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Zadeva: Pobuda za aktivo sodelovanje Ministrstva za zdravje na področju širitve 
mreže javno dostopnih defibrilatorjev (AED) v Republiki Sloveniji

Zveza: Vaš dopis z dne 08.04.2017

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju: ministrstvo) smo dne 20. 4. 2017 prejeli vaš dopis v 
zvezi s pobudo za aktivo sodelovanje ministrstva na področju širitve mreže javno dostopnih 
defibrilatorjev v Republiki Sloveniji. V dopisu predstavljate dejavnosti Koronarnega kluba 
Mežiške doline in dosežke na področju približevanja ukrepanja ob nenadnem srčnem zastoju v 
lokalno skupnost. Vaše pobude smo skrbno analizirali in podajamo naslednjo obrazložitev.

V Službi za razvoj in organizacijo dejavnosti nujne medicinske pomoči se zavedamo 
neurejenega stanja na področju javno dostopnih avtomatičnih defibrilatorjev (v nadaljevanju: 
AED). Ministrstvo v skladu s svojimi pristojnostmi, kot regulatorni in nadzorni organ, sprejema
pravne akte, ki celovito urejajo sistem zdravstvenega varstva. V skladu z veljavnim Pravilnikom 
o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in (93/15 – popr.); v nadaljevanju: 
Pravilnik) ministrstvo spremlja in nadzira spremembe sistema nujne medicinske pomoči. Kot 
poseben projekt ob uvajanju dispečerskega sistema zdravstva sočasno vzpostavljamo nov 
register oziroma  oblikujemo posnetek mreže javno dostopnih AED. Slednje nas obvezuje drugi 
odstavek 23. člena Pravilnika, ki nalaga vzpostavitev enovite evidenca vseh javno dostopnih 
AED z lokacijo in tudi podatkom o lastniku. Ministrstvo je 20. oktobra 2017 objavilo Pravilnik o 
dispečerski službi zdravstva, kjer je zahteva iz omejenega odstavka vsebinsko še bolj natančno 
definirana. Izvajalec dispečerske službe zdravstva bo dolžan zbrati podatke in urediti ter sprotno 
ažurirati enotno evidenco vseh javno dostopnih AED. Zbrana evidenca javno dostopnih AED bo 
namreč služila dispečerju, da bo očividce v primeru ukrepanja ob srčnem zastoju znal usmeriti 
do najbližjega javno dostopnega AED.

Vašo pobudo bomo posredovali tudi vodstvu ustanovljene dispečerske službe zdravstva, ko se 
bo ta vzpostavila. Ministrstvo pa je bilo aktivno že v obdobju pred vzpostavitvijo dispečerske 
službe, saj je objavilo Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje 
investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v letu 2017 (objavljeno v Uradnem listu RS št.
26 dne 26.05.2017), v katerem je ministrstvo sofinanciralo nakup AED z zunanjo omarico, kar je 
osnovni materialni standard za javno dostopni AED.

Zahvaljujemo se vam za posredovan dopis. Ministrstvo podpira vse aktivnosti, ki bodo izboljšale 
preživetje oseb ob nenadnem srčnem zastoju kot tudi izboljšanju kakovosti zdravja, zato 
podpiramo tudi pobude, kot je predstavljena v dopisu. 
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Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.
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