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ZADEVA: Pobuda Iniciative za AED št. 17 – Koncept zgodnje zunajbolnišnične defibrilacije v 
Republiki Sloveniji 
 
 
Zdravstveni dom Trebnje in Koronarni klub Mežiške doline (KKMD) sta Slovenskemu 
reanimacijskemu svetu z dopisom št. 1/2016-DMDPŠ z dne 4. 1. 2016 poslala v obravnavo 
svoj koncept zgodnje zunajbolnišnične defibrilacije. Menimo, da sta koncepta podobna in  
uporabna za celo državo. Slovenskemu reanimacijskemu svetu predlagamo, da po zgledu 
KKMD in Zdravstvenega doma Trebnje izdela koncept zgodnje zunaj bolnišnične defibrilacije 
v Republiki Sloveniji.  
K posameznim sklopom koncepta Zdravstvenega doma Trebnje dodajamo: 
 
Mreža stalno javno dostopnih AED 
 
Ustrezne mreže stalno javno dostopnih AED so ponekod v Sloveniji že postavljene, vendar je 
večina slovenskega ozemlja še nepokrita. Da morajo biti defibrilatorji stalno javno dostopni 
je jasno. Poleg že znanih argumentov za stalno javno dostopnost je potrebno poudariti, da 
bo dodatno preverjanje časovne dostopnosti AED predstavljalo veliko oviro za dispečersko 
službo zdravstva. Realizacija Pobude Iniciative za AED št. 14 – Defibrilatorje na ulice, bi v 
veliki meri rešila problem stalne javne dostopnosti. Na žalost s strani Ministrstva za delo 
nismo dobili nobene informacije, da bi se stvari premaknile z mrtve točke. Aktivnosti AED 
baze Slovenije so vezane na sprejem spremembe Pravilnika o organizaciji, materialu in 
opremi za prvo pomoč na delovnem mestu, ker bo njihova akcija veliko bolj učinkovita po 
sprejetju sprememb omenjenega pravilnika. 
 
Usposabljanje laikov – prvih pomagalcev 
 
Smiselna je natančnejša definicija laikov. Tudi prvi posredovalci so laiki, zato se ta dva pojma  
v praksi mešata in prihaja do nesporazumov. Usposabljanje laikov – prvih pomagalcev je po 
Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči prepuščeno lokalni skupnosti. V Sloveniji je 
dovolj potenciala v prostovoljcih, ki bi bili pripravljeni usposabljati laike – prve pomagalce, 
potrebno pa bi jih bilo ustrezno organizirati in koordinirati. Kjer prostovoljcev ni dovolj, bi 
morali brezplačno usposabljanje organizirati zdravstveni domovi. Zelo pomemben je način 
vabljenja na tečaje temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED. Tako kot na Koroškem in v 
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Trebnjem, tudi  drugod po Sloveniji ugotavljamo, da je potreben osebni pristop, ker vabljenje 
na tečaje s pomočjo medijev ljudi ne pritegne dovolj. Slovenskemu reanimacijskemu svetu 
predlagamo, da na podlagi izkušenj ob Evropskem dnevu oživljanja izdela register 
prostovoljnih organizacij in zdravstvenih zavodov, ki se ukvarjajo z usposabljanjem laikov – 
prvih pomagalcev ter spodbuja in koordinira njihovo delo. 
 
Organiziranje prvih posredovalcev 
 
V zvezi z organiziranjem prvih posredovalcev je Iniciativa za AED pripravila pobudo številka 
16. Koncept ZD Trebnje in KKMD, ki prve posredovalce povezuje s stalno javno dostopnimi 
AED je mogoče še nadgraditi. Zlasti v mestih bi lahko uporabili potenciale v nekaterih 
poklicih, kot so varnostniki, redarji, policisti, taksisti. Če bi njihova delovna mesta, ki so zaradi 
narave dela v glavnem mobilna, opremili z defibrilatorji, bi lahko močno okrepili mrežo prvih 
posredovalcev. Zelo verjetno bo v zvezi s tem Iniciativa za AED pripravila pobudo.  
 
Označevanje javno dostopnih AED 
 
Zaradi boljše prepoznavnosti predlagamo, da se vse javno dostopne AED v Sloveniji opremi z 
enakimi tablami. Normativno urejena prometna signalizacija za AED pomeni veliko 
pridobitev. Prometno signalizacijo za AED se ne bo smelo uporabljati za AED, ki niso stalno 
javno dostopni, ker bi prihajalo do dezinformacij. Potrebno pa bo veliko naporov, da se bo 
prometna signalizacija tudi postavila. Tudi v zvezi s tem bo Iniciativa za AED pripravila 
pobudo. 
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