
Tudi s pomočjo fotografij se lahko usposabljamo za nudenje prve pomoči - »FOTO PP«



Univerza v Ljubljani - Zdravstvena fakulteta in Rdeči križ Slovenije

TUDI S POMOČJO FOTOGRAFIJ SE LAHKO USPOSABLJAMO
ZA NUDENJE PRVE POMOČI - »FOTO PP« 

Slikovni priročnik namenjen enostavnemu učenju in dodatnemu razumevanju 
osnovnih ukrepov prve pomoči 

Odgovorni urednik
RRobert Sotler 

Avtorji
Arhar Neža
Glas Grega Martin
Jamnik Matjaž
Korošec Matej
Malić Željko
MetelMetelko Žiga
Ofentavšek Lara
Primožič Ana
Rojec Gaja Naja
Smolič Ana
Sotler Robert
Ulčnik Tjaša

Sodelujoča paSodelujoča partnerja v projektu
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta 
Rdeči križ Slovenije

Jezikovni pregled
Arhar Neža
Ulčnik Tjaša

Fotografsko gradivo in vizualni koncept
Jamnik MatjažJamnik Matjaž
Rojec Gaja Naja

Grafično oblikovanje
Rojec Gaja Naja

Založnik
Copyright ©: Univerza v Ljubljani - Zdravstvena fakulteta, 

Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana in 
Rdeči križ SloRdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana. 

Vse pravice so pridržane. 
Noben del priročnika se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati v sistemu za 

shranjevanje podatkov v kakršnikoli obliki ali s kakršnimikoli sredstvi, elektronskimi, 
fotokopirnimi ali mehaničnimi, brez dovoljenja založnika. 

Naklada: elektronska izdaja, dostopno na: http://www2.zf.uni-lj.si/si/
 





KAZALO
1.
2.
3. 
4.
5. 
6.
77.       
8. 
9.  
10. 
11. 
12.
13.
114.  
15.   
16.
17.

Komplet za prvo pomoč
Položaji
Načelo pristopa k poškodovani osebi
TPO - Temeljni postopki oživljanja
Uporaba AED
Posebnosti pri TPO dojenčka
PPosebnosti pri TPO otroka
Zapora dihalnih poti odraslega
Zapora dihalnih poti dojenčka
Imobilizacija
Ugriznine in odrgnine
Zaustavljanje krvavitev
Tujek v rani
Izbitje zoba in krvIzbitje zoba in krvavitev iz nosu
Možganska kap
Srčni infarkt in epilepsija
Huda alergična reakcija in hipoglikemija

..................................... 1
................................................................. 2

............... 3
.............. 4 - 7

.................................................. 8 - 9
....................... 10 - 11
............................... ............................... 12

....................... 13
........................ 14

..................................................... 15
...................................... 16

.................................. 17
....................................................... 18

..................... ..................... 19
................................................. 20

................................ 21
...... 22







�









































Študentski inovativni projekti za družbeno korist 

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) je program, 
ki povezuje visokošolske zavode z negospodarskimi organizacijami 
(društvi, zavodi …). V projektih sodelujejo študenti, visokošolski učitelji 
in strokovnjaki iz lokalnega okolja. Tako razvijajo dobre prakse in 
inovativne oblike učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj. 
ProProgram ŠIPK omogoča sofinanciranje projektov, ki se izvajajo v 
skupinah od 6 do 10 študentov pod vodstvom pedagoškega mentorja 
in strokovnega sodelavca iz lokalnega okolja. Projekti lahko trajajo od 
3 do največ 5 mesecev. V okviru izbranih projektov študenti proučujejo 
različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in 
neprofitnega sektorja.

Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji. 
Dostopno na:

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/studentski-inovativni-projekti-za-druzbeno-korist-sipk/

„Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”


