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Zadeva: Predlog ukrepov za čim boljšo realizacijo 23. člena Pravilnika o službi 
NMP

Zveza: Vaš dopis z dne 14.11.2017

Prejeli smo vaš dopis po elektronski pošti z dne 14.11.2017 v zvezi s predlogom za čim boljšo 
realizacijo 23. člena Pravilnika o službi NMP. V dopisu predstavljate pobudo številka 24
Iniciative za AED ter predlog za kreiranje samostojno stoječega AED aparata. V Službi za 
razvoj in organizacijo dejavnosti nujne medicinske pomoči na Ministrstvu za zdravje (v 
nadaljevanju: ministrstvo) smo vse pobudo skrbno preučili.

Ministrstvo v skladu s svojimi pristojnostmi, kot regulatorni in nadzorni organ, sprejel 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 (v nadaljevanju: 
NMP). 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 (Uradni list RS, št. 58/17), v katerem je z 12 
točko 11. člena jasno opredeljena naloga dispečerske službe zdravstva za vodenje evidence 
javno dostopnih AED. Evidenca bo služila dispečerju, da bo očividce v primeru ukrepanja ob 
srčnem zastoju znal usmeriti do najbližjega javno dostopnega AED, kar je naloga 
zdravstvenega dispečerskega sistema v točki 13. istega člena.

Zahvaljujemo se vam za posredovane pobude. Tako sistemska ureditev prometne signalizacije 
kot oblikovanje samostojno stoječih javno dostopnih AED sta priložnosti, ki bi lahko izboljšali 
dostopnost in uporabnost javno dostopnih AED. S pobudami Iniciative za AED bomo seznanili  
tudi Posebno komisijo za ugotavljanje pogojev za vključitev izvajalcev službe NMP in izvajalcev 
prevozov v dispečersko službo zdravstva. Del nalog posebne komisije bo tudi analiza stanja 
javno dostopnih AED in oblikovanje priložnosti za izboljšave. 

Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.
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