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ZADEVA: Pobuda Iniciative za AED št. 21- Organizirajmo prve posredovalce

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči nalaga izvajalcem službe NMP, da na svojem
področju ugotavljajo potrebe po prvih posredovalcih, evidentirajo kandidate za prve
posredovalec, preverjajo ustreznost opravljenega usposabljanja kandidatov in o njihovi
vključitvi med prve posredovalceobvestijo dispečersko službo zdravstva. Z dogovorom z
Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter lokalno skupnostjo uredijo tudi način
usposabljanja in financiranja prvih posredovalcev.
V Sloveniji že poteka več pilotnih projektov delovanja prvih posredovalcev. Ugotavljamo, da
za začetek delovanja prvih posredovalcev ni nujno potrebna dispečerska služba zdravstva.
Zato izvajalcem službe NMP predlagamo, da takoj začnejo z organiziranjem prvih
posredovalcev po zgledu službe NMP Zdravstvenega doma Trebnje.
Služba NMP Zdravstvenega doma Trebnje je v okviru projekta Milijon srčnih točk v letu 2016
uspešno organizirala prve posredovalce na svojem področju in pri tem upoštevala določbe
Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči. Naloge dispečerske službe zdravstva je začasno
prevzel kar Zdravstveni dom Trebnje. Imajo 163 usposobljenih prvih posredovalcev, ki so
razporejeni v skupine prvih posredovalcev glede na stalno bivališče oziroma lokacijo
delovnega mesta. Področje delovanja določene skupine prvih posredovalcevse ·v večinl
primerov sklada z ozemljem posameznega prostovoljnega gasilskega društva. Služba NMP je
organizirala usposabljanja prvih posredovalcev. Delavcem, ki so vodili tečaje je Zdravstveni
dom Trebnje plačal nadure. Pri evidentiranju kandidatov za prve posredovalce so pomagala
prostovoljna gasilska društva. Na podlagi izkušenj predlagamo, da se izvajalci služb NMP pri
evidentiranju prvih posredovalcev povežejo s prostovoljnimi gasilskimi društvi, krajevnimi
skupnostmi inobčinskimi štabi civilne zaščite. Ta model je lahko uspešen na podeželju in v
manjših mestih. V večjih mestih pa se bo potrebno obrniti tudi na delodajalce in nevladne

. organizacije oziroma civilno družbo.
Vse dodatne informacije lahko dobite na e-naslovu: salda.zdenko@zd-tr.si

s spoštovanjem.
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