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Strošek tečaja, izpita in strokovnega gradiva za tiste, ki se ne bodo vključili v ekipo znaša 344,11 EUR.
Vprimeru, da bo plačnik tečaja vaš delodajalec, prosimo, da nam ob prijavi to sporočite.

Uvodni sestanek bo 19.9.2018 ob 17.00 uri, ko bo predstavljen tudi potek tečaja. Tečaj se prične v sredo, 26.

septembra 2018, s pričetkom ob 17.00 uri.
Za udeležbo na tečaju lahko izpolnite in nam posredujete prijavnico, in sicer do ponedelika, 17. septembra 2018 na
naš naslov Gramšijev trg 1, 6000 Koper, ali po e-pošti info@rks-koper.si.

Za vse dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki 05/627-81-12 ali 051/655-545 ali preko
e-pošte.

Vpričakovanju skupnega sodelovanja vas lepo pozdravljamo.

predstavitev Rdečega križa
opredelitev prve pomoči
najpogostejše nesreče, prva pomoč, preprečevanje .
načrt nujnega ukrepanja
temeljni postopki oživljanja odraslega, otroka, dojenčka
krvavitve, šok, zastrupitve, rane, opekline, omrzline, poškodbe skeleta

oprema, material, pripomočki v prvi pomoči in njihova uporaba
nenadna nagla obolenja
triaža
prva pomoč pri množičnih naravnih in drugih nesrečah
prenos in transport poškodovancev

prva pomoč pri poškodbah z jedrskim, kemičnim in biološkim orožjem
temeljna načela mednarodnega humanitarnega prava
delo v ekipi prve pomoči

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Koper, je v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju
sil za zaščito, reševanje in pomoč pristojno opravljati naloge zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, st. 22/99).
Za izvajanje teh nalog organiziramo ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.
Član ekipe mora predhodno opraviti tečaj in izpit, da lahko pridobi dokazilo o usposobljenosti prostovoljnega bolničarja.

Tečaj traja 70 šolskih ur.

V sodelovanju z Mestno občino Koper in občino Ankaran organiziramo brezplačni tečaj za vse bodoče prostovoljne
bolničarje, ki se bodo vključili v ekipo prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, registrirano pri pristojni Upravi
Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Sodelovali bodo tudi pri preverjanju usposobljenosti ekip in pridobljeno
znanje izpopolnjevali na rednih usposabljanjih. Prostovoljni bolničar, ki se bo aktivno vključil v ekipo, ne plača stroška
tečaja oz. je tečaj in izpit zanj brezplačen. Ob aktivnem sodelovanjii dobi tudi vso potrebno strokovno gradivo in opremo.

Vsebina tečaja:

PONUDBA
tečaj prostovoljnega bolničarja

Datum: 28.8.2018
Številka: 336-4-416/18
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