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ZADEVA: vprašanja za pogovor z evropsko komisarko Violeto Bulc v Trebnjem –
nadaljevanje
ZVEZA: dopis št. 3/2016-DMDPŠ z dne 4. 1. 2016
Spoštovana.
Zahvaljujem se vam, da ste za moja vprašanja v zvezi z Ministrstvom za zdravje pridobili celo
pisni odgovor Ministrstva.
Za začetek bi rad opozoril, da sem vam pisal v lastnem imenu in ne v imenu Iniciative za
AED, čeprav je res, da se Iniciativa za AED z mojim stališči povsem strinja in me v moji
borbi zoper ignoranco Ministrstva podpira.
Odgovor Ministrstva je tipičen in dokazuje mojo trditev, da ignorirajo vse po vrsti. V
odgovoru trdijo, da ne ignorirajo, ker se zavedajo pomena avtomatskih eksternih
defibrilatorjev. Nikoli, nisem trdil, da se pomena avtomatskih defibrilatorjev ne zavedajo.
Pomena se zaveda vsak laik, ki opravi usposabljanje iz oživljanja z uporabo AED. Če sem
malo ciničen, je to pričakovati tudi od resornega ministrstva. Res je, da so pripravili Pravilnik
o službi nujne medicinske pomoči, ki je po mojem mnenju dober, vendar to še ne dokazuje, da
Ministrstvo za zdravje ne ignorira.
Ne drži pa njihova trditev, da podpirajo prizadevanja lokalnih skupnosti in drugih subjektov,
kot je Iniciativa za AED, za širitev mreže AED.
Naj naštejem dokaze za svoji trditvi, da Ministrstvo za zdravje ignorira in ne podpira
prizadevanj za širitev mreže AED.
1. Združenje medicine dela, prometa in športa je pripravilo predlog sprememb pravilnika,
ki urejuje prvo pomoč na delovnem mestu. S spremembo bi dosegli, da bi AED postal
del opreme za prvo pomoč na delovnem mestu. Po več podjetij skupaj bi lahko imelo
en aparat, ki bi bil nameščen zunaj na ulici. S tem bi imeli funkcijo stalno javno
dostopnih AED in močno okrepili mrežo. Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve je predlog podprlo in ga februarja 2013 poslalo v medresorsko usklajevanje
Ministrstvu za zdravje. V treh letih Ministrstvo za zdravje ni uspelo sporočiti niti
imena kontaktne osebe, ki bi se z zadevo ukvarjala (Priloga št. 1).
2. Iniciativa za AED je na Ministrstvo za zdravje 23. 12. 2013 naslovila pobudo št. 3, s
katero smo predlagali spremembo Zakona o graditvi objektov, s katero bi se z AED
opremile vse novogradnje objektov v javni rabi (Priloga št.
2). Dne 23. 4.
2014 smo z Ministrstvom za zdravje imeli sestanek. O konkretnih zadevah se niso
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želeli pogovarjati, češ, da nimajo dovolj informacij. 23. 5. 2014 smo jim želene
informacije posredovali (Priloga št. 3). 27. 10. 2014 smo se obrnili na novo ministrico
Milojko Kolar Celarc, ji razložili naše težave z neodzivnostjo ministrstva, ki ga je
prevzela in zaprosili za sprejem (Priloga št. 4). 5. 11. 2014 smo Ministrstvu za zdravje
predlagali sodelovanje specializantov in pripravnikov pri izvajanju tečajev temeljnih
postopkov oživljanja z uporabo AED (Priloga št. 5). 18. 5. 2015 smo v okviru javne
razprave predlagali spremembe Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Priloga
št. 6). 5. 10. 2015 smo državni sekretarki Nini Pirnat predlagali, da bi ustvarili
ustrezen dialog z njo osebno (Priloga št. 7). Na prav nič o naštetega nismo dobili
nobenega odgovora, niti na predlog, da bi se vsaj pogovarjali z nami. Naš predlog za
spremembo Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči v okviru javne razprave ni
bil sprejet.
3. 10. 1. 2014 smo se obrnili na Kabinet Vlade RS in pojasnili naše težave z
Ministrstvom za zdravje (Priloga št. 8). Odgovorili so še isti dan in naložili
Ministrstvu za zdravje, da nam odgovori (Priloga št. 9). Vsebinskega odgovora nismo
dobili ampak samo prazno besedičenje (Priloga št. 10).
Sestanek dne 23. 4. 2015, ki ga Ministrstvo omenja kot dokaz njihovega sodelovanja na
področju zgodnje zunajbolnišnične defibrilacije je še en dokaz za njihovo ignoranco in
nesodelovanje. Priprava pravilnika o službi nujne medicinske pomoči je potekala v popolni
tajnosti. Ker nismo vedeli kdaj bo izšel in kakšna bo njegova vsebina smo želeli sistem
zgodnje zunajbolnišnične defibrilacije spraviti pod Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in predlog predstaviti na omenjenem sestanku. Tik pred sestankom je Ministrstvo
za zdravje predstavilo nov Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, zato smo svoj predlog
umaknili. Priložnost smo želeli izkoristiti za izboljšanje komunikacije z Ministrstvom za
zdravje, vendar nam tega ni uspelo uveljaviti niti kot točko dnevnega reda. Po mnenju
Dušanke Petrič je zadostovalo, da smo imeli en sestanek na njihovem ministrstvu. V mislih je
imela že omenjen sestanek 23. 4. 2014, na katerem se nismo dogovorili ničesar.
Ministrstvo poudarja, da so avtomatski defibrilatorji po novem pravilniku v pristojnosti in
organizaciji lokalne skupnosti. Kljub mnenju velikega dela strokovne javnosti, da je to slabo,
ker se lokalna skupnost ne bo znala ustrezno organizirati in zlasti ne bo zmogla dodatnih
finančnih bremen, ki jih organizacija zgodnje zunajbolnišnične defibrilacije prinaša, se je
izkazalo, da bomo lažje zadevo realizirali brez »pomoči« Ministrstva za zdravje. Pripravljamo
brezplačno usposabljanje prvih posredovalcev (Priloga št. 11). Z Nacionalnim inštitutom za
javno zdravje smo se dogovorili, da se bo že prihodnje leto oživljanja z uporabo AED učila
cela generacija šolarjev (Priloga št. 12 in Priloga št. 13). Če bi morali pobude pošiljati na
Ministrstvo za zdravje, bi jih najbrž čakala enaka usoda, kot vse dosedanje.
Odgovor Ministrstva na mojo trditev, da je bil sistem nujne medicinske pomoči napačno
uveden in da državljani zato niso prepoznali velikega prispevka Evropske unije k
zdravstvenemu varstvu kaže, da se Ministrstvo sploh ne zaveda škode, ki jo s svojim
ravnanjem počne. Sploh ne gre za strokovno ampak za politično vprašanje. Politika mora
prisluhniti ljudem in ustreči njihovim željam in potrebam. Ljudem je vseeno ali se zdravniku,
na katerega se lahko v stiski obrnejo sredi noči reče zdravnik, ki izvaja neprekinjeno
zdravstveno varstvo ali zdravnik v satelitskem urgentnem centru ali kako drugače. Ministrstvo
za zdravje je med svojim križarjenjem po Sloveniji razlagalo, da bodo z uvedbo urgentnih
centrov, ki jih je financirala Evropska unija, izgubili dežurnega zdravnika v svojem kraju, na
katerega so se lahko desetletja dolgo obrnili po pomoč.
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Priskutili so jim tako urgentne centre, kot Evropsko unijo. Čeprav si je ministrica za zdravje
zadnji hip premislila in ohranila dežurstvo zdravnikov v zdravstvenih domovih, kar,
mimogrede, sploh ni velik strošek, je bila škoda že narejena. Vladajoča politika se je ustrelila
v koleno.
Na vašem obisku v Trebnjem ste delovali zelo motivacijsko. Poudarjali ste, da moramo biti
aktivni, pripravljati dobre programe in znati sodelovati pa bomo dobili tudi denar za naše
projekte. Mi smo aktivni, pripravili smo odlične programe, ki poleg vsega ne zahtevajo
nobenih večjih finančnih sredstev in znamo sodelovati. Edina težava je Ministrstvo za
zdravje, ki vse skupaj ignorira.
Vljudno prosim za nasvet, kaj naj storimo.
Hvala in lep pozdrav.
Zdenko Šalda
V vednost:
Predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar
gp.kpv@gov.si
RTV Slovenija
pr@rtvslo.si
Delo
urednistvo@delo.si

