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»POBUDA ZA AKTIVNO SODELOVANJE MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE NA PODROČJU ŠIRITVE 
MREŽE JAVNO DOSTOPNIH AVTOMATSKIH DEFIBIRLATORJEV (AED) V REPUBLIKI SLOVENIJI«  
 
Spoštovani!  
 
Koronarni klub Mežiške doline (www.srce-si.si), ob 10. obletnici mreže javno dostopnih AED na 
Koroškem, skupaj s sopodpisniki, udeleženci srečanja (priloga), apelira na ministrstvo za zdravje (v 
nadaljevanju MZ), da se aktivno vključi v širitev sistema mreže javno dostopnih AED v republiki 
Sloveniji, tako operativno na samem terenu, kot tudi tehnično z zbiranjem ažurnih podatkov, po zgledu 
mreže AED KOROŠKA, mreže AED LJUTOMER, mreže MILIJON SRČNIH TOČK na dolenjskem in v beli 
krajini, mreže AED v občini Medvode, mreže AED v občinah Postojna – Pivka, … in še kje. Obstaja že 
precej široka baza AED (baza.aed), ki pa že nekaj časa ni več ažurna in je potrebna temeljite prenove 
ter dodatne kadrovske podpore. Ob tem se pojavljajo komercialni ponudniki, ki prostovoljno, 
intelektualno delo nekaterih na tem področju, nepooblaščeno prodajajo kot svoje!?! 
V ta namen ponujamo: 

 znanje in koncept širitve, vodenja ter nadzora mreže javno dostopnih AED s 
Koroške:  
Ustanovitev strokovne skupine v vsaki regiji (zdravniki, reševalci, gasilci, …?) ,: 
- ki popiše obstoječe AED in poišče potrebne lokacije za namestitev novih,  
- ki daje pobude lokalnim skupnostim, podjetjem, zasebnikom, … 
- svetuje pri nakupu, namestitvi in usposabljanju okoliškega prebivalstva  
- določi skrbnika aparata, nadzira mrežo in skrbi za podatke 

 brezplačen interaktivni zemljevid, ki omogoča ažuren vpogled v mrežo AED: 
- omogoča vnos podatkov in fotografij posameznih lokacij AED, kar bi izvajali lokalni 
nosilci te dejavnosti! Skrbniki aparatov redno sporočajo spremembe o aparatu in 
lokaciji svojemu lokalnemu vodji strokovne skupine ali zadolženemu za vnašanje 
podatkov v mrežo. Slednjemu se na zahtevo omogoči vnos podatkov, sicer v mrežo ni 
možno vnašati nepreverjenih podatkov. 
- ažuren zemljevid mreže AED je NUJNO!!! potreben dispečerskim centrom zdravstva!!! 

 primer skupinskega usposabljanja učencev in dijakov v TPO+AED 
- Otroke stare 9-10 let je že smiselno seznanjati z vsebinami prve pomoči in oživljanja, 
med tem ko so otroci stari 13-14 let že sposobni izvajati stise prsnega koša tako dobro, 
kot odrasli v primerljivih študijah, (Children and Teens Have Good Understanding of 
CPR Techniques Following Training From Medscape Medical News, News Author 
Laurie Barclay, MD, BMJ. Published online April 27) zato naj se uvede obvezno 
praktično usposabljanje v oživljanju za 8., 9. razrede osnovnih šol ter 1. in 3. letnike 
srednjih šol, vsaj 2 uri na leto. 

 
Le skupaj smo lahko še boljši!!!                                              žig 

 
 

 

Za Koronarni klub:  
Peter Kordež  
kordez.p@gmail.com  
031/365-691 
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