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ZADEVA: Pobuda za spremembo Zakona o graditvi objektov (ZGO-l)

Iniciativa za AED je civilno družbeno gibanje, ki želi širiti mrežo avtomatskih defibrilatorjev
(AED) in vzpodbujati usposabljanje laikov za temeljne postopke oživljanja z uporabo
avtomatskega defibrilatorj a.
Podpiramo tudi pobude drugih organizacij, ki bi pripomogle k širitvi mreže. Predlog
Razširjenega strokovnega kolegija za "urgentno medicino, da bi se nameščalo avtomatske
defibrilatorje v novogradnje, bi izjemno okrepil mrežo avtomatskih defibrilatorjev. Z
okrepitvijo mreže bi se močno povečala verjetnost pravočasnega ukrepanja ob srčnem zastoju.

Znano je, da takojšnji temeljni postopki oživljanja povečajo možnost preživetja za 3x,
zgodnja defibrilacija pa celo za 5x. Možnost preživetja je povezana s časom do defibrilacije,
vsaka minuta zamude do defibrilacije zmanjša možnost preživetja za 10 - 12%. Največjo
možnost preživetja imajo osebe, ki jih defibriliramo znotraj 4 minut po srčnem zastoju. Ekipe
nujne medicinske pomoči takšnega odzivnega časa v veliki večini primerov ne morejo doseči.
Zato se povsod po svetu na javnih mestih, pa tudi v stanovanjskih naseljih, nameščajo
avtomatski defibrilatorji, ki jih lahko uporabijo laiki in na ta način dosežejo ciljni čas za
defibrilacijo. Tudi v slovenskem prostoru opisani primeri uporabe AED pred prihodom ekipe
NMP kažejo na pozitiven učinek zgodnje defibrilacije na preživetje bolnikov.

Dodatno nameščanje AED v stanovanjske in javne stavbe in spodbujanje nadaljnjega razvoja
programov AED je kot eno glavnih usmeritev priporočal tudi Evropski svet za reanimacijo v
okviru Mednarodnega odbora za reanimacijo (ILCOR) v zadnjih smernicah za oživljanje,
izdanih konec leta 2010.

V iniciativi za AED menimo, da je država odgovorna za vzpostavitev pogojev, ki omogočajo
preživetje svojih državljanov in vseh ostalih oseb na ozemlju države Slovenije.



Zato

predlagamo spremembo Zakona o graditvi objektov (ZGO-l):

»Zakonu o graditvi objektov se doda nov 17a. člen, ki se glasi:
Vsi objekti v javni rabi, ki so na novo zgrajeni po določbah tega zakona in objekti v
javni rabi, ki se rekonstruirajo po določbah tega zakona, morajo imeti avtomatski
defibrilator, ki naj bo nameščen na zunanji steni zgradbe v bližini vhodnih vrat.«

Namestitev avtomatskega defibrilatorja bi glede na velikost celotne investicije pomenila
zanemarljiv strošek, sčasoma pa bi močno okrepila mrežo avtomatskih defibrilatorjev in s tem
povečala možnost za preživetje po nenadnem srčnem zastoju izven bolnišnice.

S spoštovanjem.


