ZADEVA: Udeležba in moderiranje okrogle mize ob Svetovnem
dnevu srca v Mežici
Datum in kraj: 28. september 2011, Mežica (Narodni dom), ob 17:00
Dne 28. septembra 2011 sva se zaposleni na projektu Darija Lorbek in Petra Usar ter vodja projekta
Mihaela Lovše udeležile okrogle mize o pogledih civilne družbe na zdravje in zdravstvo, ki jo je
organiziral Koronarni klub Mežiške doline ob podpori vsebinske mreže NVO za zdravje, regijskega
stičišča NVO Korociv in Občine Mežica. Ivan Žagar, predsednik Koronarnega kluba je podal pobudo za
sodelovanje z vsebinsko mrežo NVO za zdravje in podal točke razprave, ki bodo obravnavane na
okrogli mizi. Zaposleni sva bili moderatorki okrogle mize. Okrogla miza je bila namenjena osvetlitvi
pomembnosti preventive in osveščanja na področju srčno-žilnih bolezni, vlogi posameznika,
zdravstvenega in izobraževalnega sistema ter nevladnih organizacij pri tem, kot tudi predstavitvi
izrednih prizadevanj KK Mežiške doline za čim širšo dostopnost in znanje uporabe avtomatičnih
srčnih defibrilatorjev. Predstavnice vsebinske mreže smo se okrogle mize udeležile, da bi vzpodbudile

sodelovanje Občine Mežica v projektu Zdravih mest (apeliranje na župana), saj so številna njihova
društva s področja zdravja zelo aktivna v svojem delovanju.
Okrogle mize so se udeležili predstavniki 13 različnih NVO (od tega 7 različnih koronarnih klubov in
predsednik Zveze koronarnih klubov in društev Slovenije g. Jurij Repič), strokovna mentorica
Koronarnega kluba Mežiške doline in predsednica KOVITE dr. Cirila Slemenik Pušnik, direktor Zavoda
za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem dr. Evgen Janet, prim. Davorin Benko iz Splošne
bolnišnice Slovenj Gradec (član delovne skupine za srčno popuščanje in sekundarno preventivo in
srčno rehabilitacijo pri Združenju kardiologov Slovenije) in župan Občine Mežica g. Dušan Krebel.
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Pred samo razpravo o tematiki, ki ji je bila okrogla miza namenjena sva zaposleni na projektu NVO
varujejo naše zdravje razdelili gradivo namenjeno predstavnikom društev s področja zdravja in
predstavili delo same vsebinske mreže. Sledil je uvodni nagovor predsednika Koronarnega kluba
Mežiške doline g. Ivana Žagarja, temu pa
razprava o problemih, s katerimi se soočajo
srčno-žilni bolniki, pomenu učinkovite
zdravstvene
vzgoje
in
osveščanja
prebivalstva pri preprečevanju srčno-žilnih
obolenj, vlogi zdravnikov in pomenu
zdravstveno-vzgojnih centrov (ZVC) ter
referenčnih ambulant in o vlogi, ki jo imajo
nevladne organizacije pri osveščanju in
izobraževanju ljudi, ki se s takšno boleznijo
soočijo. Pri tem je g. Peter Kordež kot
model dobre prakse predstavil projekt
Koronarnega kluba Mežiške doline, preko
katerega si prizadevajo ne samo namestiti
čim večje število avtomatičnih srčnih
defibrilatorjev na za javnost vedno
dostopna mesta, temveč tudi izobraziti prebivalce, da bodo prepoznali znake srčnega zastoja in znali
AED ustrezno uporabiti (delavnice po osnovnih šolah).
Udeleženci okrogle mize so se strinjali, da smo v prvi vrsti za zdravje sicer res odgovorni sami, da pa
je vendar izrednega pomena podpora takšnih
in drugačnih družbenih struktur. Pri tem je
dr. Janet iz ZZV Ravne predlagal ustanovitev
nekakšnega »regijskega odbora«, v katerem
bi se srečevali in usklajevali svoje delo vsi
pomembni deležniki na področju javnega
zdravja v Koroški regiji, župan Mežice g.
Keber pa je obljubil, da se bo udeležil
srečanja Zdravih mest, ki ga v novembru
pripravlja nacionalni koordinator v Mariboru.
Za kar najuspešnejšo promocijo zdravja je
bilo kot ključno izpostavljeno predvsem
povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov s
področja
javnega
zdravja
ter
kot
najpomembnejše osveščanje in izobraževanje
prebivalstva, predvsem pa mladostnikov, saj kot je poudaril predsednik Zveze koronarnih klubov in
društev Slovenije g. Jurij Repič »kar se Janezek nauči, to Janez zna«.
Okroglo mizo je g. Repič zaključil s sloganom Koronarnega kluba Mežiške doline, ki v veliki meri
povzame vzdušje celotne razprave:
» Le skupaj smo lahko še boljši!«

Zapisnik napisala: Petra Usar
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