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Spoštovani. 

 

V vednost vam pošiljam pismo, ki sem ga poslal evropski komisarki Violeti Bulc. Iščem pomoč v 

svojem boju zoper ignoranco Ministrstva za zdravje. 

Zgodba se začne februarja 2012, ko sem Ministrstvo za delo opozoril na neskladje pravilnika, ki 

urejuje prvo pomoč na delovnem mestu, z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (dopis je v 

priponki). Takrat sem prvič omenil defibrilatorje. Z Ministrstva za delo so me preusmerili na 

Ministrstvo za zdravje, ker, da od njih pričakujejo strokovne usmeritve. Po številnih peripetijah sem 

oktobra 2012 dobil ustno soglasje Ministrstva za zdravje, da v okviru svojega strokovnega združenja 

pripravim strokovno podlago za spremembo Pravilnika o organizaciji, opremi in materialu za prvo 

pomoč na delovnem mestu. V predlog sprememb pravilnika sem vključil tudi določbo, da bi v opremo 

za prvo pomoč dodali tudi avtomatski defibrilator (AED). Defibrilatorji bi bili nameščeni zunaj podjetij, 

na ulicah in bi bili sestavni del mreže javno dostopnih AED.  

Ker je bila ideja zanimiva tudi za urgentne zdravnike, sem se z njimi povezal in se nato kot 

prostovoljec angažiral pri širjenju mreže javno dostopnih AED in usposabljanju laikov za njihovo 

uporabo. Za ta namen smo ustanovili Iniciativo za AED.  

Predlog sprememb pravilnika je Ministrstvo za delo podprlo in ga februarja 2013 poslalo v 

medresorsko usklajevanje Ministrstvu za zdravje, ta pa ga je vtaknilo v predal in se z njim ne ukvarja.  

Iniciativa za AED, ki so se ji pridružili tudi skoraj vsi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z zgodnjo 

zunajbolnišnično defibrilacijo, je pripravila številne pobude za izboljšanje sistema zgodnje 

zunajbolnišnične defibrilacije. Beležimo nekaj pomembnih uspehov: na našo pobudo ima Slovenija, 

kot prva država v Evropi, uzakonjeno prometno signalizacijo za AED, našli smo način za brezplačno 

usposabljanje prvih posredovalcev, z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje smo se dogovorili, da 

se bodo s prihodnjim šolskim letom šolarji učili oživljanja z uporabo AED. 

Ministrstvo za zdravje vse bolj tone v blatu. Namesto, da bi me podprli, so me poskušali z lažjo 

diskreditirati, ko so RTV Slovenija namignili, da se z defibrilatorji ukvarjam zaradi zaslužkarstva. 

Prosim, da se opredelite do ravnanja Ministrstva za zdravje. 

Hvala in lep pozdrav. 
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