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VABLJENI K SODELOVANJU V EKIPI PRVE POMOČI

V Rdečem križu Ajdovščina s pomočjo Občine Vipava načrtujemo ustanovitev ekipe prve pomoči, ki
bo delovala v okviru občine in bo lahko nudila pomoč v res izrednih situacijah. Ekipa se bo pridružila
drugim enotam in službam civilne zaščite, ki delujejo v občini in lahko pomagajo v primeru naravnih in
drugih nesreč: gasilci, štab civilne zaščite, gorski reševalci ipd..
Sistem zaščite in reševanja se na ravni občine, regije in države vzpostavlja glede na ocene
ogroženosti in ugotovljene potrebe. Vse pogostejše in hujše naravne in civilizacijske nesreče od nas
zahtevajo, da se nanje primerno pripravljamo in preventivno razmišljamo o ukrepih, ki bi lahko omilili
njihove morebitne katastrofalne posledice.
Skrb za organiziranje prve pomoči v sistemu zaščite in reševanja je v osnovi zaupana območnim
združenjem Rdečega križa. Ta naj bi kadrovala, usposobila in opremila ekipe, ki naj bi bile sposobne
nuditi prvo pomoč poškodovancem ob hujših naravnih in drugih nesrečah. Za običajne, vsakdanje ali
obvladljive situacije na področju prve pomoči namreč skrbi nujna medicinska pomoč. Na območju
Občine Vipava izvaja NMP Zdravstveni dom Ajdovščina oz. njihova ekipa reševalcev – zdravstvenih
tehnikov in zdravnikov. Težave lahko nastanejo ob množični nesreči (hudo verižno trčenje na
avtocesti, letalska nesreča, potresi, katastrofalne poplave, požari ipd.). V takem primeru lahko na
pomoč priskočijo enote za prvo pomoč, kakršno bi rada ustanovila Območno združenje Rdečega križa
Ajdovščina in Občina Vipava.
Ekipo prve pomoči bi sestavljalo šest bolničarjev oziroma bolničark. Člani ne potrebujejo nobenega
predznanja, potrebno pa je, da opravijo 70-urni tečaj za bolničarja, ki ga bo organiziral Rdeči križ
Ajdovščina. Tečaj bo za člane ekipe brezplačen, izvajal pa se bo v dela prostem času, saj bi bili sicer
stroški refundacije osebnih dohodkov in druga nadomestila za organizatorja prevelik zalogaj.
Pripadnost enoti bi bila prostovoljna, vendar bi želeli poudariti, da se bosta Rdeči križ Ajdovščina in
Občina Vipava trudila prostovoljcem nuditi vso oporo ter kar najboljše pogoje za delovanje in rast
ekipe.
Ker verjamemo, da bo ekipa na prostovoljski osnovi in ob naši podpori lahko učinkovito rasla in se
razvijala, je tudi projekt zastavljen dolgoročno. Na tečaju se bodo člani ekipe najprej seznanili s
temeljnimi postopki prve pomoči, svojo usposobljenost in pripravljenost pa bodo nato nenehno
izpopolnjevali in ekipa se bo počasi pripravljala na morebitno aktivizacijo v krizni situaciji.
Pripravljenost ekipe bomo preverjali letno na regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči,
ki jih organizirajo izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje ter območna združenja Rdečega križa.
Ekipa prve pomoči bo opremljena z avtomatskim defibrilatorjem, nosili in nahrbtniki s sanitetnim
materialom. Vsak član bo prejel tudi obleko, obuvalo in drugo potrebno osebno opremo, kot so na
primer čelne lučke in podobno.
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V ekipo se lahko vključi vsak, ki je pripravljen sodelovanju nameniti nekaj prostega čas, je v dokaj
dobri fizični kondiciji, ustaljen na našem območju in star od 18 do okrog 40 let. Prijave bi zbirali, dokler
ne bi oblikovali skupine. Predvidevamo, da bomo z izvajanjem tečaja prve pomoči za bolničarja lahko
začeli v maju. Tako tečaj kot vse nadaljnje aktivnosti bi se organizirale po dogovoru z ekipo.
Če bi se želeli pridružiti oziroma imate še kakšno vprašanje, nas prosimo pokličite na 051 430 722,
nam pišite na ajdovscina.ozrk@ozrks.si ali nas obiščite na našem sedežu Rdečega križa na
Gregorčičevi 20 v Ajdovščini.
S spoštovanjem,

Irena Žgavc,
Sekretarka OZRK Ajdovščina

