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Zadeva: Vprašanja Iniciative za AED - odgovor Ministrstva za zdravje

Spoštovani!

Prejeli smo vašo prošnjo za stališče Ministrstva za zdravje v zvezi z vprašanji, ki jih je postavila
Iniciativa za AED v zvezi z obiskom komisarke Violete Bulc v Trebnjem. V nadaljevanju vam
posredujemo odgovor.

Ne moremo se strinjati z mnenjem Iniciative za AED o ignoranci Ministrstva za zdravje (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo se zaveda pomena avtomatskih eksternih
defribilatorjev (v nadaljnjem besedilu: AED) naprav, zato je s Pravilnikom o službi nujne
medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in (93/15 - popr.); v nadaljnjem besedilu: Pravilnik)
na sistemski način pristopilo k ureditvi področja AED naprav. V skladu s Pravilnikom se bo
vzpostavila evidenca naprav AED, katerih lastniki dovolijo njihovo javno uporabo. Evidenco bo
vodila Dispečerska služba zdravstva, na ta način pa bo omogočeno redno in celovito
spremljanje tega vsebinsko pomembnega sklopa. Pravilnik določa tudi, da je usposabljanje za
uporabo AED naprav obvezen del programa osnovnega in obnovitvenega usposabljanja za
prve posredovalce.

Ministrstvo podpira prizadevanja lokalnih skupnosti in drugih subjektov, kot je Iniciativa za AED,
za širitev mreže AED, vendar pa je to predvsem v pristojnosti in organizaciji lokalne skupnosti.
Pravilnik zato določa, da osveščanje, izobraževanje in usposabljanje laikov o uporabi AED na
svojem območju organizira lokalna skupnost. V okviru usklajevanja ukrepov na področju AED
so se predstavniki ministrstva udeležili sestanka z dne 23. 4. 2015 s predstavniki Iniciative za
AED, Gasilske zveze Slovenije, Rdečim križem Slovenije in Uprave za zaščito in reševanje, na
temo izboljšanja stanja na področju izven bolnišnične defibrilacije.

Nikakor se ne moremo strinjati s trditvijo, da je bil sistem nujne medicinske pomoči napačno
uveden in da državljani zato niso prepoznali velikega prispevka Evropske unije k
zdravstvenemu varstvu, s tem, ko je izdatno sofinancirala urgentne centre. Ministrstvo je
predlog Pravilnika, ki ureja področje nujne medicinske pomoči, posredovalo v eno mesečno
javno razpravo. Namen javne razprave je bil pridobiti mnenje zainteresirane javnosti, tako
strokovne kot laične. Ker Pravilnik uveljavlja nov koncept organizacije sistema NMP je bilo
pričakovati polemično debato, zato je ministrstvo tudi organiziralo regijske predstavitve predloga



Pravilnika, na katerih je vodstvo ministrstva osebno pojasnilo predlagano ureditev sistema nujne
medicinske pomoči. Pravilnik zaradi nasprotovanja dela javnosti ne posega na (vsebinsko
ločeno) področje neprekinjenega zdravstvenega varstva, zato se ne strinjamo s trditvijo
Iniciative AED, da je ministrstvo na predstavitvah predloga Pravilnika pristopilo skrajno
arogantno in brezkompromisno. Prav nasprotno, na podlagi sprejetega Pravilnika lahko trdimo,
da je ministrstvo prisluhnilo predlogom zainteresirane javnosti in v Pravilnik vključilo predloge, ki
so skladni z novim konceptom zagotavljanja nujne medicinske pomoči.

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

s spoštovanjem,

mag. Dušanka Petrič
vodja Službe za razvoj in organizacijo
dejavnosti nujne medicinske pomoči


