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Nameščanje avtomatskih defibrilatorjev Kupujejo jih podjetja, ki se zavedajo svoje družbene vloge

je defibrilacija
izvedena v prvih petih
minutah, je verjetnost
za preživetje celo

do petdesetodstotna.
z namenom nabave defibrilatorjev,
zganile so se tudi nekatere občine.
Žal pa nameščanje avtomatskih
defibrilatorjev ni sistemsko ureje-
no. Poskusi strokovne javnosti so
naleteli na gluha ušesa. Delo je Že
pisalo o pobudi Združenja medici-
ne dela, prometa in športa, da bi s
spremembo predpisa določili, da
bi avtomatski defibrilatorji postali
.del opreme za prvo pomoč na

deiovnih mestih. Kljub načelnemu
soglasju ministrstva za zdravje, je
adeva še vedno na mrtvi točki.
animlvo pobudo je dal tudi

Razllrjenl strokovni kolegij za ur-
ntno medicino. Predlagali so, da

hi začeli avtomatske defibrilatorje
nameščati v novogradnje, vendar
so bili gladko zavrnjeni. Vse le ni

tako črno. Študenti medi-
cine so ustvarili izredno
uspešno oazo AED, kjer
je mogoče najti podatke
o lokacijah avtomatskih
defibrilatorjev, V bazi je
trenutno 617 naprav. Ker
ni sistemske ureditve, so
podatki žal nepopolni.
Kljub vsemu baza pomeni

osnovni vir informacij o lokacijah
defibrilatorjev in je edini register,
ki vključuje celotnoSlovenijo.
Razloženo je bilo, zakaj je vital-

.nega pomena, da imamo avtomat-
ski defibrilator ob srčnem zastoju
v bližini. Nič pa ne pomaga, če je '
defibrilator v bližini, vendar zakle-
njen v objektu. Tragično bi bilo, .
če bi se srčni zastoj zgodil v bližini
zaklenjenega defibrilatorja, v nav-

zočnosti oseb, ki'bi zna 'le pomaga-
ti, vendar jim avtomatski defibri-
lator ne bi bil na voljo. Pravilna je
torej postavitev pred objektom. Ne .
verjamem, da v Sloveniji obstaja
kakšno podjetje, ki bi egoistično
skrivala avtomatske 'defibrilator-
je za svojimi zidovi. Kot sem že
omenil, avtomatske defibrilatorje
kupujejo uspešna podjetja, ki se
zavedajo svoje družbene vloge.

Iniciativa za AED
Če odpove država, ostane šc civJl-
na družba. V Sloveniji je na sreč
veliko prostovoljcev, ki se trudi-
mo, da bi bila mreža avtomatskih
defibrilatorjev čim gostejša, in
usposabljamo laike za dajanje
prve pomoči ob srčnem zastoju z
uporabo avtomatskih deftbrilator-
jev. Med seboj smo se povezali v
civilnodružbeno gibanje »Iniciati-
va za AED«. Gostujemo na spletni
strani wwwsrce-si.st.Iniciativa je
bila ustanovljena konec septem-
bra v Črni na Koroškem in je takoj
začela živahno delovati. Razvilo
se je skoraj vsakodnevno komu-
niciranje prek elektronske pošte.

Prispevek je mnenje avtorja
in ne izraža nujno stališča 'uredništva.
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razliko so občutili 1.
bananah in kavboj.
ljudi v sosednjih Av-
. Gospodarski kaz«
in »kondicije« gospo
stanja duha v ožji i:
kriznem šoku že ok
kaže imeti za veljal-
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Končno: Bitka za
pravni spor dediče
medved, ki ga je dr,,;
točki med Balkano
Zagreb in Ljubljand
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