na glasno klicanje ali bolečinski 

dražljaj, pa do globoke nezavesti, ko postane pacient povsem neodziven. Takrat zaradi 

visoke TT začnejo odpovedovati organi in pacient umre. Vročinska kap se najpogosteje 

razvije pri sicer telesno ali duševno prizadetih ljudeh, starostnikih, alkoholikih. Običajno 
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gre za daljšo izpostavljenost visokim temperaturam iz okolice in ni nujno povezana z 

telesno dejavnostjo. 

 

Dehidracija 

Pri  hipertonični dehidraciji  z znojenjem izgubljamo predvsem vodo in relativno manj 

elektrolitov (zlasti natrija). Pri hipotonični dehidraciji  pa je končna posledica izgube 

telesnih tekočin neto izguba elektrolitov, predvsem natrija in nastane ponavadi takrat, 

kadar poskušamo izgube tekočine nadomestiti s čisto vodo. 

Značilno klinično stanje dehidracije ob naporu v vročini je vročinska kap. Zaradi 

dehidracije je moteno uravnavanje telesne temperature in pridružijo se simptomi in znaki  

pregretja organizma – vročinskih bolezni: vročinski krči, vročinska izčrpanost in vročinska 

kap. 

 

Ukrepi pred prihodom ekipe NMP 

Pri vseh oblikah vročinskega stresa poskušamo preprečiti nadaljnje segrevanje pacienta 

(premestimo ga v hladen, zračen prostor). Pri manj hudih oblikah je telo samo sposobno 

znižati telesno temperaturo. Pomagamo z rehidracijo z hladnimi pijačami. Poleg vode 

nadomeščamo tudi soli (rehidracijski praški in podobno).  

Pri hujših oblikah vročinskega stresa poskušamo med čakanjem na ekipo NMP pacienta 

čim prej ohladiti na temperaturo med 38 °C in 39 °C. Pacienta slečemo, močimo ga z 

mlačno vodo.  Uporabimo tudi ventilator, če je le ta pri roki. Na mesta velikih žil (dimlje, 

pazduhe, vrat) lahko namestimo hladne obkladke. Pacienta ne smemo preveč ohlajati, 

da ne povzročimo vazokonstrikcije in s tem preprečimo oddajanje toplote. Ohlajamo 

trup, ne pa tudi okončin. Proti vazokonstrikciji si pomagamo z masažo. Pacienta ne 

močimo v vodo, ker tudi to povzroči vazokonstrikcijo. S tako agresivnim ohlajanjem 

prenehamo, ko nam uspe pacienta ohladiti pod 39°C. 

 

Ukrepi ob prihodu ekipe NMP 

Sam pristop k pacientu poteka po tako imenovanem ABCDE protokolu. 

A  (airway)= zagotovitev proste dihalne poti z zaščito vratne hrbtenice 

B  (breathing + ventilation) = dihanje, predihavanje in oksigenacija 

C  (circulation) = krvni obtok s kontrolo krvavitve 

D  (disability) =  hiter (orientacijski) nevrološki pregled (AVPU) 

E  (exposure/enviromental) = poškodovanca sleči, opraviti celotni pregled s kontrolo in 

ohranjevanjem telesne temperature 

Dovajamo 100 % kisik, preko ohio obrazne maske, v primeru izrazite dispneje je potrebna 

endotrahealna intubacija, v primeru zastoja življenjskih funkcij je potrebno oživljanje. 
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Vzpostavimo venski kanal, po možnosti več, nastavimo hladno infuzijo fiziološke 

raztopine ali Ringerjev laktata do 3000 ml v prvi uri, nato še 3000 ml v naslednjih dveh 

urah. Pri šokiranem bolniku so te vrednosti lahko tudi dvakrat večje. Nadziramo diurezo 

(za lažjo oceno je primerno bolnika katetrizirati). 

 

Zaključek  

Pacienta transportiramo v najbližjo bolnišnico. Ves čas nadzorujemo življenjske funkcije.  
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Izvleček 

Poškodbe, povzročene z udarnim valom, lahko razlikujemo po mehanizmu nastanka kot: 

primarne, sekundarne, terciarne in kvartarne. Sočasno pa se udarni val, ki poškodbe lahko 

povzroči, različno poimenuje glede na snov, po kateri potuje. Razlikujemo torej zračni, 

vodni in trdni udarni val. Pomembno je razlikovati blast poškodbe, poznati mehanizme 

nastanka teh poškodb, ter kakšni so vzroki in posledice eksplozij, saj se le tako lahko 

zaposleni v NMP pravilno odločamo o postopkih brez nepotrebnega izpostavljanja 

nevarnostim. Pogosto pri pristopu poškodovancem z blast poškodbami lahko pozabimo 

na možnost ponovne eksplozije in, ko do te pride, le redki poznajo pravilen način umika. 

Niso torej seznanjeni s potmi, ki jih udarni val naredi ter kaj ga lahko ojača ali oslabi. 

Poznavanje mehanike udarnega vala je lahko bistvenega pomena, če želimo poiskati 

pravo zaklonišče. Različni udarni valovi so lahko vzrok za različne tipe poškodb oz. 

prizadetost različnih tkiv. Niso zanemarljive niti ostale situacije, ki jih lahko srečamo pri 

eksplozijah in posledičnem nastanku udarnega vala, na katere redko pomislimo. To so 

na primer; posebnost poškodb pri nosečnici, tako imenovani efekt obratne triaže, kjer 

nam urgentni sprejemni oddelek lahko napolnijo lažje poškodovani, možnost 

intoksikacije in druge. 

 

Ključne besede: rane in poškodbe, udarni val, smrtnost 

 

Uvod 

Eksplozije lahko povzročijo edinstveni vzorec poškodb, ki ga le redko srečujemo v 

mirnodobnem času. V takih situacijah lahko pride do več sistemskih življenjsko 

ogrožajočih poškodb pri več posameznikih sočasno. Vzorec poškodb je odvisen od tipa, 

kompozicije in količine materiala – eksplozivnega telesa, ki je bil izvor eksplozije. Zaradi 

relativne redkosti blast poškodb, gre v takih situacijah za edinstven način pristopa triaži 

in diagnosticiranju ter obdelavi, kar je za reševalce velik izziv (Centers for Disease Control 

and Prevention, 2003). 

Kot blast poškodbe smatramo vse biofiziološke, patofiziološke dogodke, klinične 

sindrome in patoanatomske spremembe na živem telesu, ki je bilo izpostavljeno 

udarnemu valu, ki je nastal zaradi detonacije  nekega eksplozivnega telesa. (Landsberg, 

2000) Udarni valovi lahko namreč povzročijo hude poškodbe ali smrt tudi brez zunanjih 

znakov poškodb (PHTLS Basic and Advanced, 1994), torej naj nas ne zavedejo samo vidne 

poškodbe, ne glede na to, kako hude so videti. 
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BLAST – udarni val 

NORMALNO ŠIRJENJE VALOV PO SNOVI 

Hitrost potovanja neke motnje (npr. udarnega vala) po določenem mediju enaka hitrosti, 

ki jo porabi zvok za potovanje skozi isti medij. Udarni val torej potuje po zraku s hitrostjo 

330 m/s po kovini pa 5000 m/s. Navedeno seveda drži, ko ni izrednih pogojev, ki delujejo 

na ta medij (toplota, vibracije, kemična reakcija in podobno). Hitrost zvoka je funkcija 

gostote (pritiska na premik) in temperature v nekem mediju, potemtakem lahko 

sklepamo, da če se pritisk oz. upor ali temperatura povečata, pride tudi do povečanja 

hitrosti (Cullis, 2001). Pri temperaturi zraka 0 °C je hitrost zvoka v zraku 33 (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2003), 5 m/s, ko se zrak ogreje na 30 °C pa je ta 349,2 

m/s. Torej za 30 °C je hitrost višja za 17,7 m/s, če upoštevamo, da pride pri eksploziji do 

temperature, ki je nekaj tisoč krat višja, si lahko predstavljamo, kakšno hitrost lahko 

dosega udarni val v nekem pregretem mediju. 

NASTANEK UDARNEGA VALA 

Pri eksploziji prihaja do nenadnega izpusta energije ob kemijski reakciji, pri kateri snovi 

prehajajo iz trdnega v tekoče in plinasto agregatno stanje. Plin ima večji volumen od 

tekočine ali trdne snovi, ob sami eksploziji pa se sprošča visoka temperatura, s katero 

plin potuje od mesta eksplozije navzven. Energija se širi koncentrično, pritiska na medij 

v okolju in tvori sferični udarni val s hitrim širjenjem frontalnega dela le tega (čelna fronta 

oz. primarni udarni val). Širjenje, ki ima začetno veliko hitrost, se zmanjšuje z večanjem 

oddaljenosti čelne fronte udarnega vala, sočasno se izgubljata energija in moč 

(Landsberg, 2000; US Army, 1996a). Žrtev, ki se nahaja 3 m od centra eksplozije, je 

izpostavljena 9 krat večjem pritisku kot oseba, ki je oddaljena 6 m od iste (Pennardt, 

Lavonas, 2014). 

Poškodbe so torej odvisne od oddaljenosti poškodovanega od centra eksplozije. 

Sočasno pa imajo pomembno vlogo tudi moč eksplozije, ki pogojuje dolžino udarnega 

vala, medij, po katerem se udarni val širi, položaj telesa glede na mesto eksplozije in 

glede na druga telesa (Centers for Disease Control and Prevention, 2003), od katerih se 

lahko udarni val odbije ali lahko telo v njih udari. 

ŠIRJENJE UDARNEGA VALA 

Po eksploziji gre udarni val skozi pregreto ozračje v ognjeni krogli z nadzvočno hitrostjo. 

Po opravljeni določeni poti in povečanju oddaljenosti od ognjene žoge se udarni val 

upočasni. Hitrost pade na hitrost zvoka v mediju, skozi katerega potuje, torej na hitrost 

zvoka, ki ga ima ta v atmosferi. Dokler se udarni val širi radialno, njegova intenziteta 

pojenja približno za kvadrat prepotovane razdalje. Ko udarni val nuklearne eksplozije 

(kjer ta efekt lahko srečamo) udari ob površino tal, se bo odbil. Ta odbojni val ojača 

primarni (frontalni) val (US Army, 1996a).   
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Slika 1: Udarni val (http://www.fas.org/nuke/guide/usa/doctrine/dod/fm8-9/1ch3.htm) 
 

Glede na zgoraj navedeno in vidno na sliki lahko sklepamo, da bodo morebitni cilji v 

bližini mesta eksplozije bili izpostavljeni dvema udarnima valoma. Prvemu čelnemu bo 

namreč sledil še en odbiti val. Ta omejeni del v bližini eksplozije, kjer sta čelni in odbiti 

val razdeljena je imenovan: predel pravilnega odboja. Onstran tega je že ogret in stisnjen 

prostor, ki je tak zaradi premika čelnega udarnega vala. Skozi ta prostor se bo odbiti val 

premikal zelo hitro in bo kmalu ujel čelni udarni val. Fuzija dveh udarnih valov se imenuje 

»Mach efekt« in tvori Machovo deblo oz. steno (Cullis, 2001; US Army, 1996a). Višina te 

stene se povečuje s premikom udarnega vala navzven, ta del udarnega vala ne izgublja 

moč tako kot zgornji del, ampak bistveno manj in ima izjemno rušilno moč na navpično 

stoječe konstrukcije (US Army, 1996a). 

DELOVANJE UDARNEGA VALA  

Imamo dva osnovna in ločena tipa blast fenomena (učinka), ki se odvijata sočasno ob 

eksploziji. To sta: neposredna moč pritiska samega udarnega vala (v čelu udarne fronte), 

ki ga merimo v atmosferah pritiska (statični pritisk) in posredna moč blast vetra 

(dinamični pritisk), ki se meri s hitrostjo vetra, ki to silo povzroči (US Army, 1996b). 

Statični pritisk nastane zaradi ostrega porasta pritiska, ki je posledica kompresije 

atmosfere (faza kompresije). Ti pritiski nastanejo zaradi goste stene zraka, ki komprimira 

čelno zračno fronto. Velikost pritiska na katerikoli točki je neposredno proporcionalna 

gostoti zraka v valu (Cullis, 2001). 

Dinamični pritisk (blast wind) je vlečna moč produkt močnega prehodnega blast vetra, 

ki se združuje s premiki zračne mase, ki formira udarni val. Te sile se imenujejo dinamične 

zato, ker potiskajo, premikajo, uničujejo objekte v prostoru. Večina materialne škode 
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nastane kot posledica kombinacije visokega statičnega in dinamičnega pritiska (US Army, 

1996). 

 
Slika 2: Delovanje tlaka (http://www.fas.org/nuke/guide/usa/doctrine/dod/fm8-9/1ch3.htm) 
 

Udarni val, ki gre skozi atmosfero, daje molekulam v okolici energijo, zaradi katere te 

potujejo v smeri udarnega vala. Premik teh molekul se manifestira v obliki prehodnih 

vetrov, gre za veter udarnega vala (blast wind). Destruktivna moč udarnega vala v 

kombinaciji s temi vetrovi je proporcionalna kvadratu njihove hitrosti in se meri kot 

dinamični pritisk. Blast vetrovi prestavljajo uničevalno moč, ki proizvaja veliko število 

projektilov in rušenje objektov. Gre torej za visoko destruktivno dinamično moč (US 

Army, 1996).  

Efekti udarnega vala glede na pritisk v frontalnem delu 

Pritisk (kPa) Učinek 

3,45 - 7 Drobljenje stekla 

6,9 – 13,8 
Pokanje in zvijanje valovite pločevine in aluminijskih plošč 

 Popuščanje povezav umetnih mas in lesenih plošč (montažne hiše) 

10 - 38 Lomljenje betona 

20 - 60 Popolno uničenje zidakov 

> 69 Poškodba pljuč 

90 – 130 50 % možnost rupture bobniča 

160 – 230 1 % možnost smrti 

230 – 400 50 % možnost smrti 

400+ 100 % možnost smrti 

1 kPa = kilopaskal ali 1000 paskalov.   1 paskal = 1 newton moči na m2 površine. 1 atmosfera = 101,3 kPa 

Tabela 1. Efekti udarnega vala (Crnić, 2008) 
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Večji del materialne škode je posledica kombinacije visokega statičnega in dinamičnega 

pritiska (blast vetra). Relativno dolgo trajanje faze kompresije udarnega vala prav tako 

relevantno vpliva na popuščanje struktur, ki se dobesedno razletijo ob prihodu pritiska, 

ki sledi. Obremenitev struktur je prisotna, a nekoliko manjša tudi v času trajanja 

negativne faze, ki navadno traja dlje od pozitivne (US Army, 1996). Obe fazi prikazuje 

tudi slika 3 v poglavju o diferenciaciji udarnih valov. Tabela 1 prikazuje učinek udarnega 

vala glede na moč (kPa) s katero ta gre skozi neko telo oz. snov (US Army, 1996; US Army, 

1996b; O’Connor, 2008). 

SPLOŠNI UČINKI NUKLEARNE EKSPLOZIJE  

Medtem, ko je uničujoči učinek konvencionalnih eksplozivov skoraj v celoti odvisen od 

prenosa energije v obliki blast valov s posledično mehansko škodo, se energija pri 

nuklearni eksploziji prenaša na medije v okolju v treh oblikah. Te oblike so: udarni val 

(blast), termična radiacija in nuklearna radiacija. Porazdelitev energije med naštetimi 

oblikami je odvisna od dosega orožja, mesta eksplozije in karakteristik okolja. Ob 

detonaciji v atmosferi nizko nad površino z orožjem srednje kategorije se bo energija 

razdelila kot sledi: 

 50 % udarni val (blast) 

 35 % termalna radiacija s širokim elektromagnetskim spektrom (infrardeča, vidna in 

ultravijolična svetloba ter x žarki) 

 15 % nuklearna radiacija v sestavi; 5 % kot začetno ionizirajoče sevanje in 10 % kot 

rezidualna nuklearna radiacija.  

Navedena razdelitev se lahko znatno spremeni ob orožju višjega dosega kar je prikazano 

v tabeli 2, ki kaže učinke in radij delovanja glede na različno moč nuklearnega orožja. 

 

Učinek in radij delovanja nuklearnega orožja različnih moči 

 Moč 

Učinek 1 Kt 10 Kt 100 Kt 1000 Kt 

Ionizirajoče sevanje  

(50 % takojšnje prehodne nezmožnosti) 
600 m 950 m 1400 m 2900 m 

Ionizirajoče sevanje  

(50 % zakasnele smrtnosti) 
800 m 110 m 1600 m 3200 m 

Blast 

(50 % poškodovanih) 
140 m 360 m 860 m 3100 m 

Termična radiacija  

(50 % poškodovanih – opekline druge stopnje) 
369 m 110 m 3190 m 8020 m 

Tabela 2. Efekti delovanja nuklearnega oročja (Crnić, 2008) 
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Biološki efekti udarnega vala 

V literaturi je iz medicinskega vidika največ govora v zračnem in vodnem udarnem valu. 

(Crnić, 2008) Efekti so kot že omenjeno odvisni od oddaljenosti od eksplozije, njene moči, 

lokacije poškodovanca in drugih okoliščin.  

Najpomembnejši blast učinek za nastanek poškodbe je prav vlečna moč blast vetra 

(posredna sila). Torej je z vidika medicinske obdelave ta pomembnejša, saj neposredna 

sila (v čelu fronte udarnega vala) ima učinek bližje mestu detonacije in izgublja moč z 

oddaljevanjem od tega mesta. Obenem pa je njen efekt pogosto zamaskiran z efektom 

vlečne moči udarnega vala, z učinkom radiacij in termike (US Army, 1996b). 

Izpostavljenost direktnemu udarnemu valu pripelje do hudih poškodb ali takojšnje smrti. 

Osebje v zaščitenih prostorih ali težkih vozlih (npr. tank) so zaščiteni pred učinki radiacij, 

termike in blast vetra. Lahko se pa pojavi kompleksen vzorec poškodb zaradi 

izpostavljenosti visokemu pritisku, saj čelna fronta udarnega vala lahko gre skozi te 

strukture ali se celo ojača z odbijanjem znotraj nekega prostora (US Army, 1996b). 

POSLEDICE DIREKTNE MOČI UDARNEGA VALA (BLASTA) 

Pomembnejše lastnosti udarnega vala so: 

 vrednost pritiska v čelu udarne fronte 

 obseg najvišje točke pritiska (velikost) 

 trajanje udarnega vala 

Pomembnejše lastnosti tarče pa vključujejo: 

 velikost 

 maso 

 gostoto 

 odpornost na deformacijo 

Vsekakor ne gre pozabiti na pomembnost položaja tarče, glede na udarni val in medij 

skozi katerega se val širi. Od obeh je namreč odvisno, kakšne poškodbe bodo nastale ter 

ali jih bodo spremljale dodatne poškodbe in ne le tiste povzročene z direktno močjo 

udarnega vala.(Crnić, 2008) 

Ko udarni val deluje direktno na prožno in prilagodljivo snov, kot je človeško telo, se 

prenos valov pritiska skozi telo manifestira s hitrimi kompresijami in dekompresijami 

tkiva. Prenos teh valov je lahko zelo močan in pripelje do poškodb: začetno so to lahko 

poškodbe na stičnih mestih med tkivi različnih gostot (kost in mišica) ali na mestih, kjer 

tkiva vsebujejo zračne žepe. Pljuča in gastrointestinalni trakt so posebej dovzetni za 

poškodbe. Zaradi poškodb navedenih delov lahko pride do hudih krvavitev ali zračnih 

embolij, oboje je lahko usodno. Poškodba bobniča je pogosta, a manjša poškodba v teh 

primerih.  

Mejna vrednost pritiska, ki je potrebna, da nastane škoda, je lahko zelo različna. 

Ocenjeno je bilo, da je lahko že 193 kPa usodna vrednost, preživetje pa je možno tudi 
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po izpostavljenosti pritisku do 262 kPa (1,9 atm – 2,5 atm). Konkretneje so te številke, 

prikazane v tabeli 1. Mejna vrednost, pri kateri se ocenjuje, da lahko pride do poškodbe 

pljučnega parnehima, je okoli 68,9 kPa, če seveda govorimo o enostavnem, ne ojačanem 

(neodbitem) udarnem valu. Seveda bo ta številka precej drugačna, ko je izpostavljenost 

daljša ali se poškodovanec nahaja na mestu, kjer je prisoten tudi odbojni val. Mejna 

vrednost poškodbe bobniča je verjetno okoli 22 kPa. Najvišji pritisk v kombinaciji s 50 % 

možnostjo poškodbe bobniča pa nam da mejno vrednost med 90 – 130 kPa.  

Iz navedenega lahko zaključimo, da so primeri, pri katerih bo potrebna medicinska 

obravnava po izpostavljenosti direktni moči udarnega vala, ko je pritisk večji od 70 kPa.  

POSLEDICE POSREDNE (INDIREKTNE) MOČI BLASTA 

Vlečna moč blast vetra je proporcionalna hitrosti in trajanju vetrov samih. Moč vetrov pa 

je odvisna od oddaljenosti od točke detonacije, dosega orožja, višine eksplozije. Blast 

vetrovi in njihova moč so relativno kratki, a izjemno močni. Lahko so dosti hitrejši od 

najmočnejšega orkana, saj lahko dosegajo hitrost več 100 km/uro. Kot posledica tega 

efekta nastajajo sekundarne in terciarne blast poškodbe.  

Oddaljenost od mesta detonacije, na kateri prihaja do resnih poškodb zaradi indirektne 

(posredne) moči blasta, je dosti večja od oddaljenosti, na kateri smo izpostavljeni enako 

resnim poškodbam direktne moči blasta. Vlečna moč udarnega vala je pri večjih 

eksplozijah (atomskih) taka, da kakršnakoli vegetacija ali druga struktura postane del 

nevarne mase projektilov (Crnić, 2008). 

 

Diferenciacija udarnih valov 

Udarne valove delimo in tudi poimenujemo na podlagi snovi (medija) po katerem se 

širijo, in sicer (Crnić, 2008; Kalinšek, 1987; Kovačić, 1996): 

 Zračni udarni val – Air Blast 

 Vodni udarni val – Water Blast 

 Trdni udarni val - Solid Blast 

ZRAČNI UDARNI VAL – AIR BLAST 

Udarni val v zraku potuje najpočasneje in ne povzroča hudih poškodb na človeškem 

telesu (US Army, 1999). Ker zračni udarni val s širjenjem radija izgublja hitrost, so 

posledično primarne poškodbe pri zračnem blastu, ki se širi na odprtem, omejene na 

relativno bližino epicentra eksplozije in so manj pogoste kot sekundarne poškodbe, ki 

jih povzročijo leteči šrapneli (US Army, 1999). Pogosteje se bo torej zgodilo, da bo 

poškodovanec utrpel usodne sekundarne in terciarne poškodbe kot, da bi ga ogrozile 

primarne. Velika večina preživelih po eksploziji pa bo imela zajetne sekundarne in 

terciarne poškodbe, ki jih bo nujno oskrbeti (Horrocks, 2001). 
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Pogosta poškodba, ki jo lahko srečamo pri tem tipu udarnega vala, je ruptura bobniča. 

Gre za poškodbo manjše entitete, ki je pogosto lahko posledica zvoka, ki se je sprostil 

ob eksploziji. Tu bo odločilno vlogo pri oceni odigrala bližina poškodovanca mestu 

detonacije.  

Zračni udarni val ima 3 faze. Prva je udarna faza (pozitivna), ki je posledica eksplozije in 

se širi sferično od mesta eksplozije. Pri širjenju udarnega vala prihaja do izgorevanja 

gorljivih plinov in ogrevanja zraka, ki vsebuje tudi negorljive pline. Zrak, ki ima visoko 

sposobnost ekspandiranja in komprimiranja, se hitro ogreva in hitro hladi. V toku 

ekspandiranja udarnega vala, ki se širi, nastajajo luknje zraka in ustvarja se podtlak. 

Statični pritisk v čelu udarne fronte raste zelo strmo od normalnih vrednosti 

atmosferskega pritiska do najvišje točke. Ko doseže to točko, začne tlak za čelom udarne 

fronte padati. Posledica tega in ustvarjanja podpritiska znotraj kupole je padanje pritiska 

tudi v čelu fronte, ko se pritisk za čelom udarne fronte dovolj oddalji od centra eksplozije 

pade pod vrednost normalnega atmosferskega pritiska. Dejansko bo v tem trenutku  

pritisk izven kupole (pred čelom udarne fronte) višji kot znotraj in to je začetek negativne 

faze udarnega vala. Nastane torej implozija, ki je druga faza (negativna) zračnega 

udarnega vala. Delovanje dveh opisanih faz prikazuje slika 3 (US Army, 1996).  

 

                     
 

Slika 3: Faze tlaka po eksploziji (http://www.fas.org/nuke/guide/usa/doctrine/dod/fm8-9/1ch3.htm) 

Tretja faza, ki poteka praktično sočasno ob obeh fazah pa je delovanje blast vetra 

(dinamični pritisk) kar je podrobno opisano v poglavju o delovanju udarnega vala. 
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Vpliv ovir v prostoru na zračni udarni val  

Udarni val napreduje z določeno močjo, ki s potjo skozi zrak upada. V kolikor se udarni 

val sreča z oviro se od nje lahko deloma ali v celoti odbije, kar je odvisno od ovire. Odbiti 

val bo ojačal prihajajočega in ovira bo kmalu pod vplivom 2 – 8 krat večje moči pritiska 

od tiste, ki jo je imel sam primarni val. Moč tega efekta je odvisna od oddaljenosti 

eksplozije, materiala in njegove vzdržljivosti. (US Army, 1996) 

Tipi poškodb, ki jih lahko povzroči zračni udarni val 

Kot je že zgoraj omenjeno, je najpogostejša poškodba bobniča, ki je pa lahko tudi 

posledica zvoka, ki se je sprostil ob eksploziji. Sicer so pri zračnem udarnem valu 

poškodbe zaradi samega udarnega vala (direktnega pritiska) bolj izjema kot pravilo. V 

kolikor do teh pride, so v nevarnosti tako kot pri vodnem udarnem valu votli organi kot 

so pljuča in GI trakt. (Pennardt, Lavonas, 2014; Kalinšek, 1987; Brady Prentice Hall, 1997; 

Brady Prentice Hall, 2004) Bistvena razlika je, da je možnost poškodb organov v trebušni 

votlini, ki je pri vodnem udarnem valu bolj pogosta tu bolj redkost (Horrocks, 2001; 

Kovačić, 1996).  

VODNI UDARNI VAL – WATER BLAST 

Podvodna eksplozija ustvarja velik volumen plinaste energije (podvodni mehur) in udarni 

val, ki se širi po vodi naprej. Posledično se ustvari val negativnega pritiska na vodni 

površini, ki se vdre in nastane kupola, ki jo prekrivajo majhne vodne kapljice (drobci oz. 

pena). Oba vala (val negativnega pritiska iz površja in val pozitivnega pritiska, ki se širi 

od mesta eksplozije) medsebojno delujeta, kar pospešuje propadanje podvodnega 

udarnega vala (sesedanje). Vsako sesedanje pa je dejansko novo oddajanje pulzacij v 

okolico (Horrocks, 2001). 

Efekt implozije se torej v vodi manifestira nekoliko drugače kot pri zračnem valu. 

Detonacijska energija eksplozije se razdeli med (Landsberg, 2000): 

 začetni udarni val eksplozije 

 hitrost potovanja čelnega udarnega vala skozi vodo,  

 pulzacij, ki ji ustvari zaporedno sesedanje mehurja  

 turbulenco in sunke premikov razburkane mase vode v okolici  

Zadnji dve alineji opisujeta dogajanje, ki lahko (če je eksplozija dovolj močna) pripeljeta 

do tako imenovanega vrenja vode (Crnić, 2008). Pri manj močnih eksplozija vrenje ni tako 

očitno vidno na površju, a ga je možno zaznati v obliki pene in manjše razburkanosti na 

površini.   

Tipi poškodb, ki jih lahko povzroči vodni udarni val 

Udarni val v vodi potuje dosti hitreje kot v zraku in bo lahko povzročil škodo na telesu 

na veliko večji oddaljenosti, kot jo lahko povzroči zračni udarni val. Človeško telo vsebuje 

veliko tekočine in je take gostote, ki je blizu gostoti morske vode. Zahvaljujoč temu vodni 

udarni valovi lahko potujejo skozi telo in na večini organov ne bodo povzročili škode. 
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Vodni udarni val najpogosteje lahko povzroči škodo na notranjih organih, ki vsebujejo 

zrak (Horrocks, 2001; US Army, 1999). 

TRDNI UDARNI VAL - SOLID BLAST  

Trdni udarni val se po trdi snovi širi najhitreje. Bolj je trdna snov, hitrejši je udarni val. Tak 

val se lahko širi po zemlji, skalah, stavbah, palubi ladje, po tanku in drugje (Kalinšek, 1987; 

Kovačić, 1996; US Army, 1999). 

Tipi poškodb, ki jih lahko povzroči trdni udarni val 

Ta lahko povzroči rupture večjih krvnih žil, a pogosto brez poškodb kože. (Kovačić, 1996; 

US Army, 1999). Pogoste so poškodbe skeleta (Kalinšek, 1987) še posebej zlomi dolgih 

kosti (Kovačić, 1996). 

 

Razvrstitev blast poškodb 

Blast poškodbe v medicini razlikujemo glede na mehanizem poškodbe. Eksplozivi 

visokega reda (HE) lahko povzročijo vse 4 tipe poškodb medtem, ko eksplozivi nizkega 

reda (LE) lahko povzročijo poškodbe nižje entitete. Te poškodbe kategorizirane v 

sekundarne terciarne in kvartarne poškodbe.  

Pomembno je strogo razlikovanje med udarnim valom (blast wave) in vetrom udarnega 

vala (blast wind). Če obnovimo v nekaj besedah; prvi je učinek pritiska, ki je posledica 

eksplozije eksploziva visokega reda, drugega pa sproži pretok pregretega zraka. 

Medtem, ko se udarni val manifestira le pri detonacijah eksploziva visokega reda, veter 

udarnega vala lahko srečamo pri eksplozijah obeh tipov. Pri detonaciji eksploziva nizkega 

reda bo učinek tega vetra bistveno bolj omejen od učinka istega pri detonaciji eksploziva 

visokega reda. 

PRIMARNE BLAST POŠKODBE 

Te poškodbe so posledica delovanja pritiska udarnega vala na tkivo. Zaradi velike 

elastičnosti zraka so primarne blast poškodbe pogosto poškodbe tkiv, ki vsebujejo zrak 

ali druge pline. Pri zračnem udarnem valu najpogosteje prihaja do poškodb bobniča in 

pljuč. Poškodbe GI trakta so pogostejše pri vodnem blastu (Pennardt, Lavonas, 2014; 

Kalinšek, 1987; Kovačić, 1996). 

Čeprav smo že večkrat rekli, da je možnost primarnih blast poškodb pogojena z relativno 

bližino epicentru detonacije in so manj pogoste kot sekundarne poškodbe, ki jih 

povzročijo leteči šrapneli (US Army, 1999) gre vseeno poudariti, da tudi te predstavljajo 

nevarnost.  

Pod določenimi pogoji (US Army, 1999), ki so našteti spodaj pa lahko pride do veliko 

višje incidence primarnih blast poškodb, kot jih sicer lahko pričakujemo, Ti pogoji so: 

 eksplozija v zaprtih prostorih (vozila ali stavbe) kjer odboj udarnega vala poveča 

moč samega, 

 ko je žrtev zelo blizu mesta eksplozije, 
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 pri posameznikih, ki se približajo mestu eksplozije v zaščitni opremi, ki jih ščiti pred 

šrapneli, a ne pred udarnim valom, 

 ob zelo obsežnih eksplozijah, 

 ob uporabi posebej prirejenega orožja. 

Mehanizem nastanka primarnih blast poškodb 

Udarni val deluje z določeno močjo na površino telesa, ta moč se prenaša na notranje 

strukture in povzroča valovanje tkiva. Inertni efekt ima vlogo pri nastanku poškodb v 

bližini relativno velikih zračnih votlin in krvnih žil, ki se nahajajo v delih pljuč. Na nekaterih 

mestih se nahajajo večje razlike med stisljivostjo izoliranih žepov zraka in karakteristikami 

tkiva, ki tvori pljuča in druge organe. Te razlike so kritični faktor pri nastanku poškodb.  

Pritisk udarnih valov se širi skozi pljučni parenhim, po določenem času izpostavljenosti 

pljuča niso več sposobna prenesti lokalizirani napor, ki deluje na površino plevre. V tem 

primeru pritiskanje, valovanje, raztezanje in stiskanje prekorači fizično mejo pljučnega 

tkiva in pride do poškodbe, ki jo poznamo kot – blast pljuča (Horrocks, 2001).  

Delovanja, ki pripeljejo do poškodb črevesja in bobniča so nekoliko bolj enostavna. 

Izolirana mesta, kjer se v črevesju nahajajo plini, so izpostavljeni kompresiji, ki jih 

povzroča udarni val, ki deluje na abdomen. Ker je zrak dosti bolj stisljiv kot tkivo, to 

delovanje kmalu doseže zgornjo mejo in pride do poškodbe. Lahko pride do krvavitev v 

steni črevesja ali v hujšem primeru do rupture. Ta tip poškodbe je lahko tudi manjše 

entitete in lahko se zgodi, da se hematom pojavi šele po 12 – 48 urah. Tak primer 

povzroči simptomatiko v obliki bolečin in bruhanja, ki so indikacija za dodatne preiskave. 

Bobnič je relativno enostavna membrana. Votli prostor, ki se nahaja v srednjem ušesu za 

bobničem, nima sposobnosti regulacije pritiska skozi Eustahijevo cev z zadostno 

hitrostjo. Ko pritisk doseže mejo zdržljivosti bobniča, pride do rupture.  

SEKUNDARNE BLAST POŠKODBE 

Te poškodbe nastanejo, ko telo zadene projektil, ki ga nosi veter udarnega vala, ki ima 

veliko destruktivno moč.(Kovačić, 1996; Brady Prentice Hall, 1997; Brady Prentice Hall, 

2004) Ta mehanizem je najpogostejši vzrok poškodb pri številnih eksplozijah ne glede 

na entiteto le teh. 

Do 10 % vseh preživelih po udarnem valu ima poškodbe oči. Praviloma so to sekundarne 

blast poškodbe, torej posledica perforacij zaradi tujkov. Zanimivo je, da so začetne težave 

pogosto minimalne in se pokažejo po sami izpostavljenosti, tudi nekaj tednov ali 

mesecev kasneje (Centers for Disease Control and Prevention, 2003). V novejši literaturi 

se lahko za isto navedbo najde podatek, da je takih poškodb tudi do 28 % in so 

povzročene predvsem, kjer se je ob eksplozijah razletelo veliko stekla (Odhiambo et al, 

2002). 

TERCIARNE BLAST POŠKODBE 

Do njih pride, ko telo, ki ga nese po zraku udari v trdi material oz, oviro na svoji poti 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2003; Crnić, 2008; US Army, 1999a; Brady 
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Prentice Hall, 1997; Brady Prentice Hall, 2004) Pri močnejših eksplozijah lahko veter 

udarnega vala dvigne človeka, ki lahko udari ob katerokoli oviro na poti, ko ga blast veter 

nosi. In pravkar navedeno je le še en razlog, zakaj bi v praksi pri obravnavi pacienta, ki je 

bil izpostavljen udarnemu valu, morali upoštevati tip eksploziva in lokacijo eksplozije 

(Arnold et al, 2004).  

Pri eksploziji v Oklahoma City-ju je bilo zelo veliko število takih poškodb v kombinaciji s 

sekundarnimi blast poškodbami na otrocih. Velika je bila incidenca zlomov lobanje 

vključno s 17 primeri z odprto poškodbo možganov in veliko število amputacij na dolgih 

kosteh (Quintana et al, 1997). 

Nekaj avtorjev navaja tudi Crush poškodbe v skupini terciarnih blast poškodb (Horrocks, 

2001; DePalma et al, 2005), a so ti v veliki manjšini. Kljub temu pa večina zagovarja 

stališče terciarna blast poškodba le tista, do katere pride, ko telo, ki ga veter udarnega 

vala dvigne udari ob neko telo ali oviro.  

KVARTARNE BLAST POŠKODBE 

Gre za poškodbe, ki jih ne povzroča direktno udarni val, a so zelo pogoste v primerih 

eksplozij. Tu razumemo različne inhalacije toksičnih snovi, izpostavljenost radiokativnim 

snovem opekline, zastrupitve s plini, in seveda crush sindrom. Ta namreč lahko nastane 

zaradi delovanja udarnega vala na strukture, ki se posledično zrušijo.  

 

Zaključek  

Obravnava pacienta, ki je bil izpostavljen udarnemu valu naj sledi ugotovljenim znakom 

in vidnim poškodbam ob poznavanju in upoštevanju zgoraj navedenih dejstev. Izkušnje 

številnih držav in institucij k navedenemu ponujajo dodatna dejstva in priporočila pri 

predbolnišničnem pristopu, k takim poškodovancem.   

Direktna posledica eksplozije je poškodba pljuč (blast pljuča) za katero velja (National 

Center for Injury Prevention and Control, 2013), da so prisotne težave z dihanjem in 

hipoksija, možna je tudi brez vidnih poškodb prsnega koša. Osebe, ki so v času eksplozije 

bile v zaprtem prostoru ali v bližini vira eksplozije, so bolj izpostavljene tveganju. 

Simptomi tovrstne poškodbe lahko vključujejo; dispnejo, kašelj, hemotpizo in bolečine v 

prsnem košu. Lahko opazimo; tahipnejo, hipoksijo, cianozo, apneo, piskanje, slabše slišne 

dihalne tone in hemodinamsko nestabilnost. Pri poškodovancih z zlomi lobanje, 

penetracijskimi poškodbami prsnega koša ali glave in opeklinami, ki prekrivajo več kot 

10 % telesa, je večja možnost blast pljuč. Možen je hematotoraks in penumotorkas ter 

embolije, ki so posledica trganja pljučnih in žilnih struktur. Blast pljuča se lahko ugotovijo 

v 24 – 48 urah po izpostavitvi.  

Ob predbolnišnični obravnavi upoštevajmo (National Center for Injury Prevention and 

Control, 2013): 

 Začetna triaža, oživljanje in transport naj sledijo standardnim protokolom za 

tovrstne nesreče (masovne / z več poškodovanimi). 
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 Eksplozije v zaprtih prostorih imajo za posledico višjo incidenco primarnih blast 

poškodb vključujoč blast pljuč – upoštevaj pacientov položaj in okolico v času 

eksplozije.  

 Poškodovanemu, s sumom na ali potrjenimi blast pljuči, se naj aplicira kisik s ciljem 

preprečevanja hipoksije. Kompromitirana dihalna pot zahteva takojšnje ukrepanje. 

Če obstaja grožnja za dihanje, je nujna ET ob upoštevanju dejstva, da mehanska 

ventilacija in pozitiven pritisk lahko zvišata tveganje za rupturo alveol, 

pnevmotoraks in pljučno embolijo.   

 V primeru zračne embolije dovajati visoke koncentracije kisika ob namestitvi 

pacienta v pronalni položaj (leže na trebuhu) z nagibom na levi bok.  

 Klinični dokaz hematotroaksa ali pnevmotoraksa zahtevata opazovanje, tenzijski 

pnevmotoraks zahteva razbremenitev.  

 Aplikacija tekočin naj bo previdna, saj povečan volumen tekočine lahko negativno 

vpliva na obremenjena pljuča in poslabša stanje. 

 Transport naj bo hiter skladen z lokalnimi usmeritvami v najbližjo ustanovo.  

 

POSEBNOSTI PRI PREDBOLNIŠNIČNI OSKRBI BLAST POŠKODB  

Zaposleni v NMP morajo znotraj možnosti dobiti čim več informacij o naravi, velikosti, 

obsegu in času eksplozije; oddaljenost poškodovanih od epicentra, položajih 

poškodovanih, ki so posledica blast vetra, morebitni prisotnosti strupov, kemikalij, 

radioaktivne kontaminacije s ciljem ustrezne obravnave in pravočasne aktivacije 

ustreznih služb. Ob navedenemu je s ciljem ustreznejše obravnave smotrno vzeti v poštev 

tudi spodaj navedeno (Pennardt, Lavonas, 2014). 

Analiza dosedanjih dogodkov je pokazala, da se pri obremenitvah bolnišnic pojavlja 

pojav obratne triaže, kjer se v ustanovah prvo zglasijo lažje poškodovani, ki jim sledijo 

težje poškodovani. Smotrno je zagotoviti pregled lokacije z Gaiger števcem predvsem, 

če obstaja sum na namensko povzročitev eksplozije. Le na ta način je možen ustrezen 

pristop in dekontaminacija. Veliko število smrti zaradi izkrvavitve po amputacijski 

poškodbi bi bilo možno preprečiti z ustrezno identifikacijo in oskrbo. Ne gre pozabiti na 

zgodnjo in ustrezno uporabo kisika pri vseh pacientih, ki to potrebujejo. Na terenu bi se 

bilo potrebno izogibati aplikaciji velikih količin tekočin vsem poškodovanim in se 

usmeriti bolj v ustrezno oceno potrebe po aplikaciji le teh. Ne gre pozabiti na omejevanje 

izgube temperature in prevencijo hipotermije, saj je tako stanje povezano z višjo 

mortaliteto.  

V primerih zgoraj omenjenih življenjsko ogrožajočih travmah okončin, ki so posledica 

blat poškodb, se ugotavlja, da zgodnja uporaba podveze lahko reši življenje. Študija, ki 

je primerjala CAT (combat application tourniquet) z uporabo pnevmatske podveze 

(emergency and military tourniquet – EMT) je pokazala, da je drugi že z uporabo srednje 

moči zatezanja dal dosti boljše rezultate pri nadzoru pretoka arterijske krvi pri znatno 

večjem številu pacientov (Taylor et al, 2011). 
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REŠEVANJE IZ RUŠEVIN 

 

Tomaž Dražumerić 

 

Poklicna gasilska enota Celje 
e-pošta: sedi.prostor.tacko@gmail.com 

 

 

Izvleček 

V prispevku je opisano reševanje v primeru nesreč, katerih posledica so nesreče, 

povzročene po naravi ali ljudeh in katerih posledica so rušenje objetkov in infrastrukture. 

Iskanje ponesrečnih in reševanje iz ruševin je  izredno težavno, pomembo vlogo igrajo 

tudi posebej naučeni in trenirani reševalni psi. 

 

Ključne besede: nesreča, ruševine, reševanje, reševalni psi, gasilci 

 

Uvod 

Reševanje iz ruševin je posebna naloga reševalnih enot v sklopu omilitve posledic 

razdejanja, nastalega zaradi porušitve ob naravnih nesrečah (potresi, ujme, podori, 

plazovi, eksplozije, neurje, vihar), tehnične nesreče (industrija, gradbeništvo), nesreče 

zaradi človeškega faktorja. 

Reševanje ljudi izpod ruševin izvajajo izurjene enote CZ, ki so tehnično in strokovno 

usposobljene za opravljanje najtežjih nalog pri iskanju in reševanju ljudi. 

 

Vsebina 

V Sloveniji so v enote vključeni gasilci, nujna medicinska pomoč, policija, vodniki 

reševalnih psov, gorska reševalna služba, geofonisti, statiki- gradbeniki, enota USAR, 

službe CZ, vojska, dežurna elektro in komunalna podjetja. Vse službe in enote, ki ljudi 

rešujejo na intervencijah se stalno strokovno in tehnično usposabljajo, da bi kot člani 

ekip delovali timsko in se zavedali zahtevnosti in nevarnosti, ki jim pretijo pri opravljanju 

te humane dejavnosti. Pomembna je predhodna seznanitev z oblikami ruševin, vzroki za 

posamezna rušenja in kako postopati na intervencijah ob porušitvi objektov, da bi 

najbolje zaščitili sebe in tistega, ki ga rešujejo. 

Ruševine nastanejo, če so sile, ki delujejo na zgradbo (potres, zdrs zemljišča, eksplozija 

…), močnejše od sil, ki delujejo v konstrukcijskih elementih zgradbe in jo držijo v 

ravnotežju. Zaradi porušenja ravnotežja notranjih sil pride do preobremenitve gradbenih 

materialov in kot posledica tega do rušenja objekta. 

Ruševine so skupki poškodovanih konstrukcijskih elementov, gradbenega materiala, 

pretrganih instalacij, notranje opreme zgradbe … Oblika in obseg ruševine sta odvisna 

od solidnosti gradnje, kakovosti gradbenega materiala, konstrukcijskih elementov, višine 
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in velikosti zgradbe. Ruševina je zaradi svoje nestabilnosti nevarna za reševalce, in sicer 

neposredno zaradi samega rušenja in posredno zaradi ne izklopljenih instalacij, nevarnih 

snovi in materialov. Nevarnosti, ki jih označujemo reševalci: voda, izhajanje plina, 

kemikalije, radioaktivnost, eksplozivni materiali, elektrika, nevarnost podora, gorljive 

tekočine, ostri predmeti … 

 

 

Slika 1: Reševanje v ruševinah (J. Šporar, 2013) 

 

Poznamo več vrst ruševin: vrzel med hišami (škrbina), ruševinski krater, izpad čelne stene, 

poševne ruševine, večplastne ruševine, vertikalne, ruševine z zaprtimi prostori, okrajna 

ruševina, ruševinski stožec, lastovičje gnezdo, pol prostor, prostor zapolnjen z 

ruševinami, poplavljen prostor, ruševine v posamičnih prostorih. Vrste gradbenih 

konstrukcij, ki se najpogosteje uporabljajo: armirana betonska skeletna konstrukcija, 

kovinske konstrukcije pri industrijskih objektih, stavbe iz opeke z armirano betonsko med 

stropno konstrukcijo, stavbe z masivnimi debelimi zidovi, predalčne konstrukcije, 

montažne zgradbe. 

Cilj reševanja iz ruševin je s tehničnimi pripomočki in metodami dela prekiniti delovanje 

in ogrožanje predmetov ali snovi na človeka in njegovo okolico. 

Nevarnost, ki preti reševalcem med reševanjem, je prah, ki je spremljevalec vseh rušenj. 
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Pojavlja se v obliki finih prašnih delcev, ki se daljši čas zadržuje v zraku in v obliki plasti z 

drobnimi ali večjimi odpadki gradbenih materialov, ki se seseda na površine ter jih počasi 

polni. Prah zapira dihalne poti in povzroča dušenje, zato je obvezna uporaba maske. 

Učinek prahu se delno blaži s polivanjem ruševin z vodno prho, kar vršijo gasilci.  

Požari ogrožajo zasute in reševalce zaradi visokih temperatur in drugih strupenih 

produktov gorenja. Nastajajo velike količine pepela in saj kar povzroča dušenje zasutih. 

V ruševine lahko vdre voda iz pretrganih vodovodnih cevi, instalacij, rezervoarjev, zaradi 

gašenja. Voda dodatno onemogoča delo v kletnih delih ruševine. 

V primeru poškodovanega kanalizacijskega omrežja prihaja do odvajanja fekalnih snovi, 

izhlapevanja različnih plinov koncentracije žveplovodika, CO2, monoksida, metana in 

drugih plinov.  

 

 

Slika 2: Reševanje izpod ruševin (J. Šporar, 2013) 

 

Električna instalacija je v večini primerov porušenih hiš poškodovana in varovalke zaradi 

kratkih stikov pregorijo. Kljub temu je potrebna previdnost pri napeljavah in je treba 

ravnati, kot, da so pod napetostjo, dokler ni izključena glavna varovalka oz. napajalni 

kabel. 

Nevarnosti so še plini, ki jih odkrivamo z napravami in indikatorji za merjenje 

koncentracij, 
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Kontaminacija na ruševini je lahko radiacijska in kemična. Tam se med reševanjem 

uporablja izolirne dihalne aparate in zaščitne obleke, ki ščitijo vse dele telesa. 

Ljudi, ki rešujemo iz ruševin, so prestrašeni, ker so zasuti in izčrpani od brezuspešnih 

poskusov, da bi se izkopali. Reševalci morajo biti obzirni in vzpostaviti stik s prizadetimi 

že v fazi izkopavanja. Poškodovane ljudi utegnemo najti na površini ruševine, v ruševini 

ali pod ruševinsko plastjo. Do zmečkaninskega sindroma pride zaradi zmečkanja mišice, 

pri čemer so poškodovani miociti (mišične celice) in se iz njih sprostijo v krvni obtok 

znotrajcelične sestavine, kar se imenuje rabdomioliza. Ena poglavitnih sestavin, ki se na 

ta način sprosti, je mioglobin, sorodna beljakovina hemoglobinu, ki prenaša kisik. 

Mioglobin se filtrira skozi ledvične glomerule vledvične cevke, kjer povzroči obstrukcijo 

in ovira delovanje ledvic. Tudi druge znotrajcelične sestavine, ki se sprostijo v obtok 

(protoni, fosfati, kalij, nukleotidi ...) imajo pomembno vlogo v patofiziologiji 

zmečkaninskega sindroma. 

Reševanje se izvaja po zaporedju izvidovanja, odkopavanja, prodiranja, zavarovanja 

poškodovanih delov in konstrukcij stavbe, da se prepreči rušenje, prva pomoč 

poškodovanim, izvlek in transport poškodovanih. 

 

 

Zaključek  

Uspešnost reševanja je odvisna od števila in izurjenosti ekip, od sredstev za reševanje in 

mehanizacije ter od globine in vrste materialov, pod katerim so zasuti ponesrečenci. 

Kadar na reševalnih akcijah sodelujejo ekipe iz tujine, se ravnamo po INSARAG 

smernicah. 
 

 

Viri 
 

ABC za vodnike reševalnih psov (Gerbec) 
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PRISTOP K OSKRBI UKLEŠČENIH OSEB V OKVIRU NMP 

 

Darko Čander 

 

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, OE Nujna medicinska pomoč 
e-pošta: cander.darko@gmail.com 

 

 

Izvleček 

Pristop k oskrbi ukleščenih oseb predstavlja za reševalce na terenu velik izziv. Potrebno 

je dobro in usklajeno sodelovanje z ostalimi službami, ki sodelujejo pri tehničnem delu 

reševanja, v smislu zavarovanja kraja intervencije in pri ekstrikaciji ukleščenih 

poškodovancev.  

Časovna komponenta je tukaj zelo pomembna, saj vpliva na izid in prognozo, še posebej 

ob težkih mehanizmih poškodb. Medicinski del pa zahteva veliko pozornost, znanja in 

izkušenj, saj nastopajo v takšnih situacijah pomembne podrobnosti, ki niso del 

vsakdanjega rutinskega dela reševalcev. 

 

Ključne besede: ukleščenje, crush, utesnitev, ishemija mišice 

 

Uvod 

Poškodbe, ki so povezane z ukleščenjem, so bile v preteklosti obravnavane predvsem kot 

vojne poškodbe, vendar se dandanes z njimi vse več srečujemo tudi v civilnem življenju. 

Gre za stanja ob dogodkih, kot so potresi in eksplozije, kjer pride do zrušitve zgradb, ob 

velikih železniških nesrečah, prometnih nezgodah, delovnih nezgodah (rudniki, gozdovi) 

in pri drugih specifičnih primerih, ko pride do stisnjenja ali zmečkanja dela telesa.   

Pri teh poškodbah lahko pride v prvi fazi po dogodku do latentnega intervala, ko 

poškodovanec ne kaže znakov prizadetosti, kasneje se pa lahko razvijejo razne klinične 

slike, komplikacije in posledično tudi smrt poškodovanca. 

Zato je za vse, ki se ukvarjajo z reševanjem v predbolnišničnem okolju, posebnega 

pomena poznavanje mehanizma poškodbe, manifestacije znakov in simptomov ter 

pravilen pristop z ustreznimi začetnimi ukrepi. 

 

Patofiziologija 

Poškodbam, ki nastanejo kot posledica ukleščenja in/ali izpostavljenosti dolgotrajnim 

pritiskom na telo, je skupen izraz »crush« poškodbe. Za boljše razumevanje 

patoanatomskih sprememb ob teh poškodbah je potrebno poznavanje nekaj osnovnih 

pojmov v obliki definicij:  

Crush poškodbe so poškodbe na delih telesa z veliko mišično maso, predvsem na 

ekstremitetah, lahko pa tudi na mišičju trupa ter glutealne regije. Pri tem gre za trajno 
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silo stisnjenja/zmečkanja, ki ovira normalno metabolično funkcijo v prizadetem delu 

telesa. Najpogosteje gre za tope, zaprte poškodbe, lahko pa so tudi odprte. 

Crush sindrom je v bistvu sistemska manifestacija poškodbe mišic zaradi direktne 

poškodbe ali ishemično-reperfuzijske poškodbe. Manifestacija se kaže kot rabdomioliza, 

porušeno elektrolitsko in acidobazno ravnotežje, hipovolemija in akutna ledvična 

odpoved.   

Compartmen sindrom je utesnitev mišične lože, kjer zaradi povišanega tlaka v mišicah, 

ovitih s fascijo, pride do stisnjenja žil in s tem manjše prekrvavitve, kar vodi v nekrozo 

mišic in prej omenjene sistemske učinke (elektrolitske motnje, ledvična odpoved). Med 

mnogimi vzroki za sindrom kompartmenta (dolgotrajno ležanje, alkohol in drugi strupi 

itn.), je tudi crush poškodba. 

Sama zgodovina termina CRUSH poškodbe sega v leto 1941, ko sta raziskovalca 

Bywaters in Bell objavila klinična spoznanja o strukturnih in funkcijskih spremembah pri 

poškodovancih, ki so jih izvlekli izpod ruševin zgradb ob bombardiranju Londona med 

drugo svetovno vojno. Veliko število oseb je po določenem času umiralo zaradi ledvične 

odpovedi in to kljub temu, da po dogodku niso kazali kakšnih kliničnih simptomov. 

Skupna značilnost večine teh oseb je bila, da so imeli dele telesa izpostavljene 

dolgotrajnemu pritisku.  

Prva spoznanja so temeljila na ugotovitvah pri obdukcijah, ki so pokazale obstrukcijo 

ledvičnih tubulov z mioglobinom iz zmečkanih mišic. Prvotni postopki oskrbe so zajemali 

prevezo nad poškodbo, da bi na ta način preprečili nalaganje mioglobina v ledvicah in s 

tem anurijo. Postopek so nato hitro ukinili, saj je prihajalo do številnih amputacij okončin 

zaradi predolge prekinitve krvnega obtoka.  

 

Reakcija tkiva pri crush poškodbah 

Crush poškodbe se lahko manifestirajo kot zmečkaninski (crush) sindrom in/ali kot 

utesnitveni – kompartmentalni (compartment) sindrom.  

Znaki in simptomi, ki se ob tem lahko pojavijo, so: napetost, edem, bolečine v mišici, 

obarvan urin, hipovolemični šok, acidoza ter oligurija, ki pozneje preide v anurijo in 

akutno ledvično odpoved. 

Klinična slika je lahko zelo raznolika, od na videz nepomembnih lokalnih in splošnih 

sprememb, pa do manifestacije težkega šoka. 

Patofiziološke spremembe: 

 Ishemija, ki nastane zaradi delne ali popolne prekinitve krvnega obtoka v 

prizadetem delu telesa. Ishemija, ki traja približno uro in pol, je popolnoma 

reverzibilna. Če traja več kot 2 uri, privede do poškodbe miocitov, po 7 urah pa do 

ireverzibilnih okvar. Delna ishemija je nevarnejša kot popolna ishemija. Raziskovalci 

so namreč ugotovili, da se membranski potencial pri delni ishemiji nikoli ne vrne na 

prvotno vrednost in tudi celice se slabše obnovijo, kot pri popolni ishemiji. Poleg 
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tega se pri delni prekinitvi pretoka sproščajo v sistemski obtok stranski produkti 

metabolizma in s tem povzročajo več sistemskih učinkov. Pacienti z delno ishemijo 

so   torej bolj ogroženi kot tisti s popolno ishemijo uda. 

 Rabdomioliza, ki je posledica dolgotrajnega pritiska in zmečkanja mišic. Pride do 

destrukcije miofibril in sproščanja   mioglobina, kalija, kreatinina, tromboplastina in 

kislih produktov anaerobnega metabolizma iz okvarjenih celic v krvni obtok. 

Masivna rabdomioloza lahko neposredno ogrozi življenje zaradi hiperkaliemije in 

intravaskularne koagulacije. Kvantitativno lahko rabdomiolizo ovrednotimo z 

določanjem kreatinin kinaze v plazmi. 

V ZDA je rabdomioliza poleg crush poškodb pogosta diagnoza tudi pri narkomanih 

in alkoholikih, ki dalj časa ležijo v nenaravnem položaju ter z lastno težo pritiskajo 

na muskulaturo. Blažje oblike pa se lahko pojavljajo tudi pri raznih drugih obolenjih 

in stanjih (hipo/hipertermija, zastrupitve, diabetes, infekcija, ipd.).  

 Mioglobinurija: je prisotnost mioglobina v urinu. Izločanje mioglobina z urinom je 

odvisno od glomerulne filtracije, pretoka urina in procenta prostega mioglobina v 

plazmi. Mioglobin se v ledvičnih tubulih ne resorbira, ampak se mu s tem, ko se 

voda v tubulih resorbira, povečuje koncentracija.  

 Akutna ledvična odpoved: nastane zaradi več vzrokov. Mioglobin, ki se sprošča po 

poškodbi, lahko precipitira in zamaši pretok skozi ledvične tubule ter direktno 

poškoduje celice. Do tubulne obstrukcije privede tudi precipitiran hemoglobin in 

soli sečne kisline. Prav tako je znano nefrotoksično delovanje ferihematina, ki 

nastane iz mioglobina pri kislem pH. Vendar pa ima pri akutni ledvični insuficienci 

večjo vlogo redukcija pretoka skozi ledvice (vazokonstrikcija arteriol) zaradi 

hipovolemije (hipovolemija nastane pri sprostitvi pritiska, ko plazma obilno prehaja 

skozi poškodovano ožilje na mestu zmečkanine). Pri poškodbah spodnjih 

ekstremitet lahko količina izgubljene plazme dosega tudi 2000 ml. 

 Reperfuzijska okvara tkiva nastane po sprostitvi pritiska na prizadeti del telesa, kar 

vodi v ponovno vzpostavitev krvnega obtoka. Kljub temu, da je le ta nujno potreben 

za metabolično aktivnost tkiva in preprečitev nastanka ireverzibilnih sprememb 

zaradi ishemije, pa lahko reoksigenacija povzroči obsežne okvare. Tukaj igrajo 

glavno vlogo prosti kisikovi radikali, ki so glavni vzrok mikrovaskularnih in 

parenhimskih poškodb skeletnih mišic (kisikov paradoks). 

COMPARTMENT (UTESNITVENI) SINDROM   

Le ta nastane zaradi povečanega pritiska v mišičnih ložah. Mišico ali skupino mišic obdaja 

čvrsta vezivna ovojnica – fascija. Med fascijo in mišico se nahaja rahlo vezivo, ki vsebuje 

kapilare, limfne žile in živce. Na določenih mestih tvori fascija pregrade (intermuskularne 

septume), ki omejujejo zaprte prostore - kompartmente. Ker pride ob poškodbi do 

sprememb v permeabilnosti žilja, vsebina iz žil prehaja v fascialni prostor, poveča se tlak 

v njem, saj je fascija dokaj čvrsta in se slabo širi. Posledično   pride do limfne in venske 

staze. Motena mikrocirkulacija, razen tega, da zmanjšuje perfuzijo in oksigenacijo mišic, 

še povečuje permeabilnost kapilar in ekstravazacijo. Tako   prihaja do začaranega kroga. 
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Včasih je začetni znak samo rdečina na predelu poškodbe, kasneje pa pride po sprostitvi 

pritiska do obsežnega edema, celoten ud začne močno otekati, koža postane hladna, 

cianotična, pulz distalno od poškodbe ni več tipljiv.  

Takšno stanje zahteva nujno kirurško intervencijo – fasciotomijo in s tem razbremenitev 

pritiska v mišični loži, da ne bi prišlo posledično do obsežnih nekroz mišice in do 

amputacije. Fasciotomija se priporoča, kadar je intrakompartmentalni tlak večji od 

arterijskega prefuzijskega tlaka (40 mmHg), oz. 30 mm Hg nižji od diastoličnega tlaka 

vsaj 8 ur. Ker pa je pri tem posegu velika možnost okužbe, se jo izvaja v strogo aseptičnih 

pogojih. 

 

Pristop in obravnava poškodovanca 

Oskrbo poškodovanih bi lahko razdelili na reševalne postopke in na terapevtske ukrepe, 

ki se pa med seboj časovno prepletajo. 

Sam pristop k tovrstnim poškodbam lahko večkrat predstavlja velik problem. Upoštevati 

je treba morebitno večje število poškodovanih, težave pri organizaciji reševanja, skrb za 

varnost zdravstvenega osebja ter dejstvo, da je lahko klinična slika crush poškodb zelo 

široka.               

Posebno pozornost je potrebno pripisati dejstvu, da poškodovanci, ki so bili zatrpani, po 

rešitvi morda ne kažejo kakšnih posebnih znakov prizadetosti. Zadeva se lahko začne 

manifestirati 8 -12 ur poškodbi, in sicer s simptomi in z znaki kot so: padec krvnega tlaka, 

tahikardijo, cianozo, možen je tudi pojav zlatenice. Muči ga huda žeja, lahko nastopi 

oligurija, v hujših primerih celo anurija.  

 

Splošna priporočila za obravnavo in zdravljenje 

Oskrba poškodovanca sledi načelom, da vse, kar naredimo na terenu, mora imeti korist 

za poškodovanca, ne izvajamo pa postopkov, ki bi podaljševali čas do dokončne oskrbe.  

 Takoj se morajo izvesti začetna ocena stanja (ABC) in začetni ukrepi, v kolikor to 

zahteva stanje poškodovanca. Izvedemo tudi hitri travmatološki pregled ter 

natančni pregled mesta stisnjenja ali zmečkanja.  

 Pomembna je čim zgodnejša sprostitev stisnjenega dela telesa izpod ruševin, 

objekta ali zaradi kakršnega drugega vzroka. S tem preprečimo nadaljnjo 

kompresijo, podaljšano ishemijo in še težje poškodbe tkiva. 

 V fazi reševanja izpod ruševin ali ovire se priporoča takojšnja nastavitev venske poti 

in analgezija poškodovanca. 

 Preprečevanje hipovolemije in kasnejših zapletov ledvične odpovedi: še pred 

sprostitvijo dela zmečkanega telesa je potrebno vzpostaviti dodatno vensko pot s 

kanilo večjega premera, ki omogoča hiter dotok tekočine. Količina tekočine, ki se 

nadomešča pri pacientu, je odvisna od splošnega stanja pacienta, stopnje poškodbe 

(površina in količina zmečkane muskulature), časovne komponente reševanja ter 

oddaljenosti od ustrezne zdravstvene ustanove za dokončno oskrbo. Kadar traja 
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kompresija več kot pol ure, se priporoča infuzija kristaloidov (fiziološka raztopina 

Ringer) in sicer 1000 ml, še pred sprostitvijo pritiska in s hitrim pretokom v času 

sprostitve. 

 Temelj zdravljenja crush poškodbe in preprečevanja zapletov je aplikacija fiziološke 

raztopine pribl. 400ml/k (oz. glede na urne diureze) do očiščenja CK v krvi. Zato je 

pri dolgotrajnem reševanju potrebno vstaviti urinski kateter ter z infuzijo vzdrževati 

diurezo vsaj 200 ml/h. S tem preprečujemo hipovolemijo in hkrati povzročimo 

izplavljanje nakopičenega mioglobina iz ledvičnih tubulov. 

Kadar navkljub izdatni hidraciji (pribl. 400ml/h) ne moremo doseči primerne diureze 

(pribl. 200 ml urina/h) je (predvsem hospitalno) potrebno razmisliti o dodatku 

Manitola, ki je osmotski diuretik in teoretično dodatno pomaga pri izpiranju tubulov 

in preprečevanju ledvične odpovedi. Drugi diuretiki (npr. Furosemid) se načeloma 

ne uporabljajo.  

 Če je po izdatni tekočinski terapiji prisoten kisel pH urina (pH<6,5) je infuzijskim 

tekočinam priporočljivo dodati bikarbonat (NaHCO3). S tem alkaliziramo urin in 

preprečujemo pretvorbo prisotnega mioglobina v globini in ferihematin, ki je zelo 

toksičen za ledvico.  

 V kolikor je bil ukleščen in s tem poškodovan ud, je potrebno le tega takoj 

imobilizirati, toda ne pretesno, saj lahko trdo povijanje ali nastali edem še 

poslabšata stanje. Kadar se sumi na razvoj utesnitvenega sindroma, je potrebno s 

prizadetega uda odstraniti vse, kar ga lahko ovira (kosi obleke, imobilizacija). 

Začetni simptomi so navadno povečana bolečina po imobilizaciji, bolečina na pritisk 

poškodovanega mesta ter motnje senzibilitete Okončino v tem primeru zaščitimo 

pred premiki in morebitnimi dodatnimi poškodbami ter jo rahlo dvignemo. 

 Kadar je poškodovanec v hipotermiji in ga moramo ogreti, poškodovanega dela 

telesa ne grejemo, saj se s tem pospeši resorbcija toksičnih snovi iz zmečkanega 

tkiva. Priporoča se rahla podhladitev poškodovanega tkiva, toda ne z ledom! 

Pri terapevtskih postopkih je potrebno upoštevati tudi splošno kardiorespiratorno stanje 

posameznika, da ne bi prišlo do komplikacij zaradi aplicirane terapije ali preobremenitve 

s tekočino. 

 

Zaključek  

Iz navedenega lahko sklepamo, da obravnava poškodb zaradi ukleščenja predstavlja zelo 

kompleksno področje delovanja v predbolnišnični nujni medicinski pomoči. Zraven 

dobrega poznavanja možnih posledic mehanizmov poškodbe, kliničnih znakov ter 

možnih zapletov ob reševanju je pomembno tudi dobro sodelovanje med osebjem NMP 

in ostalih reševalnih služb. 

V primeru množične nesreče z velikim številom poškodovanih in predvidenim 

dolgotrajnim reševanjem (npr. izpod ruševin), se morajo vključiti v primarno reševanje 

tudi bolnišnične kirurške ekipe, ki lahko rešujejo probleme komplikacij utesnitvenega 

sindroma in morebitnih nujnih amputacij na licu mesta.  
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Izvleček 

Članek opisuje vrste in vzroke obešenja, mehanizme, preko katerih obešenje pripelje do 

smrti ter posebnosti pri obravnavi in oskrbi obešenca. Večina intervencij ekip NMP, ki so 

posledica obešenja bolnika, je psihično in tehnično zahtevnih, pogosto je potrebna tudi 

pomoč drugih intervencijskih služb. 

 

Ključne besede: obešenje, oskrba obešenca, strangulacija, samomor 

 

Uvod 

Po definiciji Slovenskega knjižnega jezika pomeni pojem strangulacija stisnjenje dihalnih 

poti, zlasti pri obešenju; smrt zaradi strangulacije. 

Pri obešanju zanka stisne arterije na vratu, ki dovajajo kisik. Možgani hipoma ostanejo 

brez dotoka krvi. Že nateg petih kilogramov je zadosten, da stisne obe veliki arteriji v 

vratu, zaradi česar najkasneje v osmih sekundah pride do izgube zavesti. Zato je 

razumljivo, da se je mogoče obesiti tudi leže, kleče ali sede, torej tako, da telo z majhnim 

delom svoje teže obremenjuje zanko. 

Ko govorimo o obešenju, imamo večinoma v mislih dejanje samomora. 2012 je v Sloveniji 

zaradi samomora umrlo 443 prebivalcev, kar pomeni ena oseba na vsakih 20 ur. 

Povedano drugače: med prebivalci, ki so umrli preteklo leto, je vsaka 43. oseba uspešno 

naredila samomor. Incidenca samomorov je znašala 21,4 (na 100.000). Moški uspešno 

naredijo samomor 3,5-krat pogosteje kot ženske, izbira načina samomora je pri njih bolj 

smrtonosna. Najpogostejši vzrok smrti zaradi samomora je namerno samopoškodovanje 

z obešanjem, zaradi katerega umre 63,7 % vseh oseb, ki naredijo samomor (IVZ, 2013). 

VRSTE OBEŠENJA 

Obešenje je oblika nasilne smrti, kjer je vzrok delovanje sile teže telesa na strukture v 

vratu. Za prekinitev pritoka in odtoka krvi v možgane je zadostna že majhna sila teže, in 

sicer približno 5 kg. Pri »delnem« obešenju je telo deloma še na tleh ali na opori, lahko 

je v sedečem, ležečem ali klečečem položaju, včasih pa se tal dotika le z nogami ali s 

prsti. Kadar telo visi v celoti in na vrat pritiska s celotno težo, pa govorimo o »popolnem 

obešenju«.   Tako so tudi mogoči samomori z obešanjem tudi v »čudnih okoliščinah«, na 

primer v postelji, omari, kljuki od vrat in podobno. Znano je, da je dovolj, če je kljuka 

visoka manj kot meter, zanka pa je lahko narejena iz marsičesa, tudi iz nogavic, odtrganih 
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oblačil, itd. Pogosto take metode uporabljajo zaporniki in psihiatrični pacienti (Miličinski, 

1956). 

VZROKI ZA SMRT PRI OBEŠANJU 

Pri obešanju lahko do smrti privede več različnih mehanizmov, med katerimi je asfiksija 

(zadušitev) samo eden (in ne najpomembnejši) od njih. Pogostejša razloga za smrt sta 

prekinitev krvnega obtoka v vratnih arterijah, ki vodijo kri v možgane in prekinitev živčnih 

povezav, ki potekajo znotraj vratne hrbtenice. 

Nezavest, ki nastopi najkasneje osem sekund po zadrgnjenju zanke, nikakor ne more biti 

posledica zapore dihalne poti, saj vemo, da lahko zadržimo sapo pol minute ali še dlje 

brez izgube zavesti. Pri obešanju nastopi nezavest zato, ker ostanejo možgani zaradi 

stiska vratnih žil brez dotoka krvi in s tem kisika. Če se obtok krvi kmalu ne obnovi, 

začnejo možganske celice odmirati, kar vodi v nepopravljive okvare možganov in smrt. 

MOŽNI VZROKI ZA SMRT 

 ASFIKSIJA: Sila zanke povzroči stisnjenje grla in sapnika, koren jezika zapre vhod v 

grlo nad epiglotisom in blokira dotok zraka v pljuča. 

 VENSKI ZASTOJ: Jugularne vene, ki potekajo v vratu, se zaradi pritiska zanke stisnejo 

in onemogočijo odtok krvi iz možganov, kar posledično dvigne venski pritisk v glavi. 

To se zgodi takrat, ko je zanka široka in se ne zarije globoko v mehka tkiva. 

 KOMBINACIJA ASFIKSIJE IN VENSKEGA ZASTOJA: Najpogostejši vzrok. 

 CEREBRALNA ISHEMIJA: Pritisk na velike (karotidne) arterije v vratu povzroči 

prekinitev prekrvavitve možganov in s tem takojšno komo. To se zgodi takrat, ko je 

zanka ozka in se zarije globlje v mehko tkivo. 

 ZLOM ALI IZPAH VRATNIH VRETENC: Mehanizem pri večji sili telesa na zanko. 

 KASNEJŠA SMRT: Smrt po nekaj dnevih je redka. Do zapoznele smrti lahko pride 

zaradi aspiracijske pljučnice, druge okužbe, edema pljuč, edema grla, hipoksične 

encefalopatije, infarkta možganov, abscesa v možganih. 

VZROKI OBEŠANJA: 

 NESREČA: Kadar pride do obešanje med delom ali igro, ter v spolnih deviacijah.  

 SAMOMOR: Najpogostejši vzrok obešanja. 

 MORILSKO: Kadar je prisotno kaznivo dejanje po drugi osebi. 

 POST SMRTNO: Običajno oblika kaznivega dejanja po umoru, ko obesijo mrtvo 

truplo, da bi prikazali dejanje kot samomor. 

 SODNA KAZEN: V nekaterih državah je obešenje še vedno način izvedbe smrtne 

obsodbe s strani sodišča. (Rao, 2014). 

 

Oskrba obešenca 

Pri sprejemu klica dispečer poskuša pridobiti čim več uporabnih podatkov o dogodku. 

Pogosto zaradi otežene intervencije (težko dostopni kraji, visenje na višini …) obvesti 

druge potrebne intervencijske službe (gasilce, gorske reševalce ...). Vedno je potrebno 



Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu 

 68 

obvestiti tudi policijo, saj pri smrti pacienta zaradi obešanja vedno obstaja sum na 

poškodbo po tretji osebi oz. na kaznivo dejanje. Če je možno, dispečer očividcem po 

telefonu poda navodila za snemanje obešenca in za oskrbo bolnika do prihoda ekipe 

NMP. 

Po varnem prihodu na sam dogodek in po hitrem ogledu kraja dogodka, ekipa NMP 

prične s pregledom in sočasno oskrbo bolnika po veljavnih smernicah ITLS (International 

travma life support). 

POSEBNOSTI PRI OSKRBI OBEŠENCA: 

 Sodelovanje z drugimi intervencijskimi službami: Za vsako intervencijo, kjer 

posredujemo zaradi obešanja, je potrebno obvestiti policijo. 

 Možnost težje dostopnega terena: Samomorilci pogosto izpeljejo obešanje na 

samotnem kraju v gozdu, kamnolomu ali nekje na višini. 

 Možnost tehnično zahtevne intervencije: Obešenec visi na tramovih, skednjih, 

drevesih ali podobno. 

 Psihično obremenjena intervencija zaradi svojcev in okolice: Zaradi nenadnega 

dogodka in narave poškodbe, ki psihično prizadene svojce in okolico, je reševanje 

psihično obremenjujoče tudi za reševalce. 

 Če je potrebno oživljanje, se to začne z vpihi: Ker pri obešenju lahko gre primarno 

za zastoj dihanja, se začne oživljanje s petimi vpihi. 

 Oskrba dihalne poti z intubacijo: Zaradi možnega nastanka edema dihalnih poti, se 

hitreje odločimo za zavarovanje dihalne poti z endotrahealno intubacijo, ki mora 

biti izvedena po sistemu intubacije s hitrim sosledjem postopkov (RSI), z uporabo 

indukcijskih zdravil. 

 Varovanje vratne hrbtenice: Zaradi možnosti poškodbe vratne hrbtenice mora biti 

endotrahealna intubacija izvedena ob ročni stabilizaciji vratnega dela hrbtenice (in-

line); varovanje vratne hrbtenice je potrebno izvajati ves čas oskrbe. 

 Imobilizacija na zajemalna nosila: Kadarkoli obstaja sum na poškodbo vratnega dela 

hrbtenice, se pacienta vedno imobilizira na zajemalna nosila s pasovi (pajek), vratno 

opornico in z univerzalno oporo za glavo. Dokler pacient poleg vratne opornice 

nima nameščene tudi univerzalne opore za glavo, je potrebno vršiti ročno 

stabilizacijo vratnega dela hrbtenice. 

 Psihiatrično zdravljenje: Dokončno zdravljenje po ozdravljenju poškodb preživelih 

se izvaja v psihiatrični ustanovi.). 

 

Zaključek  

Samomorilnost je v Sloveniji zelo razširjen pojav, posledično imamo v našem prostoru 

tudi veliko samomorov z obešanjem. Kot je v članku prikazano, je oskrba obešenca 

kompleksna, ker se prepleta več segmentov reševanja, tako tehnična zahtevnost kot 

psihična obremenitev. V reševanje je pogosto vključenih več intervencijskih služb, ki 

pripomorejo k boljšemu zaključku intervencije. 
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Izvleček 

Prevoz bolnika in/ali poškodovanca oz. reševalni prevoz je transport pacienta s 

transportnim sredstvom, ki je opremljeno z   opremo za izvajanje zdravstvene nege, za 

nudenje prve pomoči ter za izvajanje nujne medicinske pomoči na terenu in med samim 

transportom do zdravstvene ustanove. Reševalne prevoze delimo na več vrst: nujni 

reševalni prevozi, nenujni reševalni prevozi in sanitetni prevozi. Vrsto reševalnega 

prevoza glede na trenutno zdravstveno stanje pacienta vedno določi napotni oz. 

sprejemni zdravnik. Na splošno za vse vrste prevozov pacientov velja, da se s samim 

transportom ne sme poslabšati pacientovega zdravstvenega stanja. Osnovni predpogoj 

za dosego tega cilja je, da izvajalec reševalnih prevozov pacientov pri izvajanju prevozov 

pacientov zagotavlja reševalna vozila in ekipe, ki so v skladu s Pravilnikom o službi nujne 

medicinske pomoči in Pravilnika o prevozih pacientov. Gledano z različnih zornih kotov 

predstavlja vožnja reševalnega vozila največje varnostno tveganje, zaradi česar je vožnja 

reševalnega vozila zelo odgovorno delo in zahteva dobro presojo in sposobnosti, ki se 

pridobijo z dodatnimi usposabljanji in z izkušnjami. Izvajanje reševalnih prevozov zahteva 

evidentiranje opravljenega dela, kar je natančno predpisano z različnimi podzakonskimi 

akti. 

 

Ključne besede: reševalni prevoz, varnost, dokumentiranje 

 

Kaj je prevoz bolnika oziroma poškodovanca 

Prevoz bolnika in/ali poškodovanca (pacienta) oz. reševalni prevoz je transport pacienta 

s transportnim sredstvom (vozilo, helikopter, letalo ...), ki je opremljeno z opremo za 

izvajanje zdravstvene nege, za nudenje prve pomoči ter za izvajanje nujne medicinske 

pomoči (NMP) na terenu in med samim transportom do zdravstvene ustanove oz. do 

končne destinacije transporta tako, kot določata Pravilnik o službi nujne medicinske 

pomoči (2008) in Pravilnik o prevozih pacientov (2009). Poleg ustrezne opreme se mora 

v takšnem transportnem sredstvu za izvajanje prevoze pacientov nahajati tudi s 

predhodno navedenima pravilnikoma predpisana ekipa (sestava in usposobljenost). 

Stopnja (vrsta) opremljenosti, sestava in usposobljenost ekipe je odvisna od 

namembnosti vozila, zdravstvenega stanja transportiranega pacienta ali od opredelitve 

vrste reševalnega prevoza s strani napotnega zdravnika. V nadaljevanju je uporabljen 

enoten pojem reševalno vozilo za vse možne variante uporabe različnih transportnih 

sredstev za izvedbo reševalnega prevoza (Fink, 2000). 



Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu 

 74 

DELITEV REŠEVALNIH PREVOZOV 

Reševalne prevoze delimo na več vrst: 

 nujni reševalni prevozi,  

 nenujni reševalni prevozi, 

 sanitetni prevozi. 

Vrsto reševalnega prevoza glede na trenutno zdravstveno stanje pacienta vedno določi 

napotni oz. sprejemni zdravnik (ZZZS, 2014).  

Nujni reševalni prevozi 

Nujni reševalni prevozi so vsi primeri, ko je potrebno zagotoviti čimprejšnjo zdravniško 

pomoč in preprečiti najhujšo možno posledico za življenje ali zdravje osebe, za zdravje 

drugih in v vseh primerih, ko oseba potrebuje takojšnjo nujno zdravljenje nujno 

medicinsko pomoč. Nujne reševalne prevoze opravlja ekipa v sestavi zdravstveni 

reševalec – voznik in diplomirani zdravstvenik v naslednjih primerih: 

 prevoz pacienta od mesta oskrbe do bolnišnice po nudenju nujne medicinske 

pomoči in stabilizaciji zdravstvenega stanja, 

 prevoz pacienta iz ene bolnišnice v drugo zaradi nadaljevanja nujnega zdravljenja, 

 prevoz pacienta do enote NMP zaradi ugotovitve zdravstvenega stanja,  

 prevoz pacienta iz ambulante izbranega osebnega zdravnika ali enote NMP v 

bolnišnico,  

 prevoz pacienta, ki je ne obravnava enota NMP, potrebuje pa takojšnjo obravnavo 

v bolnišnici. 

Nujni reševalni prevoz pacienta do bolnišnice mora biti izveden v eni uri po odredbi 

zdravnika, ki je ugotovil, da pacient potrebuje nujno zdravljenje v bolnišnici (ZZZS, 2014). 

Kadar je v sestavi ekipe še zdravnik, je nujni reševalni prevoz del intervencije NMP 

(Pravilnik o službi NMP, 2008).  

Nenujni reševalni prevozi 

Nenujni reševalni prevozi so vsi primeri, ko ne gre za reševanje življenja ali prevoz 

pacienta zaradi nujnega medicinskega posega, ampak za prevoz nepokretnega pacietna 

do zdravstvenega zavoda ali zdravnika in nazaj ter primeri, ko pacient zaradi svojega 

zdravstvenega stanja potrebuje spremstvo ali zdravstveno oskrbo zdravstvenega 

delavca. Prevoze z nenujnim reševalnim vozilom opravlja ekipa v sestavi, ki jo določa 

Pravilnik o prevozih pacientov. To ekipo sestavljajo zdravstveni reševalec voznik in 

zdravstveni reševalec spremljevalec (Pravilnik o prevozih pacientov, 2009).  

Sanitetni prevozi 

Sanitetni prevoz je prevoz pacienta na in z dialize ter prevozi pacientov, ki ne potrebujejo 

spremstva zdravstvenega delavca oziroma in je prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali 

osebnim vozilom lahko škodljiv za pacientovo zdravje. Prevoze s sanitetnim vozilom 

opravlja voznik z opravljenim izpitom iz vsebin nujne medicinske pomoči, kot je to 

določeno v Pravilniku o prevozih pacientov (2009). 
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Zagotavljanje varnega prevoza 

Na splošno za vse vrste prevozov pacientov velja, da se s samim transportom ne sme 

poslabšati pacientovo zdravstveno stanje (Šprajc, 2000). Osnovni predpogoj za dosego 

tega cilja je, da izvajalec reševalnih prevozov pacientov pri izvajanju prevozov pacientov 

zagotavlja reševalna vozila in ekipe, ki so v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske 

pomoči in Pravilnika o prevozih pacientov. Ostali predpogoji za zagotavljanje varnega 

prevoza s strani neposrednih izvajalcev prevozov pacientov so: 

 zagotavljanje ustrezne osebne urejenosti in opremljenosti za delo s pacienti, 

 zagotavljanje ustrezno opremljenega in čistega reševalnega vozila vključno z 

opremo, 

 priprava in izvedba zdravstvenemu stanju primernega transporta pacienta do 

reševalnega vozila, 

 zagotavljanje pogojev za nadzor pacienta in izvajanje zdravstvenih storitev med 

prevozom pacietna na končno lokacijo, 

 izvajanje nadzora in vseh potrebnih zdravstvenih storitev med prevozom pacietna 

na končno lokacijo, 

 izvajanje varne vožnje reševalnega vozila, 

 izvajanje predpisanih postopkov dokumentiranja in varovanje pacientovih osebnih 

podatkov, 

 izvajanje pravilne predaje pacienta na končni lokaciji, 

 izvajanje pravilne priprave na naslednji prevoz pacienta. 

Varna vožnja reševalnega vozila 

Gledano z različnih zornih kotov predstavlja vožnja reševalnega vozila največje varnostno 

tveganje. Zaradi zahtevnosti vožnje reševalnega vozila in pomembnosti za uspešno 

realizacijo intervencije mora imeti voznik reševalnega vozila, ne glede na izobrazbo, 

naslednje lastnosti: 

 previdnost, 

 dobra psihična in fizična kondicija, 

 pozitiven odnos do lastnih sposobnosti in toleranca do drugih voznikov. 

Varna vožnja reševalnega vozil je enako pomemben del transporta pacienta, kot vsi 

postopki NMP oz. zdravstvene storitve, ki se izvajajo pri pacientu. Voznik reševalnega 

vozila se mora zavedati dejstva, da hitrost (hitra vožnja) ne rešuje življenj. V večini 

primerov, ko je bolnik ustrezno pregledan, oskrbljen in stabiliziran na kraju dogodka je 

hitra vožnja med transportom v bolnišnico nepotrebna, nezaželena in nevarna. Za 

voznika reševalnega vozila je pomembno, da vozi defenzivno, to pomeni, da je ves čas 

pripravljen na ustrezno reagiranje v primerih paničnega reagiranja ostalih voznikov ali 

njihove brezbrižne vožnje. Pri uporabi posebne svetlobne in zvočne opozorilne 

signalizacije se mora voznik reševalnega vozila zavedati, da mora za njeno uporabo 
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obstajati zakonska podlaga, ki temelji na dejanskem izvajanju nujnega reševalnega 

prevoza oz. slabem zdravstvenem stanju pacienta. 

Vsi vozniki reševalnih vozil morajo pri svojem delu upoštevati osnovna načela za varno 

vožnjo reševalnega vozila: 

 v skladu z danimi možnostmi izbor najkrajše in najmanj prometne poti do kraja 

nezgode, 

 pri vožnji na kraj dogodka se priporoča izogibanje prometnic z gostim prometom 

in pogostimi zastoji, 

 vozniki reševalnih vozil morajo poznati alternativne poti do bolnišnic, 

 pri nujni vožnji se priporoča izogibanje enosmernim ulicam, ker zvok sirene pogosto 

povzroči prometni zastoj, 

 z reševalnimi vozili se nikoli ne vozi v nasprotni smeri v enosmerni ulici tudi pri 

izvajanju najbolj nujnih intervencij, 

 pri približevanju kraju dogodka je potrebna previdnost zaradi očividcev (gledalcev), 

saj se radovedneži redko umaknejo s poti, 

 reševalno vozilo je potrebno parkirati na varnem mestu, če je RV obrnjeno proti 

prometu, se žarometi ugasnejo, opozorilna svetlobna signalizacija naj deluje tako, 

da stalno opozarja vse udeležence v prometu na prisotnost reševalnega vozila, 

 pri vračanju z bolnikom v bolnišnico se je potrebno držati hitrostnih omejitev razen 

v redkih ekstremnih urgencah,  

 pri izvajanju nujnih intervencij z uporabo posebne svetlobne in zvočne signalizacije 

se zaradi varnosti priporoča le 30 % prekoračevanje hitrostnih omejitev. 

 vožnja reševalnega vozila naj bo prilagojena toku ostalega prometa, 

 v skladu z danimi možnostmi naj se med izvajanjem intervencij čim manj uporablja 

posebna opozorilna svetlobna in zvočna signalizacija, 

 vožnja reševalnih vozil naj bo vedno defenzivna, 

 priporoča se vzdrževanje varnostne razdalje po pravilu 4 sekund (ostani vsaj 4 

sekunde za drugim vozilom, ki je v koloni pred RV), 

 pri vklopu posebne svetlobne signalizacije se v prometu priporoča sočasna uporaba 

posebne zvočne signalizacije z izjemo vožnje po avtocesti (Fink, 2000). 

 

Dokumentiranje 

Predpisi, ki urejajo izvajanje reševalnih prevozov, narekujejo natančno dokumentiranje 

opravljenega dela. Vsak reševalni prevoz, razen intervencij NMP in prevozov pacientov 

in iz tujine, mora temeljiti na pravilno izpolnjenem in potrjenem Nalogu za prevoz, ki je 

osnovni dokument za obračun storitev. Pri izvajanju nujnih reševalnih prevozov brez 

prisotnosti zdravnika je predpisano obvezno izpolnjevanje Poročila o reševalnem 

prevozu. Poročilo o reševalnem prevozu predstavlja osnovno strokovno dokumentacijo, 

iz katere je po opravljenem nujnem reševalnem prevozu razvidno pacientovo 

zdravstveno stanje, izvedeni ukrepi in njihova uspešnost. Po drugi strani Poročilo o 

reševalnem prevozu v primeru odklonitve pregleda, oskrbe in prevoza v bolnišnico s 

strani pacienta le temu in reševalni ekipi zagotavlja ustrezno stopnjo varnosti, saj na 
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zadnji strani vsebuje protokol odklonitve oskrbe/reševalnega prevoza, ki je usklajen z 

Zakonom o pacientovih pravicah. O izvedenih reševalnih prevozih pacientov je izvajalec 

dolžan voditi posebno evidenco, ki je predpisana s Pravilnikom o prevozih pacientov 

(2009).  

 

Zaključek  

Prevozi bolnikov oziroma poškodovancev so v naši državi regulirani z vrsto predpisov, ki 

natančno opredeljujejo način in pogoje izvajanje le teh ter načine uveljavljanja pravic 

zavarovanih oseb do reševalnega prevoza. Poznavanje teh predpisov je predpogoj, da 

nosilci in izvajalci reševalnih prevozov le te izvajajajo varno in v korist pacientov. 
 

 

Literatura 
 

Finka A. Transport bolnika/poškodovanca z reševalnim vozilom – standardni pristop. V: POSAVEC, Anton 

(ur.), FINK, Andrej (ur.). Zbornik predavanj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev 

medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester - 

reševalcev, 2000, str. 113-26. 

Pravilnik o prevozih pacientov. Uradni list Republike Slovenije št. 107/2009 

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči. Uradni list Republike Slovenije št. 106 /2008. 

Šprajc I. Transport z reševalnim vozilom – splošni pristop. V: POSAVEC, Anton (ur.), FINK, Andrej (ur.). 

Zbornik predavanj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester - reševalcev, 2000, str. 

13-7. 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Navodilo za uveljavljanje pravice zavarovanih oseb do prevoza 

z reševalnimi in drugimi vozili v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Dostopno na: http://www.zzzs.si/ 

ZZZS/info/egradiva.nsf/o/9D1FC2078ECD4A63C1257C4300377A41?OpenDocument (20.4.2014). 

 



Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu 

 78 

TRANSPORT V IZJEMNIH RAZMERAH 

 

Matjaž Andrejc 

 

JZ Zdravstveni dom Celje, Prehospitalna enota nujne medicinske pomoči 
e-pošta: andrejc88@gmail.com 

 

 

Izvleček 

V članku je predstavljen transport poškodovancev v izjemnih razmerah. Ti dogodki k sreči 

niso pogosti, vendar moramo biti na njih pripravljeni. Zelo pomembno je poznavanje 

različnih situacij, pripomočkov s katerimi se izvaja transport in pa sodelovanje z ostalimi 

intervencijskimi službami. 

 

Ključne besede: transport, izvlačenje, reševalci 

 

Uvod 

Intervencijske službe se pri svojem delu mnogokrat srečujejo z reševanjem v različnih 

situacijah. Da bi razumeli kaj pomeni besedna zveza »transport v izjemnih razmerah«, si 

moramo najprej razložiti pomen besede »transport« in »izjemne razmere«. 

TRANSPORT: označuje prenos ali prevoz ponesrečencev iz nevarnega območja na varno.  

Omogočajo ga: 

 prevozna sredstva in razni pripomočki s katerimi se ga opravlja, 

 infrastruktura po kateri poteka transport. 

 

IZJEMNE RAZMERE: označujejo posebne okoliščine, s katerimi se ne srečujemo dnevno. 

Takšni dogodki naredijo škodo in strošek ljudem ter naravi za več let ali desetletij. 

Izjemne razmere v določenih primerih zahtevajo tudi človeška življenja. 

Izjemne okoliščini v katerih bo transport zahteval posebna znanja in uporabo dodatnih 

sil, pa lahko razdelimo v več skupin: 

 prometne nesreče ( nevarnost razlitih tekočin, požara, zdrs avtomobila…), 

 iznos ljudi iz gorečih objektov, 

 nevarnosti, ki nam pretijo iz okolja ( toča, poplave, požar, podrta drevesa, plazovi, 

potres…), 

 nedostopnost ( majhne oz. nizke kleti, jame, strma pobočja, skale…), 

 prekomerna telesna masa (o njej govorimo, kadar je indeks telesne teže večji od 

25). 
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Razprava 

V razpravi sta opisana dva najpogostejša izredna dogodka, s katerimi se srečujejo 

intervencijske službe. 

 

Prometna nesreča 

Poznamo tri načine iznosa poškodovancev iz vozila, v izjemnih razmerah pa se 

poslužujemo samo dveh: 

Takojšen iznos ali »Emergency rescue« 

Odločitev o takojšnem iznosu sprejme vodja po ogledu prizorišča dogodka.  Takšen  

iznos ponesrečenca mora biti izveden v nekaj sekundah, saj je zaradi okoliščin ogroženo 

življenje poškodovanca in/ali reševalca. Primarno torej rešujemo življenje in ne 

poškodbe! Pri reševanju v takšnih situacijah mora reševalec paziti najprej na svojo 

varnost, saj poškodovan reševalec ne more biti v pomoč poškodovancu. Poleg 

osnovnega znanja mora reševalec v določenim primerih za takšen iznos uporabljati 

specialna znanja in osebno zaščitno opremo primerne stopnje (na primer vstop v goreč 

objekt). 

Indikacije za takojšen iznos: 

 požar, nevarnost požara ali eksplozije, 

 hitro premikajoče vode (poplave, hudourniki, deroče vode,…) z nevarnostjo 

utopitve, 

 konstrukcije z nevarnostjo porušitve, 

 izpostavljenost toksičnim agensom (na primer cianovodiki, CO in podobno). 

Tehnika iznosa: 

 Reševalec si ogleda položaj poškodovanca; posebej pozoren je na vpetje, 

ukleščenje ali zasutje telesa poškodovanca; če je potrebno, ga najprej osvobodi. V 

primeru, da je poškodovanec pri zavesti, mu kratko in jasno razloži nujnost 

postopka; 

 Reševalec se postavi za hrbet poškodovanca oz. le-temu najbližje; 

 S svojimi koleni si poišče oporo na podlagi, drugo nogo pripravi v položaj za odriv; 

 Pokrči nepoškodovano roko poškodovanca v komolcu; 

 S svojimi rokami gre reševalec pod pazduhi poškodovanca in ga čvrsto prime za 

zapestje in podlaket (prijem poznan kot Rautkov); 

 Na ta način nasloni poškodovanca na sebe tako, da mu s telesom nudi oporo; 

posebej pozoren je na položaj glave; 

 Z metodo odriva ene noge se s poškodovancem pomika na varno območje; 
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Hiter iznos ali »Rapid extrication« 

Odločitev o hitrem iznosu sprejme vodja po primarnem ITLS pregledu poškodovanca, pri 

katerem je »našel« kritične situacije, ki ogrožajo življenje. Hiter iznos naj bo izveden v 1-

2 minutah.  

Optimalno število reševalcev: 

 štiri. 

Oprema za hiter iznos: 

 vratna opornica, 

 zajemalna nosila ali dolga deska za imobilizacijo hrbtenice. 

Indikacije za hiter iznos: 

 zapora dihalne poti, 

 srčni in  respiratorni zastoj, 

 poškodbe dihal oz. prsnega koša, ki ogrožajo ventilacijo, 

 šokovno stanje ali krvavitev, ki ni kontrolirana, 

 vozilo na boku ali na strehi (ne uporabljamo KED-a!). 

Tehnika postopka: 

 Reševalec 1 pristopi do poškodovanca s sprednje strani in prevzame ročno 

varovanje vratne hrbtenice; 

 Reševalec 2 pristopi za glavo poškodovanca in od reševalca 1 prevzame varovanje 

vratne hrbtenice; 

 Reševalec 1 izvede primarni ITLS pregled poškodovanca; 

 Reševalec 3 se postavi poleg poškodovanca na nasprotno stran od reševalca 1. ; 

 Reševalec 4 prinese zajemalna nosila (nosila morajo biti zložena na najkrajšo 

dolžino!) in jih ob pomoči reševalca 1 in 3 namesti pod poškodovanca tako, da so 

nosila obrnjena z nogami naprej; 

 Reševalec 1 ponovno prevzame varovanje vratne hrbtenice od reševalca 2, ki nato 

pride iz avta in se postavi k zajemalnim nosilom h glavi; rob nosil si nasloni na svoja 

stegna tako, da ima roke proste (z njimi začne ročno varovati vratno hrbtenico takoj, 

ko je možno); 

 Reševalec 1 poveljuje obračanje poškodovanca za 45° ter ročno varuje vratno 

hrbtenico; 

 Reševalec 4 se postavi bočno ob zajemalna nosila in je zadolžen za premikanje 

trupa; 

 Reševalec 3 je zadolžen za premikanje nog poškodovanca; 

 Sledi obračanje poškodovanca in polaganje na zajemalna nosila; 

 Takoj po nameščanju poškodovanca na zajemalna nosila, reševalec 3 in 4 primeta 

zajemalna nosila bočno in opravita prenos poškodovanca 

 Reševalec 2 ostane pri glavi in jo skupaj z vratno hrbtenico ročno varuje. 
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Goreči objekti 

Praviloma iz takšnih situacij rešujejo gasilci, ampak obstajajo tudi možnosti, da se 

reševalci v zdravstvu prvi znajdejo na takšnem dogodku. Zelo pomembno je, da v takšnih 

primerih ohranjamo trezno glavo,  znamo pravilno ukrepati in izbrati pravi način 

evakuacije. V nasprotnem primeru se lahko hitro sami znajdemo v nevarni situaciji, ki v 

najslabšem primeru ne bo imela izhoda. Poznamo tri načine izvlačenja iz takšnih 

objektov. Izvlačenje ponesrečenca iz nevarnega okolja naj poteka čim hitreje. Pri tem pa 

lahko reševalec opusti običajne ukrepe, kateri se sicer izvajajo (npr. pri prenašanju 

ponesrečencev s poškodovano hrbtenico). 

 Rautkov prijem; ponesrečenca primemo pod pazduho za obe zapestji, ali za 

zapestje in podlaket, naslonimo si ga na stegnenico in ga počasi vzvratno 

izvlečemo; 

 Izvlečenje po tleh; ponesrečenec leži na tleh, izvlečemo ga tako, da ga z zgornje 

strani zgrabimo pod pazduho in ga vlečemo nazaj, ponesrečenčeva glava pa pri 

tem počiva na naših nogah; 

 Gasilca izvlačimo tako, da ga zagrabimo za naramnico IDA (izolirni dihalni aparat) 

in ga izvlečemo po vrvi ven iz prostora. 

To sta bila dva dogodka, ki sta med izjemnimi razmerami najpogostejša.  V primeru teh 

dogodkov, pa potrebujemo tudi opremo, ki nam bo pomagala pri prenosu 

poškodovanih ali nenadno obolelih.  

Med reševalci so nam najbolj poznana zajemalna nosila, ki jih lahko uporabljamo na več 

načinov. Med opremo spadajo tudi: koritasta nosila, dolga deska ali »long bord«, 

plavajoča deska ali »aqua deska« in gasilska teleskopska reševalna ploščad.  

Za varno uporabo vseh pripomočkov moramo najprej z njimi pravilno rokovati, ter 

poznati njihove tehnične lastnosti. Vse te podatke nam priskrbi proizvajalec 

pripomočkov.  

Zelo pomembno pri vseh teh izjemnih razmerah je tudi sodelovanje med službami, ki 

sodelujejo pri reševanju, oz so na kraju dogodka. Večina teh služb tudi uporablja vse te 

pripomočke. Največ sodelujemo z gasilci, policijo, civilno zaščito, gorsko reševalno 

službo, jamarsko reševalno službo, potapljači in kinologi. 

 

Zaključek  

V zaključku bi najbolj poudaril kako pomembno je sodelovanje vseh služb, ki se 

srečujemo na izjemnih dogodkih. Brez medsebojnega sodelovanja, intervencij ne 

moremo kakovostno izvesti. Najbolj pomembno pa je, da izvajamo vaje na katerih se 

simulirajo različne situacije in na katerih potrebujemo sodelovanje različnih interventnih 

služb. Samo tako bomo dosegli visok nivo znanja in bomo ob takšnih dogodkih ukrepali 

pravilno in lahko pomagali po svojih najboljših močeh. 
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TRANSPORT POŠKODOVANCA NA TEŽKO DOSTOPNEM TERENU 
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Izvleček 

Pri reševanju na težko dostopnih terenih se morajo reševalci zavedati kompleksnosti 

znanj potrebnih za obvladovanje terena in oskrbe ponesrečenca. V Sloveniji sodi za 

reševanje na težko dostopnem terenu na prvo mesto Gorska reševalna zveza Slovenije s 

svojimi usposobljenimi in kvalitetno opremljenimi pripadniki. Vsa oprema zadostuje 

vsem zahtevanim varnostnim standardom. Za njeno pravilno uporabo in sprejemanje 

novosti skrbi Komisija za vzgojo in reševalno tehniko, katere člani so vrhunski 

strokovnjaki gorskega reševanja. Razprava: Člani nujne medicinske pomoči naj bi pri 

svojem delu znali prepoznati težko dostopne terene in potrebo po aktivaciji za tako delo 

usposobljenih reševalnih služb. V primeru sodelovanja članov  nujne medicinske pomoči 

v gorskem reševalnem timu naj bi bili le ti ustrezno usposobljeni. Zaključek: V primeru 

sodelovanja je na prvem mestu varnost vseh sodelujočih. Pomembno je vzajemno 

poznavanje, ki pogojuje medsebojno zaupanje in spoštovanje, kar je pogoj za izvedbo 

najzahtevnejših in nevarnih reševanj. 

 

Ključne besede: Gorsko reševanje, Gorska reševalna zveza Slovenije, gorski reševalni 

tim, nujna medicinska pomoč, oprema, varnost 

 

Uvod 

Reševanje, oskrba in transport poškodovanca na težko dostopnem terenu predstavlja 

silam za zaščito reševanje in pomoč vedno velik izziv. Reševanje ljudi iz območja, kjer 

obstaja nevarnost padca ali zdrsa (gore, gozdovi, soteske, jame, tesni prostori, gradbena 

dvigala, žičnice, visoki objekti itd.), predstavlja poseben izziv za pripadnike sil za tehnično 

reševanje (gasilci, gorski reševalci, jamarski reševalci, posebne skupine pri civilni zaščiti…) 

in člane enot nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju reševalci). Da bi ponesrečencem 

lahko zagotovili čim bolj kvalitetno pomoč, morajo biti reševalci dobro usposobljeni na 

področju reševanja s pomočjo vrvne tehnike obenem pa tudi na področju nudenja nujne 

medicinske pomoči. Zaradi narave dela različnih reševalcev njihovo osnovno 

usposabljanje mnogokrat ne zagotavlja potrebnih znanj za uspešno in varno reševanje. 

Razlogi za to so pogosto povezani s samo organizacijo teh služb na nacionalnem nivoju 

ter izobraževalnimi programi (ESUR, 2010). 
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Transport in reševanje na težko dostopnem terenu 

Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju URSZR) navaja, da so 

sile za zaščito, reševanje in pomoč razpoložljive človeške zmogljivosti društev, 

gospodarskih družb, zavodov ali lokalnih skupnosti,države ali drugih organizacij, ki so 

namenjene zaščiti, reševanju in pomoči ob naravni in drugi nesreči. Sile za zaščito, 

reševanje in pomoč organizirajo lokalne skupnosti, država ter določene gospodarske 

družbe. Lokalne skupnosti in država organizirajo svoje sile glede na ogroženost 

njihovega območja, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije pa glede na 

tveganje v dejavnosti, ki jo opravljajo. Vse sile za zaščito, reševanje in pomoč so med 

seboj povezane v enoten sistem, ki omogoča enotno opravljanje in vodenje ter uporabo 

skupne telekomunikacijske in druge infrastrukture (URSZR, 2014). V njihovi sestavi so 

tudi posebne enote reševalcev, ki so primerno opremljeni in usposobljeni za tehnično 

reševanje na težko dostopnem terenu. Delimo jih na prostovoljne, poklicne in 

dolžnostne. Med prostovoljnimi enotami je na prvem mestu Gorska reševalna zveza 

Slovenije, podobno je usposobljena in opremljena tudi jamarska reševalna služba pri 

Jamarski zvezi Slovenije, ki deluje predvsem pri reševanju iz globin. Gasilske enote so po 

svoji formaciji organizirane tako kot poklicne brigade ali kot prostovoljna gasilska 

društva. Gasilske enote so opremljene predvsem za tehnično reševanje iz višin in globin 

na objektih, ki so delo človeških rok (visoke zgradbe, dimniki, nebotičniki, tovarniški 

objekti, silosi, jaški…). Med enote, ki v reševanju sodelujejo po svoji dolžnosti štejemo 

policijo in vojsko. Policija sodeluje pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v 

skladu z zakonom, predvsem pri zagotavljanju varnosti, javnega reda in miru ter s 

sodelovanjem v reševalnih akcijah s helikopterji in drugimi silami. Slovenska vojska 

sodeluje pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonom, njihovo 

organiziranostjo, opremljenostjo in usposobljenostjo. Pri izvajanju nalog sodelujejo zlasti 

letalske enote, enote za jedrsko, kemijske in biološko obrambo, inženirske enote, 

zdravstvena služba in druge enote, če niso angažirane pri izvajanju obrambnih nalog.  

V nadaljevanju bomo podrobneje opredelili  dela in naloge Gorske reševalne zveze 

Slovenije (v nadaljevanju GRZS), katere najpomembnejša naloga je reševanje in transport 

ponesrečenca na težko dostopnih terenih. GRZS je organizirana kot zveza samostojnih, 

prostovoljnih, nepridobitnih gorsko-reševalnih društev z registrirano gorsko reševalno 

dejavnostjo, ki opravljajo humanitarne naloge javnega pomena: zaščito, reševanje in 

pomoč v gorskem svetu ter ob naravnih in drugih nesrečah, ko je ogrožena varnost, 

zdravje, življenje ali imetje ljudi. Te naloge opravljajo temeljne enote GRZS, to so  društva 

GRZS. So samostojna in imajo zemljepisno določena območja delovanja. Izvajajo 

reševalne, preventivne in druge akcije ter dejavnosti, določene s pravili GRZS in s svojimi 

pravili. Člani GRZS delujejo na vsem goratem področju Slovenije, na težko dostopnih 

krajih, poleti in pozimi. Izvajajo reševalne, preventivne in druge akcije ter dejavnosti, 

določene s pravili GRZS (Statut GRZS, 2007). 

Oman (2012) navaja, da so učno gradivo, učni programi, katalogi znanj in dobro 

pripravljeni inštruktorji osnovni pogoji, da so gorski reševalci učinkoviti in usposobljeni 

za vse možne situacije reševanja. 
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Slika 1: Reševanje v S steni Storžiča (Foto J. Primožič, 2013) 

 

Oprema za reševanje na težko dostopnih terenih 

Vsa potrebna oprema za reševanje na težko dostopnih terenih je v skladu z vsemi 

varnostnimi standardi in zahtevami za delo v takšnih pogojih. Pri GRZS za pravilen izbor 

potrebne opreme in njeno pravilno uporabo skrbi Komisija za vzgojo in reševalno 

tehniko (KVRT) in komisija za opremo in zveze (KOZ). 

KVRT v sodelovanju z zunanjimi strokovnimi sodelavci, strokovnjaki za določeno 

področje, inštituti in ustrezno fakulteto preizkuša novo reševalno opremo, reševalno 

tehniko in taktiko reševanja, način izobraževanja, nove načine reševanja, možnosti 

poenostavitve določenih del in razbremenitev reševalcev pri njihovem delu. Skrbi za 

izvajanje enotne reševalne tehnike in uporabo enotne in preizkušene reševalne opreme. 

Spremlja in proučuje razvoj reševalne tehnike in reševalne opreme, domače in tuje 

proizvodnje. Sodeluje z mednarodno organizacijo z reševanje v gorah (IKAR) pri uporabi 

reševalne tehnike, novih spoznaj in priporočil pri izvajanju reševalnega dela in varnosti 

za reševalce (poslovnik KVRT, 2007). 

Opremo za reševanje  na težko dostopnih terenih po načinu uporabe ločimo na : 
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 osebno zaščitno opremo: Čelada, plezalni pas, 4 vponke z matico, popkovina, 2 

neskončni zanki, 2 pomožni vrvici, varovalo, vsaj 4 varovalni sistemi, prižema, 

desonder,  dinamična vrv, zaščitna obleka, plazovna žolna, smuči, krplje... 

 tehnično opremo namenjeno transportu ponesrečenca: reševalna nosila različnih 

tipov (CMC, TSL, UT 2000, Mariner, AKIA, reševalna helikopterska vreča, trikotni 

sedež in drugi), statične vrvi, vponke z matico, neskončni trakovi, pomožne vrvice, 

vitel za dvig ponesrečenca ali reševalca, zavorni elementi za spust ponesrečenca ali 

reševalca, posebna oprema namenjena helikopterskem reševanju ... 

Tomazin, Kovacs (2001) navajata, da je uporaba reševalnega helikopterja potrebna, kadar 

ima za pacienta očitne prednosti pred zemeljskim reševanjem in prevozom. Helikopterji, 

ki sodelujejo pri reševanju in zagotavljanju NMP v gorah in drugih težko dostopnih krajih, 

morajo delovati v okviru obstoječega sistema NMP.  

 
Slika 2: Reševanje s pomočjo nosil TSL v S steni Storžiča (foto: Primožič 2013). 

Različna je tudi uporaba reševalne opreme glede na letni čas poleti in pozimi. Primožič 

(2008) ugotavlja, da reševanje v zimskih razmerah zajema vse tehnike reševanja v letnih 

razmerah, pa tudi vse postopke za gibanje v gorah pozimi in reševanje v zimskih 

razmerah. Ker se transport ponesrečenca v zimskem času izvaja po snežni odeji in je za 

to potrebna tudi posebna ali vsaj prilagojena oprema, ki reševalcem v tem primeru 

močno olajša delo. Še več pozornosti moramo posvetiti lastni varnosti in varnosti vseh 

reševalcev in ponesrečenih. Pozimi se objektivne nevarnosti v gorah povečajo, zato 
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sodijo med obvezno opremo vsakega reševalca tudi cepin, dereze, plazna žolna, plazna 

sonda, plazna lopata, turne smuči, oprema za orientacijo, po možnosti GPS, specialna 

zimska alpinistična oprema, osebna zaščitna obleka in obutev, svetilka, grelna telesa, 

bivak vreča. 

 

Vloga NMP pri izvedbi reševanja 

Mažič (2009) navaja, da v težko dostopnem tereni zaradi nevarnosti pri reševanju ekipam 

NMP ni dovoljeno samostojno posredovanje, saj le te niso primerno opremljene in 

usposobljene za samostojno delo v takšnih pogojih dela.  

Pomembna naloga članov reševalnih timov NMP, ki bi se lahko znašli na tako zahtevnem 

terenu je prepoznavanje nevarnosti povezanih s težko dostopnim terenom, 

usposabljanje za varno gibanje in skrb za lastno varnost. KVRT (2013) je v ta namen začela 

izvajati program izobraževanja za »modul A1«. Namenjen je zdravnikom, zdravstvenim 

tehnikom (ZT) in diplomiranim zdravstvenikom (DIPL ZN), ki sodelujejo v Helikopterski 

nujni medicinski pomoči (HNMP). Program zajema tematike in  značilnosti gorskega 

sveta poleti in pozimi, opremo za letne in zimske razmere, osnove gibanja, v gorskem 

svetu, nevarnosti v gorah ter uporabo opreme. 

 

Sodelovanje v reševalnem timu 

V gorskem reševalnem timu sodelujejo različni strokovnjaki. V timu so udeleženi gorski 

reševalci, vodniki lavinskih psov, minerji snežnih plazov, reševalci letalci, ZT, DIPL ZN in 

zdravniki. Za potrebe reševanja v gorah se v delo reševalnega tima vključujejo še 

pripadniki drugih poklicev in organizacij, predvsem slovenske vojske in policije. To so na 

primer piloti, letalski tehniki in informatorji centra za obveščanje. Primožič (2014)  

ugotavlja kakšno je sodelovanje med člani gorskega reševalnega tima  med reševanjem 

pri čemer si pomaga s pomočjo desetih kazalnikov sodelovanja, ki so jih v ta namen 

razvili  D'Amour et al. (2008). Kazalnike delimo na odnosne (relacijske) in strukturne. Prvi 

predstavljajo raven odnosa med člani tima. Mednje prištevamo skupne cilje, 

osredotočenost na bolnika, vzajemno poznavanje, zaupanje in spoštovanje. Na 

strukturno raven so uvrščeni kazalniki centralni management, vodenje na ravni oddelka, 

podpiranje novosti, pogoji za povezanost, formalizacija, informacijska infrastruktura. 

Izvedene so bile tri študije primera in sicer študije dveh reševalnih akcij in reševalne vaje. 

Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela. Pridobljeni podatki so bili obdelani s 

kombinacijo kvantitativne in kvalitativne tehnike analize. V manjši meri je bila 

uporabljena osnovna deskriptivna statistika, pretežni metodološki del pa je predstavljala 

kvalitativna tematska analiza gradiva. V obravnavanih primerih je sodelovalo več različnih 

strokovnjakov s področja gorskega reševanja. Vključeni so bili pripravniki za gorske 

reševalce, gorski reševalci in reševalke, reševalci letalci, zdravniki reševalci letalci, 

inštruktorji tehnike reševanja v gorah, inštruktorji letalskega reševanja in vodniki 

reševalnih psov. 
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Iz vseh treh preučevanih primerov lahko sestavimo skupno oceno prisotnosti 

posameznih kazalnikov sodelovanja v obravnavanih primerih. Skupno so bili na odnosni 

ravni močno prisotni kazalniki skupni cilji, osredotočenost na bolnika, zaupanje in 

spoštovanje. Kazalnik vzajemno poznavanje je bil delno prisoten. Na strukturni ravni so 

bili delno prisotni kazalniki vodenje na ravni tima, podpiranje novosti, pogoji za 

povezanost, formalizacija in informacijska infrastruktura. Kazalnik centralni management 

ni bil prisoten.  

 

 
Graf 1: skupna ocena posameznik kazalnikov sodelovanj 

 

Prav tako lahko iz vseh treh preučevanih primerov lahko sestavimo skupni vrstni red 

prisotnih kazalnikov po pomembnosti od najbolj do najmanj pomembnega. Na prvih 

treh mestih so kazalniki osredotočenost na bolnika, skupni cilji ter zaupanje in 

spoštovanje. Vsi trije so kazalniki odnosne ravni in so dosegli več kot osem točk. Kazalnik 

vzajemno poznavanje je na četrtem mestu. Na sledečih šestih mestih so kazalniki 

strukturne ravni. Zadnja tri mesta zavzemajo kazalniki centralni management, 

informacijska infrastruktura in formalizacija. 
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Graf 2: Skupna razporeditev kazalnikov po pomembnosti. 

 

Razprava 

Ker je reševalno delo in transport ponesrečencev na težko dostopnih terenih zelo 

zahtevno in življenjsko nevarno za vse udeležence, se morajo člani NMP zavedati svojih 

omejitev pri tem delu. Zato je pomembno, da prepoznajo zahtevnost terena in se hkrati 

zavedajo vseh nevarnosti, ki iz tega izhajajo. V tem primeru se naj takoj povežejo z 

usposobljenimi, opremljenimi in kompetentnimi reševalci za takšno obliko reševanja. V 

kolikor se pokaže potreba po sodelovanju članov NMP pri oskrbi poškodovanca na 

samem mestu dogodka, pa naj to izvede reševalec, ki je predhodno seznanjen in 

usposobljen z opremo in delom na težko dostopnih terenih. Reševanje v gorah temelji 

na timskem delu in skupinskem pristopu, kar je osnova za uresničitev temeljnih skupnih 

ciljev, ki so osredotočeni na poškodovanca ali bolnika v gorah. Reševalec je v stalni 

interakciji s ponesrečencem. Odgovorno in kakovostno oskrbo pa lahko nudi le, če je 

hkrati s ponesrečenčevo poskrbljeno tudi za varnost reševalca. To je možno samo ob 

dobrem medsebojnem sodelovanju, ki je pri reševanju v gorah pomemben način dela. 

Timsko delo temelji na medsebojnem poznavanju ter medsebojnem zaupanju in 

spoštovanju. Medsebojno poznavanje ter zaupanje in spoštovanje pogojujejo 

kakovostno izvedbo tudi najtežjih in nevarnih postopkov reševanja v gorah, kjer je 

reševalec odvisen od znanja in sposobnosti svojih kolegov. Medsebojno zaupanje temelji 

tako na osebnem kot strokovnem poznavanju. Pri osebnem poznavanju ima velik pomen 

prijateljska vez, ki še dodatno podkrepi zaupanje. Zaupanje in spoštovanje članom 

gorskega reševalnega tima pri reševanju pomenita varnost ter kakovostno reševanje in 

oskrbo ponesrečenca. Strokovno poznavanje pa je zaupanje v strokovni naziv in v delo, 

ki ga strokovnjak opravlja. Iz raziskovanih primerov smo ugotovili, da pri strokovnem 

poznavanju ni zaupanje nič manjše. 
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Zaključek  

Čeprav je vsem sodelujočim v reševanju skupni cilj oskrba in reševanje ponesrečenca, je 

pri reševanju na težko dostopnih terenih je najpomembnejša varnost tako reševalcev kot 

ponesrečenca. To moramo imeti vedno v mislih, kadar se odpravljamo na reševanje na 

tako zahtevne terene. Pomembno je prepoznati zahtevnost terena in spremljajoče 

nevarnosti, ter primerno ukrepati z aktivacijo ustreznih reševalnih služb. V kolikor se pri 

reševanju pokaže potreba po sodelovanju pripadnikov NMP, naj to izvajajo tisti, ki so za 

to primerno usposobljeni. Zelo je pomembno sodelovanje v reševalnem timu pri 

reševanju na težko dostopnih terenih, pri čemer je na prvem mestu varnost vseh. 

Pomembno je medsebojno poznavanje tako osebno kot strokovno. Na podlagi dobrega 

medsebojnega sodelovanje se razvije zaupanje in spoštovanje, ki je pogoj za izvedbo 

zahtevnih življenjsko nevarnih reševanj. 
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Izvleček 

Spremljanje stanja ogroženega pacienta zahteva razumevanje trenutnega stanja in 

sposobnost predvidevanja možnih zapletov. S stopnjo ogroženosti pacienta se stopnjuje 

tudi zahtevnost nadzora pacientovega stanja. Pristop k ogroženemu pacientu na terenu 

zahteva sledenje algoritmu, ki zagotavlja pacientu največjo varnost obravnave. Za 

ogroženega pacienta je kritičen čas od primarne oskrbe na terenu do predaje in nadaljnje 

obravnave v bolnišnici. Neprestano spremljanje pacientovega stanja s pomočjo 

medicinskih naprav in fizikalnega pregleda so pomembni dejavniki pri prepoznavi 

spremembe pacientovega stanja. Hitremu prepoznavanju sprememb mora slediti 

pravočasno ukrepanju za stabilizacijo pacientovega zdravstvenega stanja. 

 

Ključne besede: nujna medicinska pomoč, algoritem, vitalni znaki 

 

Uvod 

Pri obravnavi pacientov v nujni medicinski pomoči (NMP) moramo upoštevati zakonitosti 

vrstnega reda postopkov oziroma algoritem pristopa in obravnave, ki veljajo za določeno 

nujno stanje. Intervencije se največkrat začnejo s klicem iz terena, redkeje pacienti sami 

iščejo pomoč v službi NMP. Po klicu služba NMP aktivira ekipo, ki odide na mesto 

dogodka. Ekipa je pozorna na nevarnosti, ki na mestu dogodka lahko ogrožajo pacienta 

ali člane ekipe. Temelji predbolnišničnega pristopa so hitra in natančna ocena stanja 

poškodovanca, oživljanje in stabilizacija vitalnih funkcij poškodovanca na terenu, hiter in 

pravilen prevoz do ustrezne zdravstvene ustanove ter stalno spremljanje stanja 

poškodovanca. 

Eden od precej razširjenih algoritmov pristopa k ogroženemu poškodovancu je ATLS, ki 

vključuje naslednje korake: 

1. priprava za oskrbo, 

2. triaža, 

3. primarna oskrba po ABCDE protokolu, 

4. oživljanje ABCD, 

5. dodatni posegi in diagnostika pri primarni oskrbi, 

6. sekundarna oskrba in diagnostika, 
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7. nadaljevalni diagnostični postopki, 

8. stalno spremljanje po stabilizaciji in ponovna ocena, 

9. dokončna oskrba. 

Podobni so tudi drugi algoritmi, ki se uporabljajo za standardiziran pristop k 

ogroženemu pacientu. Razlikujejo se le v podrobnostih, ki so lastni avtorjem različnih 

algoritmov. Pomemben del vseh pristopov je triaža. Triaža pomeni razvrstitev pacientov 

na osnovi prizadetosti oziroma resnosti poškodb, upoštevajoč razpoložljiva sredstva in 

število reševalcev, ter odločanje o nujnosti in načinu prevoza poškodovancev do 

bolnišnice. Triaža se izvaja na osnovi fizioloških (vitalni znaki, stanje zavesti) in 

anatomskih kriterijev (tip in lokacija poškodbe, mehanizem poškodbe) ter zunanjih 

dejavnikov. Prednost pri oskrbi na splošno določimo glede na triažno kategorijo, 

obstajajo tudi jasne izjeme kot na primer poškodovanec z akutno zaporo dihalne poti ali 

s hudo zunanjo arterijsko krvavitvijo, ki jih moramo oskrbeti najprej (Iserson, Moskop, 

2007).  

Po izvedenih ukrepih je potrebno pripraviti pacienta na transport. Ogroženega pacienta 

praviloma do reševalnega vozila prenesemo. Pripravimo opremo, ki jo nesemo s 

pacientom med prenosom, za ostalo opremo poskrbimo, da se prenese v reševalno 

vozilo. Med prenosom poskrbimo za pacientovo varnost. Poleg fizičnega varovanja z 

varnostnimi trakovi mislimo tudi na zagotovitev minimalne psihične varnosti, ki jo bomo 

najlaže dosegli tako, da med prenosom s pacientom vzdržujemo komunikacijo. Če so pri 

pacientu prisotni znaki pljučnega edema, spustimo spodnji okončini z nosil. Po vsakem 

premikanju pacienta in med prevozom pogosto spremljamo stanje pacienta in 

preverjamo delovanje vseh priključenih aparatur. Poleg spremljanja delovanja srca na 

monitorju običajno merimo nasičenost kapilarne krvi s kisikom, pri pacientih, ki so 

intubirani, pa še vsebnost CO2 v izdihanem zraku. Vrednosti na aparatih so nam v pomoč 

pri spremljanju stanja pacienta, za pravilni prikaz vrednosti pa je pomemben nadzor nad 

aparatom in skrb za dober stik med aparatom in pacientom. Večkrat ponovimo merjenje 

krvnega tlaka, frekvence dihanja in srčnih utripov. Večkrat tudi ponovimo snemanje 12-

kanalnega EKG posnetka. Glede na stanje pacienta zdravnik obvesti bolnišnico o prihodu, 

pri čemer se večkrat posvetuje direktno z dežurnim internistom. 

 

Spremljanje stanja ogroženega pacienta 

Stanje zvesti ugotavljamo z izvajanjem dražljajev za pacienta, ki so lahko zgolj vokalni ali 

po potrebi tudi senzorni (bolečina). Stopnjo zavesti ocenjujemo po pacientovih odzivih. 

Pri spontano dihajočem pacientu ocenjujemo frekvenco, globino in ritem dihanja ter 

gibanje prsnega koša. Pri umetno ventiliranemu pacientu nepretrgano spremljamo 

oksigenacijo in ventilacijo. Nasičenost arterijske krvi s kisikom nadzorujemo s pomočjo 

pulzne oksimetrije, ventilacijo nadzorujemo s pomočjo merjenja količine izdihanega CO2 

ob koncu izdiha (kapnometrija). Plinska analiza arterijske krvi na terenu še ni standard 

(Grmec, 2002). Ključna preiskava, ki jo poleg fizikalnega pregleda pri ogroženem 

pacientu izvedemo čim prej po prihodu, je 12 kanalni elektrokardiogram. S pomočjo 
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dobrega zapisa se bo zdravnik odločil o nadaljnji obravnavi pacienta, ki je lahko napoten 

v sprejemno internistično ambulanto ali neposredno v katetrski laboratorij. Tudi 

reševalec mora biti usposobljen osnovne interpretacije ishemičnega dogajanja v srcu iz 

klinične slike ter EKG krivulj (Kramar, 2003). 

Polnjenost pulza lahko posredno prikazuje utripni volumen srca, tudi moč srčne mišice, 

s katero iztisne kri v aorto. Močno izražen pulz je lahko kazalec povečanega utripnega 

volumna zaradi telesnega napora, povišane telesne temperature, insuficience aortne 

zaklopke. Slaboten in težko tipljiv pulz je lahko znak zmanjšanega utripnega volumna in 

neustrezne prekrvljenosti perifernih tkiv v primeru hipovolemije ali šokovnih stanj 

(Vračar, 2011). 

Telesno temperaturo predstavlja temperatura globokih tkiv (srce, možgani, jetra) 

oziroma temperatura jedra. Temperatura kože in tkiv pod njo je temperatura površine 

telesa, ki se spreminja s temperaturo okolja. Telo vzdržuje normalno telesno temperaturo 

s pomočjo homeostatskih mehanizmov oziroma termoregulacije, predvsem z namenom 

ohranjanja optimalne aktivnosti encimov. Cilj nadzora telesne temperature je 

vzdrževanje temperature jedra v območju normalnih odstopanj. Merodajne so izmerjene 

vrednosti temperature jedra telesa. Merimo jih z vstavljenim tipalom v distalni del 

požiralnika, danko, ušesni kanal ali nosno- žrelni predel. V bolnišnici se uporablja še način 

merjenja s tipalom v sečnem mehurju ali v pljučnem arterijskem katetru (Adam, Osborne 

2008). 

Poleg omenjenih fizikalnih meritev nadzor stanja lahko izvajamo tudi s pomočjo 

neinvazivnega monitoringa, medtem ko je za izvajanje razširjenega nadzora vitalnih 

funkcij potreben invazivni monitoring. Neinvazivni monitoring omogoča prikaz nekaterih 

vrednosti in spremljanje stanja brez poseganja v pacientovo telo, medtem ko metode 

invazivnega monitoringa na terenu niso pogosta. 

Neinvazivno merjenje arterijskega krvnega tlaka se najpogosteje izvaja z metodo po Riva 

Rocciju in Korotkovu, ki je več ali manj povsod dostopen način merjenja arterijskega 

krvnega tlaka. Uporabljajo se živosrebrni manometri, aneroidi in polavtomatični 

merilniki. Toni Korotkova nastajajo pri pretoku krvi skozi stisnjeno arterijo, ko se tlak v 

manšeti postopoma zmanjšuje. Prvi jasni ton, ki ga slišimo, pomeni sistolični krvni tlak. 

Diastolični krvni tlak določimo, ko slišimo zadnji ton Korotkova (Vračar, 2011). 

Večji problem na terenu predstavlja spremljanje hemodinamskega stanja pacienta. 

Vrednosti nihanja sistoličnega tlaka, pulznega tlaka in utripnega volumna so dober 

kazalec tekočinskega stanja pacientov. Hemodinamske spremenljivke, ki jih lahko 

merimo in nadzorujemo z metodo posrednega določanja minutnega volumna srca iz 

krivulje arterijskega utripnega vala, so arterijski tlak, minutni volumen srca, vrednost 

nihanja sistoličnega tlaka, pulznega tlaka ter utripnega volumna, utripni volumen in 

sistemski žilni upor (Lasater, 1999; VonRueden, 2002). Obstajajo zelo napredni 

neinvazivni načini hemodinamskega spremljanja, ki se v reševalnih vozilih še ne 

uporabljajo (Kim et al, 2013). Od dostopnih pripomočkov bi tekočinsko ravnovesje lahko 

spremljali s pomočjo ultrazvoka, ki je že prisoten na več enotah NMP (Zorko et al, 2013).   
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Večina zmot in napak pri spremljanju stanja ogroženih pacientov izhaja iz prevelikega 

zaupanja v nezmotljivost pripomočkov, ki so nam v pomoč pri zagotavljanju nadzora. V 

izogib zmotam, je dobro poznati omejitve sicer pogosto uporabljenih pripomočkov. 

Opisan sta le dva ključna parametra, ki jih reševalci pogosto beležimo in vrednotimo pri 

spremljanju stanja ogroženega pacienta v reševalnem vozilu.  

Pravilna velikost manšete, pravilna lega manšete ter pravilna lega roke pacienta med 

merjenjem so pogoji za natančno meritev krvnega tlaka. Velikost manšete se izbira glede 

na obseg nadlakta, in sicer mora dolžina manšete znašati vsaj 80 % obsega nadlakta, 

širina manšete pa približno 40 % obsega nadlakta. Meritev s preozko manšeto lahko 

poda višjo vrednost krvnega tlaka od realne, medtem ko lahko meritev s preširoko 

manšeto poda nižjo vrednost krvnega tlaka, kot je realna. Manšeto namestimo 2,5 cm 

nad komolčnim pregibom, tako da je središče manšete nad arterijo. Pacientova roka naj 

bi bila nameščena v višini srca. Za ponovno meritev krvnega tlaka na isti roki je treba 

počakati eno do dve minuti. Če moramo krvni tlak meriti pogosteje kot na 5 minut oz. 

kontinuirano, je primernejša invazivna metoda za merjenje krvnega tlaka (Vračar, 2011).  

Pulzna oksimetrija je zaradi preprostega načina uporabe in možnosti neprekinjenega 

nadzora najbolj razširjena metoda spremljanja nasičenosti arterijske krvi s kisikom. Poleg 

številnih prednosti, ki jih omogoča opisana metoda, se moramo zavedati tudi njenih 

omejitev. Pulzni oksimetri so zanesljivi le v območju med 80 in 100 odstotno 

nasičenostjo, medtem ko v nižjih območjih spremljamo le naraščanje ali padanje 

vrednosti nasičenosti (Vračar, 2011). Na nepravilno odčitano vrednost vplivajo še 

oslabljena periferna cirkulacija, podhlajenost pacienta ali motnje pri odčitavanju, ki so 

pogosto zaradi umazanije ter nehotenega premikanja. Ob upoštevanju omejitvenih 

dejavnikov omogoča spremljanje nasičenosti arterijske krvi s kisikom s pomočjo pulzne 

oksimetrije pravočasno prepoznavo in preprečevanje hipoksemije (Grmec, 2002).  

Stanje pacienta reševalci spremljajo tudi s pomočjo EKG monitoringa ter izpisov 12-

kanalnega posnetka. Pri tem se je potrebno zavedati, da ishemijo srčne mišice lahko 

ocenjujejo le iz 12-kanalnega zapisa, ki je posledica analize in vključenih ustreznih filtrov 

pri obdelavi signalov. Iz neposrednega monitoringa lahko zgolj opazujejo motnje ritma 

(Albert, 2012). 

 

Zaključek  

Nadzor kritično bolnih zahteva ustrezno usposobljenost in znanje osebja, ki zagotavlja 

kontinuirano spremljanje stanja pacienta. Natančno mora poznati vseh vrednosti in 

spremenljivke, ki jih različne oblike neinvazivnega in invazivnega monitoringa 

omogočajo. Potrebno je dobro poznavanje in razumevanje grafičnih prikazov vitalnih 

funkcij, ki predstavljajo izhodišče za razpoznavo odstopanj ali celo življenjsko 

ogrožajočih bolezenskih stanj. Hitra razpoznava sprememb pacientovega stanja 

omogoča pravočasno podlago za nadaljnje terapevtske ukrepe, ki preprečujejo nadaljnje 

zaplete ali celo rešujejo življenje pacienta. 
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Izvleček 

Prispevek nas seznani s poškodbami hrbtenice. Prikaže pomen prepoznavanja ustreznih 

mehanizmov poškodbe za prepoznavanje poškodovancev s sumom na poškodbo 

hrbtenice. Govori o sodobni imobilizaciji, ki jo je potrebno izvesti že v predbolnišničnem 

okolju, da bi bil transport poškodovanca s poškodbo hrbtenice lahko dovolj varen. 

Ugotovi, da je helikopter najbolj primeren način transporta takega poškodovanca. 

 

Ključne besede: poškodbe hrbtenice, mehanizem poškodbe, ocena stanja, imobilizacija 

poškodovanca, transport poškodovanca 

 

Kaj je prevoz bolnika oziroma poškodovanca 

Poškodbe hrbtenice sodijo med poškodbe, ki so v sodobnem svetu pogoste. Posledica 

poškodbe hrbtenice je lahko tudi poškodovana hrbtenjača. Posledice take poškodbe so 

lahko nepopravljive. Poškodba hrbtenice nastane, če na hrbtenico deluje dovolj močna 

sila. Ko ekipa nujne medicinske pomoči (NMP) prispe na kraj intervencije, v skladu z ITLS 

algoritmom najprej izvede oceno prizorišča. Šele nato lahko pristopimo poškodovancu. 

Ocena stanja in oskrba poškodovanca s poškodbo hrbtenice se začne z oceno 

mehanizma poškodbe hrbtenice. Ročno varovanje vratne hrbtenice začnemo že ob 

prvem stiku s poškodovancem, še preden ga ogovorimo. Med ukrepe, ki jih moramo 

izvesti že na terenu, tudi pri huje poškodovanih, sodi imobilizacija celega telesa, kjer je 

mišljena namestitev vratne opornice in namestitev poškodovanca na pripomoček za 

imobilizacijo celega telesa. Za poškodovanca s poškodbo hrbtenice moramo izbrati 

najbolj primeren transport do bolnišnice. Zagotovo je to obziren prevoz z reševalnim 

helikopterjem. 

 

Poškodbe hrbtenice 

Poškodbe hrbtenice sodijo med poškodbe, ki so v sodobnem svetu pogoste. Posledica 

poškodbe hrbtenice je lahko tudi poškodovana hrbtenjača. Do poškodbe hrbtenjače 

lahko pride takoj ob nesreči, lahko pa nastane kasneje zaradi premikanja poškodovanca 

in poškodovane hrbtenice. Ker centralni živčni sistem ni sposoben regeneracije, so 

posledice take poškodbe lahko nepopravljive in pacient lahko ostane invalid celo 

življenje. To ni le problem posameznika, temveč tudi celotne družbe, saj so stroški 
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zdravljenja in rehabilitacije zelo veliki. Prav zaradi tega je prepoznavanje in pravilna 

oskrba poškodbe hrbtenice v predbolnišničnem okolju zelo pomembna (Posavec, 2001). 

V ZDA je približno 250000 ljudi s poškodbo hrbtenice (preživelih). Približno polovica je 

paraplegikov, približno polovica pa tetraplegikov. 44 % poškodb hrbtenjače nastane kot 

posledica prometnih nesreč, 24 % je nastane pri nasilnih dejanjih, 22 % jih je posledica 

padcev in 8 % jih nastane pri športnih aktivnostih. V več kot polovici primerov, ko pride 

do poškodbe hrbtenice, je poškodovanec star med 16 in 30 let. Razmerje med 

poškodovanimi moškimi in ženskami je približno 4 : 1. Največja smrtnost se beleži med 

starostniki. Vsako leto je v ZDA sprejetih v bolnišnice približno 1500 otrok zaradi 

poškodbe hrbtenice. Razlogi nastanka poškodb hrbtenice pri otrocih se nekoliko 

razlikujejo kot pri odraslih. Vsekakor pa ne moremo mimo podatka, da kar 67 % poškodb 

hrbtenice nastane, ker otroci v prometnih nesrečah v avtu niso pripeti z varnostnim 

pasom (Augustine, 2012). 

Ocena stanja in oskrba poškodovanca s poškodbo hrbtenice se začne z oceno 

mehanizma poškodbe hrbtenice. To pomeni, da skušamo ugotoviti, kako je prišlo do 

poškodbe hrbtenice. To je pomembno, ker ima lahko poškodovanec tudi druge 

poškodbe, ki so veliko bolj očitne, kar nas lahko zavede, da ne pomislimo na možno 

poškodbo hrbtenice. Še posebej težko ocenimo, da gre za poškodbo hrbtenice, ko so 

prisotna stanja, zaradi katerih ima poškodovanec zmanjšano stopnjo zavesti oz. je 

nezavesten (šok, zastrupitve, poškodbe glave ...). Takrat nam ne more zanesljivo 

posredovati znakov in simptomov, ki kažejo na poškodbo hrbtenice. Zaradi teh razlogov 

lahko rečemo, da so mehanizmi poškodb hrbtenice, eden najpomembnejših 

pokazateljev, ki kažejo na poškodbo hrbtenice (Bledsoe, 2011). 

Poškodba hrbtenice nastane, če na hrbtenico deluje dovolj močna sila. Razdelitev 

mehanizmov hrbtenice je več. Različni avtorji jih različno opisujejo. Kakorkoli pomembno 

je, da jih ugotovimo in potem ustrezno ukrepamo (Posavec, 2001; Holleran, 2003; Čander 

in sod., 2006; Augustine, 2012). 

Na možnost poškodbe nas lahko opozorijo tudi simptomi kot npr. bolečina v vratu ali 

hrbtu, bolečina pri premikanju vratu ali hrbta, bolečine vratu ali hrbta na dotik. Znaki, ki 

kažejo na poškodbo hrbtenice pa so npr. vidna deformacija v področju hrbtenice, 

paraliza, pareza in parestezije nastale po poškodbi, znaki nevrogenega šoka, priapizem 

pri moških ... (Posavec, 2001). 

 

Spinalni in nevrogeni šok 

Spinalni »šok« je patofiziološko gledano “pretres hrbtenjače” in kot takšen, ne vodi v 

“pravi” hemodinamski šok (z znižanjem tlaka in drugimi znaki hipoperfuzije tkiv). Je k 

sreči prehodno stanje motenega delovanja hrbtenjače oz. refleksov na tistem nivoju 

hrbtenjače. Nastane zaradi pritiska na hrbtenjačo in vpliva na telo pod nivojem 

poškodbe. Prizadeti del telesa postane flakciden, pacient ga ne čuti in ne more premikati 

okončin ter ostale muskulature (flakcidna paraliza). Ne more kontrolirati izločanja vode 

in blata, pri moških pa lahko pride do priapizma (boleča erekcija penisa brez spolne 
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vzburjenosti). Gre za prehodne težave, ki ne vodijo v stalno paralizo, a zagotovo 

diagnozo spinalnega šoka lahko postavimo šele retrogradno (za nazaj, ko nevrološki 

izpadi minejo). 

Nevrogeni šok nastane kot posledica poškodbe hrbtenjače. Avtonomno živčevje 

(sympaticus/parasympaticus) ne more več vplivati na procese (žilje) pod nivojem 

poškodbe. Ta prekinitev prenosa signalov povzroči zmanjšanje tonusa žilja, kar je najbolj 

opazno na koži pod mestom poškodbe. Arterije in vene se razširijo (vazodilatacija). To 

povzroči povečanje vaskularnega prostora kar vodi v relativno hipovolemijo (»high – 

space«, distribucijski šok). Zaradi zmanjšanega polnjenja srca se atriji ne polnijo ustrezno. 

Posledično se zmanjša minutni volumen srca. Ker pod mestom poškodbe ni več nadzora 

nad avtonomnim živčnim sistemom (sympaticus), posledično ni več nadzora nad 

izločanjem kateholaminov (adrenalina in noradrenalina) iz adrenalnih žlez. Ta dva 

hormona sta odgovorna za povišanje srčnega utripa ter vplivata na izločanje žlez znojnic. 

Ob padcu arterijskega pritiska bi se kompenzatorno morala zvišati frekvenca srca, pa se 

zaradi prekinjenega impulza sympaticusa ne more, kar vodi v zmanjšanje minutnega srca 

oziroma stanje šoka. Pacient v nevrogenem šoku ima počasen srčni utrip, nizek krvni tlak 

hladno, bledo in vlažno kožo nad mestom poškodbe, nižje od mesta poškodbe pa je 

normalno topla in rožnata. Pri moških se lahko pojavi tudi priapizem. V predbolnišničnem 

okolju nevrogeni šok zdravimo enako kot hemoragičnega, tj. začetno z infuzijami 

tekočin, nato glede na parametre tudi z vazopresorji (noradrenalin/fenilefrin) in/ali 

atropinom. Pogosto imamo pri politravmatiziranih poškodovancih kombinacijo 

nevrogenega šoka in hemoragičnega šoka. Velika težava je, ker težko ocenimo poškodbo 

v abdomnu zaradi nevrogenega šoka. Do. poškodbe hrbtenjače namreč pride običajno 

nad abdomnom in zaradi tega pacient v predelu abdomna nima občutka (Augustine, 

2012; Bledsoe, 2011).  

 

Pristop in pregled poškodovanca ter osnovna oskrba  

Delo v predbolnišničnem okolju je specifično. Upoštevati je potrebno vrsto dejavnikov, s 

katerimi se v bolnišnici ne bomo srečali ali pa bodo ti dejavniki nekoliko drugačni. 

Reševalna služba začne obravnavo poškodovanca s poškodbo hrbtenice že s sprejemom 

klica s terena. Ko ekipa sprejme intervencijo, lahko večkrat že iz dobljenih podatkov 

sklepa, da gre za sum oz. za poškodbo hrbtenice. Seveda je potrebno najprej do 

poškodovanca priti. Pravilen pristop in ocena stanja sta zelo pomembna za sprejemanje 

pravilnih odločitev in pravilno obravnavo poškodovanca (Posavec, 2007). 

Ko govorimo o poškodbah hrbtenice in hrbtenjače v predbolnišničnem okolju, so se 

skozi čas uporabljali različni izrazi (npr. imobilizacija) za proces, pri katerem so reševalci 

skušali preprečiti (dodatne) poškodbe hrbtenice in hrbtenjače. Danes bi kot 

najustreznejši izraz za to dejanje uporabili izraz »omejitev premikanja (hrbtenice)«. 

Razlog je, ker pri vseh poškodovancih v predbolnišničnem okolju hrbtenice ne moremo 

v celoti imobilizirati. Torej lahko rečemo, da gre pri omejitvi premikanja hrbtenice za 
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tehnike in opremo, s katerimi skušamo čim bolj omejiti premikanje hrbtenice s ciljem, da 

preprečimo dodatne poškodbe hrbtenice in hrbtenjače (Augustine, 2012). 

Zelo primeren pristop in obravnava poškodovanca s sumom na poškodbo hrbtenice v 

predbolnišničnem okolju je po metodi International trauma Life Support (ITLS). V 

Sloveniji učimo in uporabljamo ta pristop že nekaj let. 

Posebne okoliščine predstavljajo situacije, ko je potrebno uporabiti tehniko urgentnega 

ali pa hitrega iznosa poškodovanca iz npr. razbitine vozila. V prvem primeru gre za 

neposredno (požar na vozilu, zastoj dihanja ...), v drugem pa posredno (nevarnost vžiga, 

nezavest ...) nevarnost, ki preti poškodovancu. V prvem primeru bomo uporabili Rautkov 

prijem, v drugem pa tehniko hitrega iznosa z zajemalnimi nosili ali dolgo desko. Pri 

urgentnem iznosu težko govorimo o omejitvi premikanja hrbtenice, čeprav bomo tudi 

pri tej intervenciji skušali paziti, kar je najbolj možno (Augustine, 2012). 

Priporočeno je, da pred začetkom iznosa poškodovanca pri pacientu na hitro preverimo 

senzorično in motorično funkcijo rok in nog in to kasneje v poročilu tudi dokumentiramo. 

Žal so opisani primeri, ko naj bi poškodbo hrbtenice in celo hrbtenjače povzročili 

reševalci z neustreznim ukrepanjem. S tem »kratkim nevrološkim pregledom« se lahko 

prepričamo, ali je do tega prišlo že pred iznosom poškodovanca. Ta hitri nevrološki 

pregled ne bomo mogli izvesti pri hitrem, še težje pa pri urgentnem iznosu 

poškodovanca, ker za to ne bo dovolj časa (Augustine, 2012). 

Ko ekipa nujne medicinske pomoči (NMP) prispe na kraj intervencije, v skladu z ITLS 

algoritmom najprej izvede oceno prizorišča. Šele nato lahko pristopimo poškodovancu. 

Ročno varovanje vratne hrbtenice začnemo že ob prvem stiku s poškodovancem, še 

preden ga ogovorimo. Vodja mu pristopi s sprednje strani, če je to le možno in ga prime 

za glavo. Ročno varovanje vratne hrbtenice nato prevzame drugi član ekipe. Pri 

nezavestnih poškodovancih prosto dihalno pot zagotovimo s prilagojenim trojnim 

manevrom. Po opravljeni začetni oceni stanja se na podlagi mehanizma in ocene stanja 

odločimo za vrsto pregleda. Pri vseh poškodovancih s težjim mehanizmom poškodbe, 

kamor zagotovo sodijo tudi vsi tisti s sumom oz. poškodbo hrbtenice, izvedemo hitri 

travmatološki pregled. Med poškodovance s sumom na poškodbo hrbtenice sodijo tudi 

vsi pacienti, ki imajo motnjo zavesti. Med ukrepe, ki jih moramo izvesti že na terenu, tudi 

pri huje poškodovanih, sodi imobilizacija celega telesa, kjer je mišljena namestitev vratne 

opornice in namestitev poškodovanca na zajemalna nosila oz. dolgo desko. Pri 

imobilizaciji je cilj, da sta glava in telo v nevtralnem položaju. Če obračamo 

poškodovanca s trebuha, glavo poravnamo šele, ko je ta na hrbtu. V primeru, da glave 

ne moremo poravnati (bolečina in/ali odpor in/ali nevrološki izpadi), jo imobiliziramo v 

položaju, v kakršnem je. Poškodovancev, kjer so prisotni nevrološki izpadi, ne obračamo 

v osi (razen s trebuha, kjer se temu ne moremo izogniti) ampak jih zajemamo oz. klasično 

s šestimi reševalci premestimo na ustrezen pripomoček za imobilizacijo celega telesa. Pri 

pregledu okončin moramo pred imobilizacijo obvezno pregledati občutljivost in 

motoriko. Ko smo poškodovanca imobilizirali in namestili v reševalno vozilo, moramo pri 

vseh poškodovancih, kjer je bila oz. je prisotna motnja zavesti, izvesti tudi kratki 
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nevrološki pregled. Ne smemo pozabiti, da ko namestimo poškodovanca na zajemalna 

nosila oz. drug pripomoček za imobilizacijo celega telesa, mi odgovarjamo za njegovo 

dihalno pot (Campbell JE et al., 2012). 

 

Sodobna imobilizacija hrbtenice v predbolnišničnem okolju  

Pri opisovanju se bom skušal omejiti zgolj na 

pripomočke za sodobno imobilizacijo celega telesa oz. 

hrbtenice, ki jih največ uporabljamo v Sloveniji. Kot sem 

že povedal, moramo imobilizacijo poškodovane 

hrbtenice izvesti tako, da je hrbtenica poškodovanca v 

nevtralnem položaju. Torej je potrebno uporabljati 

takšne pripomočke, ki to omogočajo. Če želimo doseči 

ta kriterij, moramo pri majhnem otroku podložiti trup 

(do višine ramen). Razlog je precej enostaven – otrokova 

glava je precej velika v primerjavi s trupom. Temu 

nasprotno moramo pri odraslem podlagati glavo, ker je 

le ta manjša v primerjavi s trupom (Posavec, 2009). To 

lahko vidimo na sliki 1. 

             

Slika 1: Podlaganje pri imobilizaciji celega telesa (Vir: ITLS 

International). 

Posebno pozornost od nas zahtevajo nekatere specifične situacije. Veliko težav imamo 

lahko z nemirnim pacientom (poškodbe glave, opojne substance ...). Pri otrocih bo 

imobilizacija zahtevala veliko improvizacije, saj imamo zelo malo pripomočkov za 

imobilizacijo otrok, kar še posebej velja za tiste najmlajše. Posebno prilagajanje bo 

zahtevala imobilizacija starostnika, saj se pri njih lahko srečamo s starostnimi 

spremembami, ki to zahtevajo (Augustine, 2012). Zagotovo bi lahko našli še kar nekaj 

specifičnih situacij, ki bi se jim bilo potrebno prilagoditi. 

Prvi pripomoček za imobilizacijo hrbtenice, ki ga namestimo poškodovancem, je vratna 

opornica. Izjema je le imobilizacija poškodovanca v vodi. Vratne opornice so lahko 

določenih velikosti ali pa univerzalne, za odrasle in otroke. Za imobilizacijo v 

predbolnišničnem okolju uporabljamo trde vratne opornice. Pri nas uporabljamo 

največkrat take za večkratno uporabo. Kljub nameščeni vratni opornici ne smemo 

opustiti ročnega varovanja vratne hrbtenice do popolne imobilizacije. Dosti 

poškodovancev se po namestitvi vratne opornice počuti utesnjeno in »težko dihajo«. Pri 

reševanju tega problema zelo pomaga pogovor s poškodovancem. Včasih je tudi morda 

malo preveč zategnjena, zato jo malenkost popustimo. Če jo popustimo preveč, 

nameščanje opornice izgubi svoj smisel. Pazimo tudi na razne uhane, obeske ... Za 

nameščanje sta potrebna dva reševalca. Eden ročno varuje glavo oz. vratno hrbtenico, 

drugi pa namešča vratno opornico (Čander, 2006; Posavec, 2009). 
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Najbolj uporaben pripomoček za imobilizacijo celega telesa, ki ga uporabljamo pri nas v 

predbolnišničnem okolju, so zajemalna nosila s pasovi in oporo za glavo. Ta pripomoček 

lahko uporabljamo za imobilizacijo, prenos poškodovanca, transport in za tehnično 

reševanje (hitri iznos iz vozila ...). Pri zahtevnejših in daljših prevozih je zelo priporočljivo, 

da jih damo v reševalno košaro oz. koritasta nosila ali helikoptersko vrečo. Nosila so 

dobila ime po eni izmed tehnik nameščanja poškodovanca na nosila - zajemanju. Na njih 

lahko nameščamo poškodovanca tudi iz stoječega položaja. Za pritrjevanje 

poškodovanca poznamo več načinov. Pri delu so se pokazali kot najbolj uporabni 

enodelni pasovi z »avtomobilsko« zaponko. Za delo z zajemalnimi nosili so potrebni vsaj 

trije reševalci. Eden je ves čas pri glavi, ki jo ročno varuje do popolne imobilizacije z 

oporama za glavo. Vedno pritrjujemo najprej trup in sicer od težjega dela proti lažjemu 

delu telesa (od ramen proti nogam). Glavo pritrdimo na koncu. To velja tudi za druge 

pripomočke za imobilizacijo. Poškodovanec, imobiliziran na zajemalnih nosilih, nam 

omogoča dober pregled nad njim, kadar pa je to potrebno, brez večjih težav lahko 

izvajamo še dodatne posege na njem (npr. vzpostavitev dodatne venske poti ...). Ne 

smemo pozabiti iz hlač poškodovanca odstraniti različne predmete (denarnice, mobitele, 

ključe ...), ki bi lahko nanj neprijetno pritiskali (Posavec 2009; Prestor, 2006). 

V svetu se namesto zajemalnih nosil zelo veliko uporablja dolga deska za imobilizacijo 

poškodovanca. Razlog je predvsem cenenost pripomočka. V primerjavi z zajemalnimi 

nosili ima nekaj pomanjkljivosti kot npr. slabša bočna stabilnost poškodovanca, ni 

možnosti zajemanja. Za delo z no so potrebni vsaj trije reševalci. V Sloveniji je praktično 

ne uporabljamo (Fink, 2006; Posavec, 2009). 

Drugi pri nas največ uporabljan pripomoček za imobilizacijo celega telesa, žal večkrat 

neustrezno, je vakuumska blazina. V predbolnišničnem okolju je ne priporočamo najbolj, 

saj ima številne slabosti kot npr. upogibanje, slaba imobilizacija glave, slab pregled nad 

poškodovancem, občutljivost za poškodbe. Za delo z njo je potrebnih tudi več 

reševalcev. Vakuumsko blazino priporočamo predvsem pri sekundarnih prevozih 

poškodovancev, ki so največkrat že diagnosticirani in vsaj delno oskrbljeni (Kešpert, 2006; 

Posavec, 2009). 

Steznika za imobilizacijo sedečega poškodovanca ne moremo uporabljati samostojno za 

imobilizacijo celega telesa, saj moramo v njem pritrjenega poškodovanca nato namestiti 

še na pripomoček kot npr. zajemalna nosila. Razlog so proste roke in noge. Z njim morajo 

delati trije reševalci. V prvi vrsti je namenjen imobilizaciji sedečega poškodovanca npr. v 

avtu. Zelo je primeren tudi za reševanje iz različnih jaškov v kombinaciji z opremo, ki jo 

imajo gasilci (»rol glis«). Ta pripomoček pri nas velikokrat zlorabljamo, ker ga 

uporabljamo tudi za reševanje pri sedečih poškodovancih, ki so življenjsko ogroženi, kar 

ni primerno predvsem zaradi predolgega postopka. Takrat je veliko bolj primerna tehnika 

hitrega iznosa poškodovanca z zajemalnimi nosili (Kramar, 2006; Posavec, 2009). 

Za reševanje iz vode v Sloveniji uporabljamo različne deske za reševanje iz vode. 

Reševalci v zdravstvu je sicer nimamo, jo pa morajo imeti na vseh javnih kopališčih, 

srečamo pa jo lahko tudi v nekaterih gasilskih enotah. Gre v bistvu za dolgo desko za 
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imobilizacijo poškodovanca, ki pa je izdelana iz materiala, ki ji daje dobro plovnost. 

Uporabljamo jo lahko na mirnih vodah. Posebnost pri delu z njo je, da nameščamo vratno 

opornico šele kasneje, ko smo v globini vode, kjer smo stabilni. To je zaradi tega, da ne 

bi poškodovanca zopet zvrnili nazaj v vodo (Čander in Posavec, 2006; Posavec, 2009). 

Imobilizacija otrok in dojenčkov nam zna večkrat predstavljati veliko težav, saj imamo za 

to namenjenih zelo malo pripomočkov. V Sloveniji uporabljamo za to desko za 

imobilizacijo otrok, ki ima že podložen trup. Z njo morajo delati vsaj trije reševalci. 

Namenjena je otrokov nekako do 10 leta starosti oz. do 40 kg telesne teže. Problem so 

predvsem manjši otroci, kjer moramo dostikrat improvizirati npr. z vakuumsko opornico 

za okončine. Paziti moramo, da tudi z improvizacijo pravilno ukrepamo (Fink, 2006; 

Posavec, 2009). 
 

Transport poškodovanca s sumom na poškodbo hrbtenice v bolnišnico  

Največkrat opravimo reševalni prevoz poškodovanca s sumom na poškodbo hrbtenice 

po cesti z reševalnim vozilom. Sploh to velja ponoči in v slabem vremenu. Danes se 

zdravnik predbolnišnične nujne medicinske pomoči lahko odloči tudi za prevoz 

poškodovanca z reševalnim helikopterjem. Pri poškodovancih s poškodbo hrbtenice 

in/ali glave je to najboljši način prevoza. Tu je obziren prevoz veliko bolj primeren od 

hitrosti oz. divjanja (Posavec, 2007). 

Tudi med samimi indikacijami za aktivacijo helikopterske nujne medicinske pomoči v 

Sloveniji najdemo, da je prevoz poškodovanca s helikopterjem potreben, kadar bolezen 

ali poškodba zahteva primernejši (obzirnejši) prevoz kot z reševalnim vozilom, npr. 

poškodba hrbtenice (Lampič in Grünfeld, 2013). 

Pripomnil bi, da se nekatere enote predbolnišnične NMP ne (oz. redko) odločijo za klic 

reševalnega helikopterja iz preprostega razloga, ker nanj enostavno pozabijo. To lahko 

trdim na podlagi izkušenj s terena. Kadar poškodovanca s poškodbo hrbtenice in/ali 

glave vozimo z reševalnim vozilom po cesti, mora to biti zelo obzirna vožnja, saj mu 

lahko v nasprotnem primeru stanje celo poslabšamo. 
 

Zaključek  

S poškodbami hrbtenice in hrbtenjače se lahko pri delu v predbolnišničnem okolju 

večkrat srečamo. Zelo pomembno za ustrezno obravnavo takega poškodovanca je, da te 

poškodbe dovolj zgodaj prepoznamo. Zgolj klinična slika je premalo, saj nam ne pove 

vedno vsega. Zato je pomembno, da znamo prepoznavati že mehanizme, ki kažejo na 

poškodbo hrbtenice in hrbtenjače ter ustrezno ukrepati. Kljub različnim ugotovitvam, ki 

jih lahko spremljamo v strokovni javnosti in literaturi, velja imobilizacija celega telesa še 

vedno za osnovno ukrepanje pri tovrstnih poškodbah. Seveda je zelo pomembna tudi 

izbira ustreznega prevoza poškodovanca s poškodbo hrbtenice. To je zagotovo prevoz 

z reševalnim helikopterjem, kjer je najmanj tresljajev in drugih negativnih vplivov, ki bi 

lahko stanje poškodbe še poslabšali. Kadar tega ne moremo izvesti s helikopterjem, 

bomo skušali zagotoviti obziren transport z reševalnim vozilom. 
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Izvleček 

Priprava na prevoz pacienta s posebnimi potrebami je osnova za naše nadaljnje korake 

pri prevozu le-tega. Brez dobre priprave ne moremo pravilno in varno izvesti naslednjih 

korakov transporta pacienta, ki sta ravno tako zelo pomembna. Ta dva koraka sta prenos 

in prevoz pacienta, ki sta poleg ohranjanja življenja in preprečevanja poslabšanja 

zdravstvenega stanja pacienta, osnovni nalogi reševalne službe in reševalcev. Poudarek 

pri pripravi na prevoz je na varnosti, tako pacienta, kot tudi reševalcev. 

 

Ključne besede: prevoz pacienta, nosečnost, oživljanje 

 

Uvod 

S pripravami na prevoz pacientov s posebnimi potrebami se reševalci ne srečujemo vsak 

dan, saj so takšni pacienti sorazmerno redki, oziroma se dostikrat ne zavedamo, da sploh 

gre za pacienta s posebnimi potrebami. 

Vsak prevoz pacienta se v večini primerov začne s pripravo na prenos in s prenosom 

pacienta do reševalnega vozila. 

Da bi lahko uspešno, pravilno in predvsem varno izvedli prevoz pacienta, moramo seveda 

sebe in pacienta na to pravilno pripraviti. 

 

Priprava na prevoz pacienta 

Priprava na prevoz se začne že na reševalni postaji. Najprej mora biti na prevoz 

pripravljen reševalec, tako psihično kot fizično. Ko smo pripravili sebe, moramo urediti in 

pripraviti še vozilo. Čeprav naj bi bilo vozilo, ki ga prevzamemo ob nastopu dela 

pripravljeno in tehnično brezhibno, moramo pred začetkom vožnje vedno izvesti pregled 

vozila. Pregledati moramo tako zunanjost kot tudi notranjost vozila.  

Zunanji pregled vozila zajema: 

 Pregled svetlobnih teles in signalnih naprav  

 Pregled morebitnih poškodb vozila 

Notranji pregled vozila zajema: 

 Pregled medicinske opreme 
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 Pregled morebitnih poškodb opreme  

 Čistoča notranjosti  

Pomembno je, da pred začetkom prevoza pridobimo čim več dokumentacije in 

informacij o pacientu.  

 Nalog za prevoz 

 Izvidi 

 Napotnice 

 Lokacija pacienta 

 Ali potrebujemo še kakšne druge službe (gasilci, policija, Socialna služba …) 

Priprava opreme 

 Skrbno si moramo pripraviti opremo, ki naj bi jo potrebovali pri prevozu pacienta s 

posebnimi potrebami. 

 

Priprava na prevoz pacienta s posebnimi potrebami 

PRIPRAVA NA PREVOZ PRI PACIENTU PO USPEŠNI REANIMACIJI 

Priprava na prevoz pri pacientu po uspešni reanimaciji je največkrat zelo zahtevna, saj je 

potrebno res dobro načrtovati, kako bomo izvedli prenos pacienta do vozila. Ker 

moramo poleg pacienta naenkrat prenesti še nekaj kosov opreme (defibrilator, 

respirator, kisikovo jeklenko, aspirator …) lahko to pomeni kar velik logistični problem. V 

nekaterih primerih se lahko zgodi, da bomo za prenos oz. premik takšnega pacienta do 

reševalnega vozila potrebovali celo pomoč gasilcev. 

 

Slika 1: Reševanje iz zvonika (http://www.vizijavarnosti.com/vsebina/slike/2010/rvz/002.jpg) 
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Pri pripravi pacienta na prevoz po reanimaciji je potrebno narediti določene postopke in 

meritve:  

12 kanalni EKG, poskrbeti za vzdrževanje glavnega arterijskega pritiska, vzdrževanje 

oksimetrije 94 – 98 %, vzdrževanje kapnometrije 35 – 40 mm Hg, stalen nadzor in 

monitoring, terapevtsko hipotermijo ter ob morebitni poškodbi izvedemo imobilizacijo.  

PRIPRAVA NA PREVOZ PRI NOSEČNICI 

Pri pripravi nosečnice na prevoz je potrebno biti pozoren na to, da pacientko in svojce 

seznanimo s tem, kaj bomo storili z njo in kakšni so nadaljnji postopki. 

Nosečnico najprej pregledamo, da ugotovimo ali se bo izvajala priprava na prevoz ali pa 

se bo morda potrebno pripraviti na porod. 

Nosečnico prenesemo do vozila s pomočjo nosil ali pa kardiološkega stola. V obeh 

primerih jo je potrebno na pripomoček za nošenje pripeti z varnostnimi pasovi. Če jo 

prenašamo z nosili, jo poležemo na levi bok in pokrijemo z rjuho ali odejo. 

Ves čas priprave na prevoz moramo nosečnico opazovati in ob morebitnem začetku 

poroda začeta z aktivnostmi za varen porod. 

PRIPRAVA NA PREVOZ PRI INFEKCIJSKEM PACIENTU 

V zadnjih letih se s prevozi infekcijskih bolnikov srečujemo čedalje pogosteje (MRSA, 

ESBL in podobno). 

Priprava na prevoz pri teh bolnikih je zelo pomembna zaradi tega, da preprečimo 

morebitno širjenje okužbe na druge paciente in seveda na sebe. Da bi nam to uspelo, 

moramo uporabljati pripomočke in ukrepe za zaščito pred okužbami:  

 uporaba osebnih zaščitnih sredstev (rokavice, zaščitni plašč, maska z vizirjem) 

 kjer je možno, uporabimo materiale za enkratno uporabo 

Problem, ki se dostikrat pojavi je, da osebje ali pa svojci ob predaji pacienta reševalcem 

pozabijo povedati, da ima pacient katero izmed nalezljivih bolezni. 

PRIPRAVA NA PREVOZ NEVROLOŠKEGA PACIENTA 

Največkrat se pri nevroloških pacientih srečujemo z dvema diagnozama: 

cerebrovaskularni insult (ICV) in epileptični napad.  

Pri ICV-ju je potrebno pacienta pripraviti na prevoz glede na stopnjo prizadetosti. Če je 

prizadetost manjša, lahko takega pacienta transportiramo na nosilih z rahlo vzdignjenim 

vzglavjem. Če pa je pacient huje prizadet, ga transportiramo na nosilih v stabilnem 

bočnem položaju.  

Pacienta z ICV-jem moramo ves čas priprave opazovati in njemu ter svojcem razložiti, kaj 

bomo storili od terapevtskih postopkov, da preprečimo prestrašenost.  

 



Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu 

 108 

Pri epileptičnih napadih je priprava na prevoz dostikrat otežena, sploh, če epileptični 

napad pri pacientu še traja. Takrat je potrebno biti pozoren predvsem, da pacient ne 

poškoduje sebe ali koga v bližini. Na nosila ga namestimo v stabilni bočni položaj in 

pazimo, da med samim transportom ne pride do nastanka sekundarnih poškodb. Med 

pripravo ves čas opazujemo pacienta, skrbimo za prosto dihalno pot, nadziramo vitalne 

funkcije in ob spremembi le teh ustrezno ukrepamo.  

Tudi pri tem stanju pacienta je potrebno seznanjati svojce s tem, kaj se dogaja 

(dramatičnost dogodka) in dati navodila za ukrepanje ob morebitnem prihodnjem 

napadu, sploh, če gre za prvi epileptični napad in še niso seznanjeni s tem, kako se 

odzvati. 

PRIPRAVA NA PREVOZ PSIHIATRIČNEGA PACIENTA 

Med pripravo za prevoz psihiatričnega bolnika najpogosteje sodi prepričevanje le-tega, 

da ga lahko odpeljemo v bolnišnico. Tudi, če nam uspe psihiatričnega pacienta prepričati, 

da gre prostovoljno z nami, je potrebno vedeti, da lahko ti pacienti zelo hitro in brez 

predhodnih znakov spremenijo svoje odločitve in v skrajnem primeru poškodujejo sebe 

ali koga drugega. Zato jih je potrebno ves čas opazovati in vzdrževati čim višjo stopnjo 

zaupanja. 

Če pacienta s pogovorom ne moremo prepričati, da bi šel z nami, se je potrebno pravilno 

pripraviti na prisilno hospitalizacijo. Predvsem je tu v ospredju skrb za lastno varnost in 

varnost ostalih prisotnih, ter seveda pacienta samega. Oceniti moramo tudi potrebo po 

pomoči drugih služb: policija, gasilci, socialna služba. Pacienta transportiramo v sedečem 

ali ležečem položaju (odloči naj se sam), mi moramo obvezno poskrbeti za njegovo in 

našo varnost (uporaba varnostnega pasu!). 

PRIPRAVA NA PREVOZ BARIATRIČNEGA PACIENTA 

Med paciente s posebnimi potrebami lahko štejemo tudi ljudi s prekomerno telesno težo 

(BMI >40) saj lahko pomeni prenos takega pacienta za nas hud problem. Zato se moramo 

na tak prevoz pripraviti že pred odhodom k pacientu. Potrebno je narediti načrt na 

kakšen način in s katerim pripomočkom bomo takšnega pacienta prenašali, saj lahko ti 

pacienti dosežejo težo nekaj 100 kg. Potrebovali bomo tudi več ljudi (gasilci) za prenos 

takega pacienta. Pri nas trenutno še nimamo prav posebej prilagojenih vozil in nosil za 

prenos in prevoz teh pacientov. V tujini so že na voljo pripomočki, ki so posebej prirejeni 

za prenos in prevoz takšnih ljudi.  

Kot primer lahko vzamemo Gasilsko enoto Memphisa, kjer so leta 2012 dobili reševalno 

vozilo za prevoz bariatričnih pacientov s težo do 725 kg. Vozilo ima posebno rampo z 

vitlom za nakladanje nosil. Na teden imajo v povprečju 1 prevoz pacienta, ki tehta med 

275 in 360 kg. Nekajkrat so imeli celo pacienta, ki je tehtal več kot 450 kg. 
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Slika 1: Vozilo za prevoz težkih pacientov (http://media.knoxnews.com/media/img/photos/2012/03/21/ 

0322_kclo_bariatricWeb_t607.jpg) 

 

Priprava na prenos pacienta s posebnimi potrebami 

Najprej pripravimo sebe in sodelavce oz. osebe, ki bodo pri prenosu sodelovale. 

Poskrbimo, da so sodelujoči pri prenosu fizično in psihično pripravljeni na nalogo, ki se 

je lotevamo. Sodelujočim moramo razložiti postopek prenosa pacienta, da ne pride do 

kasnejših nesporazumov, ki lahko v skrajnem primeru privedejo do nesreče. Potrebna je 

tudi primerna zaščitna oprema, kot so oblačila in predvsem obutev, saj je od nje odvisen 

naš stik s podlago, ki mora biti res dober, saj se pri prenosu pacienta naša teža poveča 

in s tem tudi obremenitev na podlago. Neprimerna obutev lahko privede do poškodb 

prenašalca in ob morebitnem padcu tudi pacienta oz. sodelujočih pri prenosu. 

Pripomočki in metode, ki jih uporabljamo pri prenosu: 

 Priročna sredstva: deska, stol, odeja, uporaba rok ... 

 Priročne metode: podpiranje pacienta, nošenje, vleka … 

 Profesionalna sredstva: nosila, kardiološki stol, kardiološki stol z gosenicami, 

vakuumska blazina, zajemalna nosila, za otroke: deska za imobilizacijo otrok. 

Profesionalna sredstva, ki jih uporabljamo za prenos pacienta, so nam v veliko 

pomoč, saj nam olajšajo prenos, varujejo naše zdravje in pomenijo večjo varnost za 

pacienta. 
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Pred vsakim prenosom pacienta je potrebno preveriti, če so vsi pripomočki, ki jih bomo 

potrebovali v vozilu, da niso poškodovani in seveda pravilno delujejo. To se mogoče sliši 

malce nenavadno, vendar se nam lahko zgodi, da je nekdo pred nami pozabil 

pripomoček namestiti nazaj v vozilo, pozabil povedati, da je pripomoček pokvarjen ali 

pa naletimo na neočiščenega. Takšnega pripomočka ne bomo mogli uporabiti oz. se 

lahko zgodi, da pride do nezgode, če pripomoček popusti pod težo pacienta. 

Poškodujemo se lahko tako mi kot tudi pacient. Kot primer vzemimo pokvarjen 

kardiološki stol, ki se nam med nošenjem po stopnicah zloži ali pa odlomi ročka.  

Zato je pomembno, da pred vsako uporabo pripomočka res preverimo, da le ta deluje 

pravilno, saj imajo današnji pripomočki veliko vzvodov, ročic, zapiral, ipd., in vsaka od 

teh stvari  lahko odpove. 

 

Izvedba prenosa pacienta 

Najprej seznanimo pacienta in morebitne prisotne (svojci, očividci) kaj bomo storili, da 

se izognemo kasnejšim zapletom, saj je pacienta in svojce največkrat strah, kako bomo 

prenesli pacienta, da ga ne bi poškodovali in poslabšali njegovega zdravstvenega stanja. 

Zato jim moramo najprej povedati, zakaj bomo pacienta sploh odpeljali, kako ga bomo 

prenesli do RV in kam bo pacient odpeljan (bolnišnica, oddelek). 

Naslednji korak pri izvedbi prenosa je izbira ustreznega pripomočka za prenos in 

ustrezen položaj pacienta med prenosom.  

Kateri pripomoček bomo izbrali za prenos, je najbolj odvisno od tega, kakšno je 

zdravstveno stanje pacienta.  

Pripomočki za prenos: 

 Če je možno, uporabimo za prenos glavna nosila, saj lahko z njimi pacienta 

prenesemo v najbolj primernem položaju in ga preneseno direktno v RV 

 Kardiološki stol uporabimo pri pacientih, ki zahtevajo sedeč prenos do RV ali tam, 

kjer dostop z glavnimi nosili ni mogoč 

 Zajemalna nosila uporabimo pri pacientih, ki imajo poškodovano hrbtenico, 

medenico ali stegnenico. Lahko pa se uporabijo tudi na težko dostopnem terenu 

za prenos nepoškodovanih pacientov 

 Vakuumsko blazino uporabimo pri pacientih, ki imajo poškodovano hrbtenico, 

medenico ali stegnenico 

 Desko za imobilizacijo hrbtenice pri otrocih lahko uporabimo tudi za prenos otroka 

do glavnih nosil, če je dostop otežen. 

Paciente moramo prenašati s takšnimi pripomočki in v takšnih položajih, da ne ogrožamo 

ali celo poslabšamo njihovo zdravstveno stanje.  
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Položaj pacienta je pomemben zaradi pravilne oskrbe, saj je pravilen položaj tisti, ki lajša 

morebitne bolečine in preprečuje dodatne poškodbe. 

Položaji, v katerih prenašamo pacienta: 

 položaj za nezavestnega uporabimo, če je pacient v nezavesti in nima ogroženih 

vitalnih funkcij (spontano diha) ter ni suma na poškodbo hrbtenice 

 Trendelenburgov položaj pri šokiranem (avtotransfuzija) 

 Antitrendelenburgov položaj pri poškodbah glave 

 Polsedeči položaj pri poškodbah prsnega koša in težavah pri dihanju 

 Položaj z rahlo dvignjenim vzglavjem in podloženimi koleni pri poškodbah ali 

boleznih trebušne votline 

 Polsedeči položaj pri pljučnem edemu, noge naj visijo preko postelje 

 Sedeči položaj pri poškodbah obraznega dela glave (razen pri sumu na poškodbo 

hrbtenice) 

 Nosečnice oz. porodnice prenašamo leže, obrnjene na levi bok.  

Velikokrat pa se zgodi, da moramo spremeniti svojo odločitev o pripomočku in položaju 

pacienta med prenosom do RV, saj se lahko zgodi, da nam okoliščine (ozka in strma 

stopnišča, nedostopen teren v naravi, ipd.) ne dopuščajo uporabe izbranega pripomočka 

in položaja za prenos. V takšnih primerih je potrebno najti najprimernejši alternativni 

način prenosa, ki bo za pacienta udoben, varen in ne bo poslabšal njegovega 

zdravstvenega stanja.  

Izbiri ustreznega pripomočka in položaja za prenos sledi sam prenos pacienta s kraja 

dogodka do RV. Ta prenos mora biti predvsem varen, tako za pacienta kot tudi reševalce, 

biti pa mora tudi kolikor se da udoben. Ko govorimo o varnosti pacienta, moramo biti 

posebej pozorni na to, da je pacient ustrezno pričvrščen na pripomoček z varnostnimi 

pasovi. S tem preprečimo, da bi nam pacient zdrsnil ali padel s pripomočka. Med 

prenosom moramo vseskozi opazovati pacienta in njegovo stanje. Ko prispemo do RV, 

po potrebi pacienta prestavimo s pripomočka, ki smo ga uporabili za prenos, na glavna 

nosila, seveda če jih nismo že uporabili kot pripomoček za prenos. Prilagodimo oz. 

spremenimo položaj pacienta, ko je nameščen v RV. 

 

Zaključek prenosa pacienta 

Ko zaključimo s prenosom pacienta do RV, je potrebno pripomoček (če niso bila to 

glavna nosila), ki smo ga uporabili, pospraviti na za to določeno mesto v RV. Neprimerno 

je, da pripomoček pustimo kar na tleh RV, saj bi lahko med vožnjo ob naglih 

spremembah smeri, sunkovitem zaviranju ali pa ob morebitni prometni nesreči 

poškodoval pacienta oz. člane ekipe.  

Ko se vrnemo s prevoza, moramo pripomočke, ki smo jih uporabili, očistiti, razkužiti in 

pregledati, da so nepoškodovani in normalno delujejo. Če je s pripomočkom karkoli 

narobe, najprej poizkušamo napako odpraviti sami, če nam ne uspe, moramo to sporočiti 
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nadrejenim, da se pripomoček odstrani iz uporabe in pošlje na popravilo na pooblaščeni 

servis. 

 

Izvedba prevoza 

Prevoz se začne s sprejemom naročila, ki vsebuje podatke o pacientu: ime in priimek, 

točen naslov (npr., lahko si poiščemo GPS koordinate naslova na www.geopedia.si), 

stanje pacienta, nujnost prevoza in po možnosti kontaktno številko pacienta oz. svojcev, 

na kateri bodo dosegljivi. Ko prispemo do pacienta in ga prenesemo do RV, se je 

potrebno odločiti ali je potrebna sprememba položaja v katerem je bil pacient prinesen, 

ali je potrebno pacienta prestaviti s pripomočka, na katerem smo ga prinesli na glavna 

nosila. Ko je pacient v RV se v pravem pomenu besede prevoz, prične prevoz pacienta. 

Izbira ustreznega položaja v RV. Glede na pacientovo zdravstveno stanje se odločimo, v 

kakšnem položaju ga bomo prepeljali z RV: 

 Sede, kadar zdravstveno stanje pacienta ne zahteva ležečega položaja ali pa je 

stanje takšno, da je sedeč položaj potreben (pljučni edem, težave z dihanjem, 

poškodba obraza …), seveda pa mora biti v takšnem primeru pacient sposoben 

sedeti sam 

 Polsede, pri oteženem dihanju, poškodbah prsnega koša … 

 Leže, z dvignjenim vzglavjem, v vodoravnem položaju, na boku 

 Nosečnice in porodnice prevažamo leže na levem boku  

 Drugi položaji, kot so Trendelenburgov (avtotransfuzijski), anti-Trendelenburgov 

(pri poškodbah glave)…  

Med prevozom v zdravstveno ustanovo je potrebno večino pacientov nadzirati. 

Pri nenujnem in sanitetnem prevozu nadziramo splošno stanje pacienta. Pri nujnih 

prevozih pa tudi vitalne funkcije (pulz, saturacija, krvni tlak, frekvenca dihanja, EKG 

monitoring …). Vse meritve je potrebno tudi beležiti, pri nujnih prevozih na obrazec 

»Protokol nujne intervencije«, če je prisoten zdravnik. Po novem pravilniku v primeru, da 

zdravnik ni prisoten, pa izpolnimo obrazec »Poročilo o reševalnem prevozu«, ki ga 

vsebuje Pravilnik o prevozih pacientov (glej prilogo št. 3). 

VARNOST MED PREVOZOM 

Že pred začetkom prevoza je potrebno poskrbeti za varnost pacienta in spremljevalcev, 

tako da jih vse privežemo z varnostnim pasom, prav tako mora vedno uporabljati 

varnostni pas tudi voznik RV. Če uporabljamo glavna nosila, moramo biti pozorni, da so 

se dobro zaskočila v ležišče. Ko nosila izvlečemo iz RV, moramo paziti, da se je podvozje 

nosil razprlo in tudi zaskočilo. Vsa oprema, ki smo jo uporabili pred prevozom za prenos 

in oskrbo pacienta mora biti varno nameščena in pričvrščena na svojem mestu. Vožnja 

RV mora biti čim bolj tekoča in varna za osebe v vozilu in ostale udeležence v prometu.  
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Zaključek  

Najpomembnejša rdeča nit pri pripravi pacienta s posebnimi potrebami na prevoz je 

VARNOST, tako njegova kot tudi naša. Poleg varnosti mora biti poskrbljeno tudi za 

pravilno zdravstveno oskrbo pacienta in ne tako nepomembno, tudi njegovo udobje. 

Ključna pri pripravi pacienta s posebnimi potrebami na prevoz je tudi komunikacija, saj 

lahko z dobro komunikacijo skrajšamo čas, ki je potreben za samo pripravo na prevoz 

pacienta. Z dobro komunikacijo lahko preprečimo marsikakšen zaplet, ki bi lahko nastal 

med pripravo pacienta na prevoz . 
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Izvleček 

Obveščanje bolnišnice o prihodu pacienta, katerega zdravstvene težave so povezane 

bodisi z internističnim obolenjem ali poškodbo, deloma spadajo že pod predajo bolnika. 

Predaja je tukaj mišljena pred vsem kot vnaprejšnje obveščanje in posredovanje 

podatkov, povezanih z zdravstvenim stanjem pacienta, številom pacientov in časom 

prihoda.Ti podatki so pomembni za pravočasno in ustrezno pripravo multidisciplinarne 

ekipe, ki bo pacienta v ciljni ustanovi sprejela v nadaljnjo obravnavo. Pomembna je tudi  

primopredajna dokumentacija v kateri so zabeleženi vsi pomembni podatki o 

zdravstvenem stanju pacienta, ter vsi posegi ter ukrepi, ki so bili izvedeni med 

transportom za zagotavljanje vitalne stabilnosti pacienta. 

 

Ključne besede: predaja pacienta, komunikacija, dokumentacija, reševalna ekipa 

 

Uvod 

DEFINICIJA PREDAJE 

Predaja pacienta je interdisciplinaren proces, ki vključuje prenos vseh pomembnih 

podatkov o pacientu, ki ga predajamo ter o dokumentaciji, ki takega pacienta spremlja. 

Je torej proces, ki se odvija na strokovni, verbalni in neverbalni ravni. Če govorimo o 

predhospitalni reševalni dejavnosti so ti nivoji naslednji: 

 zdravnik - zdravnik, 

 zdr. teh., dipl. zn. (reševalec) – zdravnik, 

 zdr. teh., dipl. zn. (reševalec) – medicinska sestra. 

Predaja urgentnega pacienta 

Stanja, ki posredno ali neposredno ogrožajo življenje pacienta (poškodba, obolenje), 

zahtevajo večstopenjsko obravnavo. Ena izmed pomembnih stopenj je hiter in učinkovit 

prenos informacij o pacientovem zdravstvenem stanju, o vrsti obolenja ali poškodbe in 

o okoliščinah, v katerih se je urgentno stanje zgodilo. 

Pomembno je da zna reševalec (zdravnik, medicinska sestra, zdr. teh, dipl. zn.) v takih 

razmerah, pridobiti ustrezne informacije. V Sloveniji  se v predbolnišničnem okolju ob 

poškodbah uporablja pristop po ITLS (International Trauma Life Support) in v sklopu tega 

hitrega in sistematičnega pregleda imamo tudi orodje s katerim z vprašanji v nekem 



AKCIDENTALNA STANJA NA TERENU 

 115 

smiselnem zaporedju pridemo do pomembnih informacij o stanju pacienta. Če stanje 

pacienta dovoljuje nam te informacije poda on, drugače jih poskušamo pridobiti od 

svojcev ali očividcev. Podatki  v določenih situacijah niso kompletni, lahko so samo delni, 

vendar so pomembni pri sami končni obravnavi, ter jasno tudi pri posredovanju 

informacij med transportom v ciljno ustanovo (bolnišnica, urgentni center).   

Ta vprašanja poznamo pod kratico SAMPLE: 

S    Symptoms- simptomi (težave, ki jih poškodovanec ima), 

A    Allergies- alergije (zdravila,…), 

M   Medications- zdravila (zdravila, ki ji pacient jemlje), 

P    Past pertinent history (prejšnje ali sedanje bolezni, ki jih pacient ima in se zaradi njih 

zdravi), 

L    Last oral intake (čas zadnjega obroka hrane, pred dogodkom), 

E    Events preceding the incident (česa se pacient nazadnje spomni, ali zna opisati 

dogodek). 

S podatki, ki smo jih pridobili med začetnim pregledom pacienta, z odgovori na SAMPLE 

anamnezo, ter nekaterimi dodatnimi hitrimi pregledi (AVPU, zenice, krvni sladkor) lahko 

sedaj ocenimo stopnjo nujnosti oskrbe pacienta, ter prioriteto transporta. 

 

Stanja, ki poterbujejo predhodno naročanje (med transportom) in dokumentacija 

REANIMACIJA (oživljanje)  

Standard naročanja reanimacije opredeljuje način in postopek aktiviranja reanimacijske 

ekipe v bolnišnici s strani PNMP (predhospitalne nujne medicinske pomoči) ali drugih 

reševalnih ekip, ki so na terenu ter vsebino informaciji o pacientu, ki se rutinsko prenaša 

ob samem aktiviranju reanimacijske ekipe. 

Ekipe predhospitalne nujne medicinske pomoči ali druge reševalne ekipe aktivirajo 

reanimacijsko ekipo bolnišnice v naslednjih primerih (travma): 

 vitalno nestabilni pacienti/ poškodovanci (šok),       

 politravmatizirani poškodovanci, 

 hude in obsežne opekline, 

 nezavestni poškodovanci, 

 zastoj dihanja in delovanja srca, 

 masovne nesreče… 

Obolenja: 

 AMI (akutni miokardni infarkt), 

 pljučni edem, 

 pljučna embolija, 

 možganska krvavitev, 

 motnja zavesti, 
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 krvavitev v prebavila, 

 vnetje srčne mišice…. 

Način aktiviranja 

Aktiviranje reanimacijskih ekip se izvaja prek radijskih zvez in s pomočjo prenosnih 

telefonov (GSM). Dualni sistem aktiviranja mora obstajati zaradi možnosti istočasne 

komunikacije na dveh nivojih, ter nemotenega delovanja v primerih masovnih nesreč, ko 

je delovanje mobilne telefonije (NMT ali GSM) nezanesljivo.). 

     
Slika 1: Obrazca za prijavo reanimacije 

Postopek aktiviranja  

 Ekipa predhospitalne nujne medicinske pomoči ali druge reševalne ekipe (voznik, 

spremljevalec) sporočijo naročilo za aktivacijo reanimacijske ekipe dispečerju 

Reševalne postaje na delovnem kanalu. 

 Dispečer Reševalne postaje prek internega telefona posreduje naročilo triažnemu 

zdravstvenemu tehniku, ki prek interfona ali telefona nemudoma aktivira ustrezno 

reanimacijsko ekipo. 

 Triažni zdravstveni tehnik prek radijske zveze na urgentnem kanalu vzpostavi 

neposredno zvezo z ekipo predhospitalne nujne medicinske pomoči ali drugo 

reševalno ekipo in od zaposlenega zahteva prenos predpisanih podatkov o 

pacientu/ poškodovancu. 

 Spremljevalec v reševalnem vozilu triažnemu zdravstvenemu tehniku prek radijske 

zveze na urgentnem kanalu posreduje predpisane podatke o pacientu/ 

poškodovancu. 

 Triažni zdravstveni tehnik zapiše posredovane podatke na poseben obrazec in jih v 

pisni ali ustni obliki posreduje reanimacijski ekipi. 

 V primeru prisotnosti zdravnika v reševalnem vozilu le ta neodvisno od zaposlenega 

vzpostavi zvezo z ustreznim nadzornim zdravnikom v bolnišnici prek mobilne 

telefonije (GSM) in ga obvesti o stanju pacienta/ poškodovanca. 
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Vsebina informacij o pacientu/ poškodovancu 

Vsebina informacij o pacientu/ poškodovancu, katere posreduje zaposleni iz reševalnega 

vozila triažnemu zdravstvenemu tehniku, je naslednja: 

 spol in približna starost pacienta/ poškodovanca, 

 vzrok za reanimacijo, stanje bolnika (stanje zavesti, dihanja, delovanje srca), 

 izvedeni ukrepi, 

 čas prihoda v bolnišnico. 

V primeru množične nesreče je vsebina informacij naslednja: 

 kje se je zgodila nesreča, 

 kaj se je zgodilo, koliko je ponesrečenih oseb (v primeru zelo obsežnih nesreč lahko 

približna ocena), 

 v kakšnem stanju so ponesrečenci, čas prihoda prvih ponesrečenih v bolnišnico. 

ICV (možganska kap) 

V primeru prevoza na Nevrološko kliniko, ambulanto SUN- službo urgentne nevrologije 

mora ekipa predhospitalne nujne medicinske pomoči ali druge reševalne ekipe najaviti 

prihod prek dispečerske službe Reševalne postaje. 

Spremljevalec v reševalnem vozilu dispečerju Reševalne postaje na delovnem kanalu 

radijske zveze posreduje predpisane podatke o pacientu z nevrološkimi težavami. 

Dispečer Reševalne postaje prek internega telefona posreduje najavo prihoda pacienta 

z nevrološkimi težavami (ambulanta SUN). 

V primeru prisotnosti zdravnika v reševalnem vozilu le ta neodvisno od zaposlenega 

vzpostavi zvezo z ustreznim nadzornim zdravnikom v bolnišnici prek mobilne telefonije 

(GSM) in ga obvesti o stanju pacienta z nevrološkimi težavami. 

Vsebina informacij o pacientu z nevrološkimi težavami 

Vsebina informacij o pacientu z nevrološkimi težavami, katere posreduje zaposleni iz 

reševalnega vozila, dispečerju Reševalne postaje je naslednja: 

 starost in spol,                                                               

 stanje zavesti ali GCS (Glasgow Coma Scale), 

 stanje dihanja, 

 oksigenacija, 

 krvni tlak, pulz, 

 kdo pacienta spremlja, 

 predviden čas prihoda do SUN.). 
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Slika 2: Protokol tromboliza pri ICV 

PREVOZ NOSEČNICE V PORODNIŠNIC 

Ekipa predhospitalne nujne medicinske pomoči ali druge reševalne ekipe (voznik, 

spremljevalec) sporočijo dispečerju Reševalne postaje na delovnem kanalu, da izvajajo 

prevoz nosečnice. 

Spremljevalec v reševalnem vozilu dispečerju Reševalne postaje na delovnem kanalu 

radijske zveze posreduje predpisane podatke o nosečnici. 

Dispečer Reševalne postaje prek internega telefona posreduje najavo prihoda nosečnice 

(sprejemna ambulanta porodnišnice). 

V primeru prisotnosti zdravnika v reševalnem vozilu le ta neodvisno od zaposlenega 

vzpostavi zvezo z ustreznim nadzornim zdravnikom v bolnišnici prek mobilne telefonije 

(GSM) in ga obvesti o stanju nosečnice. 

Vsebina informacij o nosečnici. 

Vsebina informacij o nosečnici, katere posreduje zaposleni iz reševalnega vozila, 

dispečerju Reševalne postaje  je naslednja: 

 priimek in ime, 

 nosečnost (prva, druga, tretja ali več), 

 gestacijska starost, 
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 število plodov,  

 razpok mehurja, 

 popadki, 

 trajanje popadkov,  

 čas med popadki, 

 krvavitev, 

 izguba krvi,  

 čas prihoda v ustanovo. 

 

  

Slika 3: Protokola urgentnega prevoza in prevoza nosečnice 

URGENTNI POROD NA TERENU 

Ekipa predhospitalne nujne medicinske pomoči ali druge reševalne ekipe (voznik, 

spremljevalec) sporočijo dispečerju Reševalne postaje na delovnem kanalu, da izvajajo 

prevoz matere in novorojenčka po porodu na terenu ali v reševalnem vozilu. 

Spremljevalec v reševalnem vozilu dispečerju Reševalne postaje na delovnem kanalu 

radijske zveze posreduje predpisane podatke o materi in otroku. 

Dispečer Reševalne postaje prek internega telefona posreduje najavo prihoda matere in 

novorojenčka v porodnišnico (porodni blok ali sprejemna ambulanta porodnišnice). 

V primeru prisotnosti zdravnika v reševalnem vozilu le ta neodvisno od zaposlenega 

vzpostavi zvezo z ustreznim nadzornim zdravnikom v bolnišnici prek mobilne telefonije 

(GSM) in ga obvesti o stanju matere in otroka. 

Vsebina informacij o porodnici in novorojenčku. 
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Vsebina informacij o porodnici in novorojenčku, katere posreduje zaposleni iz 

reševalnega vozila, dispečerju Reševalne postaje je naslednja: 

 priimek in ime matere, 

 indikacija za porod na terenu, 

 način poroda (glavična, medenična vstava), 

 rojstvo otroka (živorojen, umre med porodom …) 

 nenormalen porod (medenična vstava, izpadla popkovnica …), 

 spol otroka 

 datum in čas in kraj poroda,  

 oživljanje otroka, 

 posegi med oživljanjem, 

 ocena otroka (APGAR) 

 ali je posteljica rojena ali je cela, 

 krčenje maternice 

 krvavitve, 

 čas prihoda v ustanovo. 

INHALACIJSKA OPEKLINSKA POŠKODBA 

Ker vdihavanje vročih in strupenih plinov (pare, CO, HCN) vodi v poškodbo zgornjih in 

spodnjih dihalnih poti se s tem znatno zmanjša možnost preživetja žrtev opeklin. Imamo 

nabor podatkov, ki jih potrebuje urgentna ekipa v sprejemni ustanovi, da lahko primerno 

oskrbi takega poškodovanca. 

Ekipa predhospitalne nujne medicinske pomoči ali druge reševalne ekipe (voznik, 

spremljevalec) sporočijo dispečerju Reševalne postaje na delovnem kanalu, da izvajajo 

prevoz poškodovanca z inhalacijsko opeklinsko poškodbo. 

Spremljevalec v reševalnem vozilu dispečerju Reševalne postaje na delovnem kanalu 

radijske zveze posreduje predpisane podatke: 

 ime, starost, spol, težo (približna ocena) bolnika (pri ženskah preverimo nosečnost), 

 ali je poškodovanec kadilec, 

 površina opekline, globina, krožna opeklina (»devetka«, funkcionalno pomembni 

deli telesa o, g, r, s, p), 

 SAMPLE anamneza, 

 prisotnost srčnega spodbujevalnika, 

 zlomi, zmečkanine, penetrantne poškodbe, 

 ali ima kontaktne leče, 

 alkohol mamila, druge opojne snovi ali zdravila ne mestu dogodka, 

 stanje zavesti (AVPU, GCS). 

Dispečer Reševalne postaje prek internega telefona posreduje naročilo triažnemu 

zdravstvenemu tehniku, ki prek interfona ali telefona nemudoma aktivira ustrezno 

reanimacijsko ekipo. 
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V primeru prisotnost zdravnika v reševalnem vozilu le ta neodvisno od zaposlenega 

vzpostavi zvezo z ustreznim nadzornim zdravnikom v bolnišnici prek mobilne telefonije 

(GSM) in ga obvesti o stanju poškodovanca 

 

Slika 4: Poročilo o reševalnem prevozu 

 

Zaplet med prevozom  

Ob zapletu med prevozom imamo na Reševalni postaji UKC Ljubljana, naslednja 

navodila. Če ne gre za življenjsko ogroženost, se reševalna ekipa posvetuje z zdravnikom 

na SNMP (Splošna nujna medicinska pomoč) prek dispečerskega centra (snemanje 

pogovora) in mobilne telefonije (GSM), opiše zaplet, ter stanje pacienta nato se ukrepa 

skladno z navodili klicanega zdravnika. 

Ob življenjsko ogroženemu pacientu (reanimacija) pa se, reševalno vozilo na primernem 

mestu ustavi. Reševalna ekipa prične z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja, ter 

prek dispečerskega centra (snemanje pogovora) in mobilne telefonije (GSM) aktivira 

predhospitalno enoto nujne medicinske pomoči. Do prihoda le te reševalna ekipa izvede 

vse nujne ukrepe skladno s svojimi kompetencami. 
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