
Trnovska vas - 16. regijsko preverjanje ekip prve pomoči 

Najboljši so bili ptujčani 
Tmowka YU Je bl .. Y IIOboto,3. septembrll, Y m. ....... u ZIIiČIte, Niennjllln pomoči; ... 18. ....ruu- .... 
verja. USPOeObIJeMStI ekip pne pomoči civilne ZaiČIte ln Rdeč ... krIia .. Je ........... odreu .. ekipe 
mestne občine pluj II. 

Regijsko preverjanje ekip 
prve pomoči so tudi tokrat 
pripravili v ptujski izpostavi 
Uprave republike Slovenije 
za :Wčito in reševanje, v s0-

delovanju z območnim zdru
ženjem Rdečega križa Pruj in 
Ormož ter Občino Trnovska 
vas_ Kot je pojasnil Dragomir 
Murko, vodja regijskega štaba 
Civilne :Wčite za,Podravje, so 
regijsko preverjanje izvedli na 
podlagi predpostavk delovanja 
ekip prve pomoči ob naravnih 
nesrečab, ob nesrečab v delov
nem okolju in prometu. Letos 
je na preverjanju sodelovalo 
osem ekip iz občin podravske 
regije, in sicer tri ekipe iz me· 

stne občine Ptuj ter ekipe iz 
Cirkulan, Markovcev, Majšper
ka, Kidričevega in Ormoža. 

Preverjanje usposobljenosti 
ekip prve pomoči so pripravili 
na podlagi razpisa, posame
zne ekipe pa so svojo usposo
bljenost dokazovale na štirih 
delovnih točkab. Na prvem 
delovnem mestu so opravljali 
preverjanje znanja iz temeljnih 
postopkov oživljanja, in sicer 
na štirih modelih za oživljanje_ 
Na drugem delovnem mestu 
so posamezne ekipe posredo
vale v predpostavki, da je sku
pina mladih med spuščanjem 
s čolni po potoku doživela 
nesrečo s prevračanjem čolna, 

pri čemer je prišlo do panike, 
utapljanja in pogrešanja osebe. 
Posredovali so potapljači, ki so 
utopljenca rešili in preiskali 
območje, v iskanje pogrešanih 
se je vključila tudi enota reše
valnih psov, ki so preiskovali 
obrežja potoka. Ob tem se je 
na obrežju poškodoval eden 
od reševalcev. 

Na tretjem delovnem mestu 
je bila predpostavka, da je pri 
adrenalinskem športu prišlo 
do poškodbe, in sicer je pri
šlo do pristanka padalcev v 
tandemu na drevesu. Treba je 
bilo opraviti re!evanje pone
srečenca z drevesa, pri čemer 
je bil en padalec .nepoškodo-

Na regijskem preverjanju v Trnovski vasi so vse ekipe prve pomOČi delovale hitro, pravilno, homoge
no ln v pravilnem zaporedju, zato so /Ih ocen/evalci pohvalili_ 
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van, prisoten pa je bil tudi va
rovanec doma v neposredni 
bližini. Na četrtem delovnem 
mestu pa je bila predpostav
ka, da je na trgu prišlo do 
prometne nesreče, v kateri SO 
bili udeleženi osebni avtomo
bil, manjše doStavno tovorno 
vozilo in kolesar. V nesreči je 
bilo poškodovanih več oseb. 
Na kraj nesreče so prispeli 
gasilci, policija in ekipa nujne 
medicinske pomoči. Policija je 
poskrbela za zavarovanje kraja 
prometne nesreče, gasilci za 
tehnični del reševanja, ekipa 
nujne medicinske pomoči pa 
je nudila zdravstveno oskrbo 
težje poškodovanemu vozniku 
v osebnem vozilu. Ekipa prve 
pomoči je ob dogodku nudila 
pomoč ostalim poškodova
nim, ekipa nujne medicinske 
pomoči pa je nudila zdravstve
no oskrbo in transport za ene
ga težje poškodovanega udelc
ženca nesreče. 

Največ znanja, usposoblje
nosti in spretnosti so tudi to
krat pokazale ekipe prve p0-
moči iz mestne občine Pruj, saj 
so OSVOjile prva tri mesta. Na~ 
boljša je bila ekipa MO Pruj II, 
drugo mesto je osvojila ekipa 
MO Pruj III., tretja je bila ekipa 
MO Pruj IV. Vse ekipe od vodje 
ocenjevalcev prejeli pohvale 
za kvaliteto dela in pristop 
celotne ekipe glede na dane 
primere. Naj dodamo, da se bo 
zmagovalna ekipa MO Pruj II 
udeležila državnega tekmova
nja ekip prve pomoči, ki bo 8. 
oktobra v Brežicab. 
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