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POBUDA »Otroci rešujejo življenja« Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS za 
uvedbo obveznega 2-urnega nacionalnega izobraževalnega programa iz temeljnih 
postopkov oživljanja  
 

Nenaden srčni zastoj z neuspešnim oživljanjem je tretji vodilni vzrok smrti v industrializiranih 

državah. V Sloveniji 1500 ljudi letno doživi nenaden srčni zastoj. Mnoga od teh življenj bi lahko rešili z 

zelo preprostimi, a pravočasno izvedenimi postopki oživljanja. Učinkovito oživljanje je precej 

preprosto, laiki pa z njim težko povzročijo kakršno koli škodo, medtem ko z njim povečajo preživetje 

za kar 2 do 4-krat. Vendar pa v zgolj redkih državah oživlja 60-80 % laikov/očividcev, v večini držav je 

ta delež daleč pod 30 %. Slovenija se po številu očividcev, ki oživljajo, uvršča v spodnjo tretjino držav 

v Evropski uniji. Odzivni čas nujne medicinske pomoči je lahko nekaj minut (6-12) ali celo dlje. Žal pa 

kmalu po srčnem zastoju, že v 3 do 5 minutah brez prekrvavitve, možgani začnejo odmirati.  

Po raziskavah sodeč bi delež laikov, ki pričnejo oživljati najbolj povečalo obvezno učenje otrok, saj z 

njihovo pomočjo dosežemo celotno populacijo. Omenjeno potrjujejo skandinavske države, kjer je 

učenje temeljnih postopkov oživljanja že desetletje obvezno za šolske otroke, ta koncept pa se vse 

bolj širi.  

 

Nevladne nacionalne organizacije (Slovenski reanimacijski svet pri Slovenskem združenju 

zaurgentno medicino, Rdeči križ Slovenije, Iniciativa za AED, ter Zveza Lions klubov, distrikt 129, 

Slovenija) podpiramo pobudo Svetovne zdravstvene organizacije (World Health Organization oz. 

WHO) in Evropskega parlamenta ter pozivamo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Republike Slovenije, da umesti dvourno učenje temeljnih postopkov oživljanja v obstoječi  šolski 

program kot kroskurikularno vsebino v okviru predmetov biologija in športna vzgoja. Učenje 

temeljnih postopkov oživljanja bi moralo skladno s priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije 

potekati vsako leto od starosti 12 let. Ker se z letošnjim šolskim letom uvaja ustrezen zdravstveno-

vzgojni program v okviru primarnega zdravstvenega varstva, učenja temeljnih postopkov oživljanja v 

okviru šolskega programa ne bo potrebno izvajati v osmih razredih osnovnih šol in prvih letnikih 

srednjih šol, potrebno pa bi bilo, po našem mnenju, umestiti izvajanje temeljnih postopkov oživljanja 

tudi v učni program ostalih razredov tretje triade osnovne šole. 

  

Uspešna implementacija programa bi po podatkih iz ZDA in nekaterih držav EU lahko rešila mnogo 

življenj, izboljšala produktivnost družbe in zmanjšala stroške zdravstvenega varstva.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Podpisniki:  
 

mag. Rajko Vajd, dr. med., 

predsednik Slovenskega združenja za urgentno medicino  

 

 
dr. Primož Gradišek, dr. med.,  

predsednik Slovenskega reanimacijskega sveta pri Slovenskem združenju za urgentno medicino 

 

 
prof. dr. Dušan Keber,  

predsednik Rdečega križa Slovenije 

 
Zdenko Šalda, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa 

Iniciativa za AED 

 

 
 

Gregor Pajić, 

guverner Zveze Lions klubov, distrikt 129, Slovenija 

 

 


