
 

 »DVE LETI PO TEM« 
USPEŠNA UPORABA JAVNO NAMEŠČENEGA AVTOMATSKEGA DEFIBRILATORJA (AED) 

 

Peter Kordež; Ravne na Koroškem; 06.08.2011 

 

Danes smo praznovali prav poseben rojstni dan. Drugi. Drugi zato, ker ima slavljenec še en 
rojstni dan v letu in drugi tudi zato, ker sta minili dve 
leti od ponovnega rojstva. Praznoval je mož, ki je 
preživel nenadni srčni zastoj.  Praznoval je zahvaljujoč 
sosedom (slika levo spodaj, sedijo od leve: Emil, Beno, 
Rudi in Ivan), ki so bili takrat priča temu dogodku, 
ukrepali hitro in odločno, izvajali masažo prsnega koša,  
uporabili v bližini nameščen avtomatski defibrilator 
(AED), ki je z električnim sunkom ponovno vzpostavil 
normalni srčni ritem, da je bilo delo ekipe nujne 
medicinske pomoči (slika levo zgoraj: Ivan z ekipo 
NMP, od leve: dr. Savid, Peter, Ivan, David, manjka 
Maks), ki je prispela nekaj minut po tem, veliko, veliko 
lažje. Vsekakor je potrebno dodati še osebje v 
bolnišnici Slovenj Gradec, kot tudi ekipo katetrskega 
laboratorija v UKC MB, da je sestavljanka popolna in jo 
lahko preprosto, kot v knjigi, poimenujemo »VERIGA 
PREŽIVETJA«.  Le kadar vsi členi te verige delujejo 
odlično, je takšen tudi rezultat in slabo izvedenega 

člena ni mogoče popraviti z boljšim izvajanjem katerega od drugih členov. Pri tem pa je 
zelo, zelo pomemben čas. ČIM PREJ!!! 

Vsem nam je jasno, da je bilo pri vsem tem tudi ogromno srečnih naključij. Saj je prav Ivan 
zaslužen za to, da je na Ravnah ustanovil Koronarni klub, ki je kmalu prerasel svoje lokalne 
okvire, postal Koronarni klub Mežiške doline, skupina, ki jo je ustanovil v Slovenj Gradcu, je 
prerasla v samostojen Koronarni klub Mislinjske doline, skupina v Dravogradu pa še čaka, da 
preraste v Koronarni klub Dravske doline (?). Brez tega ne bi bilo prvega AED, ki ga je Zveza 
koronarnih društev in klubov Slovenije (ZKDKS), dala v uporabo našemu klubu. Namesto 
tega smo ga namestili na javno mesto, v Mežici, oddaljeni od prve ekipe NMP 16 km. Že 
mesec dni po namestitvi pa je bil aparat uspešno uporabljen (14.06.2007). Ker so pri 
uporabi sodelovali zdravstveni delavci, »strokovnjaki« temu niso posvečali večje pozornosti, 
kar pa ne zmanjšuje veličine prve uspešne uporabe javno nameščenega AED v Sloveniji, 



 

takrat 56-letni gospod pa še danes živi brez posledic, če ne štejemo zdravil, ki jih jemlje. Po 
prvi uporabi se je rodila ideja o mreži javno dostopnih AED na Koroškem, za kar smo znotraj 
KKMD ustanovili strokovno skupino, pod vodstvom Cirile Slemenik Pušnik, dr. med., spec. 
interne medicine, ki jo je Ivan privabil v klub, kot strokovno mentorico. Brez njiju ne bi bilo 
ne kluba, ne mreže AED. Vsaj ne v takšni obliki. AED, ki je Ivanu rešil življenje, je bil 
nameščen dobre tri mesece pred usodnim dogodkom. Sosedi, ki so Ivanu pomagali, pa so 
bili tudi na tečaju oživljanja in uporabe AED, ki smo ga tam organizirali. Vse te malenkosti, 
naključja in malo sreče so zaslužni za to, da smo se tega lahko danes z veseljem spominjali. 

 
 
 

 
 
 

V Sloveniji je prodanih že več kot 500 AED-jev. Večina pa jih sploh ni 24-ur javno dostopnih. 
Kupci jih namestijo v svoje prostore in izven delovnega časa, ne moremo do njih. Nikjer 
drugje, razen na Koroškem, kjer od 19. uporab beležimo kar tri uspešne, ni podatka o 
uspešni uporabi javno dostopnega AED.  
Vse je v glavi, pravijo, zdrav duh je v zdravem telesu, veliko gre tudi skozi želodec, Ivan pa 
pravi:  
 

«Samo eno srce imamo, varujmo ga!!!« 
 

                 Sprožen sunek električnega toka                                 Ob masaži prsnega koša (modri stolpci), vrednosti zg. desno  

        Slika uspešnega primera (posnetki z avtomatskega defibrilatorja)             09/2009-dva meseca po dogodku, po vrnitvi iz bolnice  


