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ZADEVA: Pobuda za spremembo Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za 

prvo pomoč na delovnem mestu 

 

Iniciativa za AED je civilnodružbeno gibanje, ki želi širiti mrežo avtomatskih defibrilatorjev 

(AED) in spodbujati usposabljanje laikov za temeljne postopke oživljanja z uporabo 

avtomatskega defibrilatorja.  

Podpiramo tudi pobude drugih organizacij, ki bi pripomogle k širitvi mreže. Podpiramo 

predlog Združenja medicine dela, prometa in športa za namestitev avtomatskih defibrilatorjev 

na delovna mesta. To bi močno povečalo verjetnost pravočasnega ukrepanja ob srčnem 

zastoju na delovnem mestu in tudi v bližini delovne organizacije, saj bi bili vključeni v javno 

mrežo AED. S pravočasnim ukrepanjem in zgodnjo defibrilacijo se možnost preživetja 

poveča celo do 5x, kar je še posebno dragoceno pri mlajših, delovno aktivnih osebah. Znano 

je, da se pri srčnem zastoju verjetnost za smrtni izid vsako minuto poveča za 10 - 12%. 

Najučinkovitejša rešitev je zgodnja defibrilacija znotraj 4 minut, zato je vitalnega pomena, da 

je avtomatski defibrilator pri roki v prvih nekaj minutah. Prihod enote nujne medicinske 

pomoči v tako kratkem času je večinoma težko zagotoviti.  

Sprememba pravilnika bi zelo okrepila mrežo avtomatskih defibrilatorjev in  pripomogla k 

sistemski ureditvi mreže avtomatskih defibrilatorjev. Trenutno je nameščanje defibrilatorjev 

povsem odvisno od posameznikov in društev, ki se zavedajo pomembnosti tega pripomočka. 

V iniciativi za AED menimo, da bi za postavitev, širitev in vzdrževanje učinkovite mreže 

defibrilatorjev morala poskrbeti država, tako kot v vseh ostalih urejenih državah po svetu.   

Zato predlagamo spremembo Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na 

delovnem mestu, kot jo je februarja letos vložilo Združenje medicine dela, prometa in športa: 

 

»6. členu Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu 

(Ur. l. RS št. 136/2006) se dodajo 4. 5. in 6. odstavek: 

(4) V neposredni bližini omarice mora biti nameščen avtomatski defibrilator (AED), če tako 

določi izvajalec medicine dela. 

(5) Izvajalec medicine dela lahko za AED določi tudi drugo lokacijo. Možna je uporaba 

enega AED za več delodajalcev. V tem primeru se delodajalci med seboj dogovorijo, kdo bo 

skrbnik aparata. 

(6) AED je potrebno namestiti v petih letih od začetka veljavnosti tega pravilnika.« 

 

Pričakujemo, da bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti našo 

pobudo obravnavalo resno, jo sprejelo in nas o tem tudi obvestilo.  

 

S spoštovanjem. 

        mag. Renata Rajapakse, dr. med. 

        rr.snmp@gmail.com  
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