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ZADEVA: Pobuda Iniciative za AED št. 15 - Usposabljanje za AED v šole

Spoštovana.

Iniciativa za AED je Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poslala pobudo, da bi v

slovenske osnovne šole uvedli usposabljanje za temeljne postopke oživljanja z uporabo AED.

NIJZje pobudo sprejel in jo podpira. Predlagal pa je, da s pobudo seznanimo tudi Ministrstvo

za šolstvo in zaprosimo za sodelovanje pri izvedbi projekta.

Usposabljanje iz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED bi postalo eno od programov
vzgoje za zdravje v okviru primarnega zdravstvenega varstva.

Usposabljanje otrok za temeljne postopke oživljanja z uporabo AED ni sporno. Svetovna

zdravstvena organizacija je odobrila izjavo »Otroci rešujejo življenja«, ki priporoča vsakoletno

dvourno usposabljanje iz temeljnih postopkov oživljanja od dvanajstega leta starosti ali celo

že prej. Usposabljanje bi bilo v skladu s 23. členom Pravilnika o službi nujne medicinske
pomoči, ki predvideva osveščanje, izobraževanje in usposabljanje laikov o uporabi AED.

Za usposabljanje otrok za temeljne postopke oživljanja z uporabo AED ne bi bile potrebne
dodatne zaposlitve. To delo bi opravljali izvajalci vzgoje za zdravje v okviru primarnega

zdravstvenega varstva v svojem rednem delovnem času. Iniciativa za AED bo v sodelovanju z

NIJZ pripravila priročnik za izvajalce usposabljanja, organizirali bomo tudi ustrezno strokovno

izobraževanje. Tudi za potrebno opremo bo poskrbljeno.

Čeprav Svetovna zdravstvena organizacija priporoča vsakoletno dvourno usposabljanje od

dvanajstega leta starosti, bi za začetek s šolskim letom 2016/2017 uvedli usposabljanje ene

generacije. Pojavila se je dilema, ali bi bilo primernejše usposabljanje v devetih razredih

osnovnih šol ali prvih razredih srednjih šol. Prednost uvedbe v srednje šole je v tem, da v

srednjih šolah še nimajo nobenega programa vzgoje za zdravje v okviru primarnega

zdravstvenega varstva, čeprav bi ga morali že zdavnaj imeti, v osnovnih šolah pa že imajo v
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vsakem razredu po en program. Slabost uvedbe v srednje šole pa je, da bi prihajalo do

neenakomernega obremenjevanja izvajalcev. V krajih, kjer nimajo srednjih šol, izvajalci ne bi
r

imeli dodatnega dela, zato pa bi ga imeli izvajalci v mestih s srednjimi šolami toliko več.

Prosimo, da dilemo razrešite v sodelovanju z NIJZ. Nam je načeloma vseeno ali bi usposabljali

osnovnošolce ali leto starejše srednješolce. Izvajalci bodo do začetka prihodnjega šolskega

leta ustrezno usposobljeni in opremljeni. Ministrstvo za šolstvo pa prosimo, da takoj začne s

pripravami za uvedbo usposabljanja iz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED v šolski

sistem. Za usposabljanje sta predvideni dve šolski uri na leto. Izvajalci usposabljanja bodo

prvo šolsko uro imeli teoretično predavanje za cel razred. Drugo šolsko uro pa bodo s

polovico razreda izvajali praktične vaje na lutki s šolskim defibrilatorjem.
NIJZ in Slovenski reanimacijski svet bosta strokovni mnenji o zadevi poslala naknadno.

Lep pozdrav.

Zdenko Šalda, dr. med.

salda.zdenko@zd-tr.si
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Priloga:

1. izjava »Otroci rešujejo živijenja«

2. ZA boljše zdravje otrok in mladostnikov [Elektronski vir] : priročnik za izvajalce vzgoje za

zdravje v okviru primarnega zdravstvenega varstva I urednica Vesna Pucelj. - Dopolnjena izd.
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