MILIJON SRČNIH TOČK

Pozdravljeni.
Seznanil bi vas rad z velikim uspehom projekta MILIJON SRČNIH TOČK. V občini
Trebnje, ki ima 12.000 prebivalcev, 163 km2 in kar 132 naselij, v začetku
lanskega leta nismo imeli niti enega javno dostopnega AED. V lanskem letu je
Rdeči križ iz kvote defibrilatorjev, ki so jih po terenu razdelili pred nekaj
leti, namestil prvi javno dostopni AED v naselju Čatež. Dom starejših občanov
Trebnje je svoj AED postavil pred vhod, ki je s tem postal javno dostopen,
medtem, ko je Mercator moj predlog, da bi AED prestavili iz notranjosti trgovskega
centra pred vhod zavrnil zaradi strahu pred krajo. Pomenljivo je, da so jim AED že
ukradli, čeprav je nameščen vsem na očeh pri blagajnah in tudi varnostnika imajo.
K projektu MILIJON SRČNIH TOČK so pristopile krajevne skupnosti in društva,
predvsem gasilska. Pristopniki so lahko kandidirali za sofinanciranje nakupa AED.
Uspeli smo s predlogom za rebalans občinskega proračuna in tako iz
proračunskih sredstev dobili 40% sredstev za investicijo. Na poziv za
sofinanciranje AED v občini Trebnje za leto 2014 je bilo vloženih 14 kandidatur.
Na podlagi strokovnih kriterijev sem sestavil rang lestvico kandidatur. Predvideno
je bilo da bo letos avtomatske defibrilatorje dobilo prvih sedem rangiranih
kandidatov. Ker pa smo s skupinskim povpraševanjem in pogajanji uspeli močno
znižati ceno, smo lahko kupili kar devet aparatov. Izpogajali smo zelo ugodne
pogoje prodaje. Garancijska doba za aparat bo 8 let, v času garancijske dobe bo
dobavitelj enkrat letno pregledal aparat in izdal ustrezno potrdilo, zamenjaval bo
elektrode, ki jim bo potekel rok uporabe in v primeru servisa nadomestil aparat.
Zelo dobro kaže tudi za prihodnje leto. Na vrsto bodo prišli kandidati, ki letos niso
uspeli, pridružili se jim bodo lahko novi kandidati in tudi tisti, ki so letos že dobili
aparat. Zelo dobro formulo je našel Lions klub Trebnje, ki je tudi pristopil k
MILIJONU SRČNIH TOČK. Zbira namreč donacije predvsem po podjetjih. Iz tega
vira bomo defibrilatorje postavili v bližino donatorjev in bodo imeli dvojni
učinek: javno bodo dostopni in hkrati služili za reševanje zaposlenih. Tudi Lions
klub Trebnje bo kandidiral za sofinanciranje iz občinskega proračuna.
Pričakujemo, da bomo prihodnje leto nabavili vsaj deset novih aparatov, tako, da
bo število javno dostopnih AED iz 0 v letu 2013 naraslo na več kot 20 v letu 2015,
kar pomeni 1 AED na manj kot 600 prebivalcev. Ostal bo problem velikega števila
naselij. Potrebno bo razmisliti, kako se tega problema lotiti.
Uspešno se lotevamo tudi usposabljanja laikov. V Trebnjem imamo način
usposabljanja v skupinah po 12 do 15 tečajnikov z enim šolskim defibrilatorjem in
eno lutko. Prijave zbirajo krajevne skupnosti in gasilska društva po sistemu
osebnega kontakta. Tečaj izvedemo šele, ko so zbrane prijave. Seveda se je
zanimanje za tečaje z montažo defibrilatorjev močno povečalo. Zato bomo izvajali
tečaje večkrat mesečno celo jesen in zimo ter jih ponavljali, dokler bo za njih
zanimanje. V zadnjem času smo v ZD Trebnje dobili večje število specializantk
družinske medicine in si jih »izposojam« za sodelovanje pri tečajih. Tečaji so
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brezplačni, zdravstveni dom pa s tem nima nobenih stroškov. Poudariti moram, da
specializantke z veseljem sodelujejo pri tečajih.
Tako, to so bile lokalne novice, sedaj pa se ozrimo še na globalno dogajanje.
Nova oblast je zasedla svoja mesta in čas je, da začnemo komunicirati z njo. Če
se strinjate, bi v imenu Iniciative za AED zaprosil ministrico, da nas sprejme na
pogovor. Cilj pogovora bi bil dobiti podporo ministrice za naše aktivnosti. V zvezi z
njo sem zmeren optimist, ker slabše, kot je zdaj sploh ne more biti. Stvari se torej
lahko le izboljšajo.
Zdenko
P.S.: v priponki je fotografija s tečaja v Dolenjih Selcah, kjer smo imeli otvoritev
vaškega središča z večnamenskimi prostori, gasilskim domom in športnim
igriščem. Seveda smo vaško središče opremili tudi z AED in prostore premierno
uporabili za tečaj.

