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IZVLEČEK
Geoinformacijska podpora vrednotenju in načrtovanju razmestitve avtomatskih
zunanjih defibrilatorjev v Mestni občini Kranj
Čas dostopa do avtomatskega zunanjega defibrilatorja lahko odloča o življenju ali smrti. Da bi
povečali možnost preživetja prizadetih ob nenadnem srčnem zastoju izven bolnišnice, je
potrebno razmestiti javno dostopne naprave na območja, kjer je tveganje največje. V zaključni
seminarski nalogi je avtor s pomočjo podpore geografskih informacijskih sistemov ovrednotil
obstoječo razmestitev javno dostopnih defibrilatorjev v Mestni občini Kranj. Z metodo
večkriterijskega vrednotenja je izpostavil ugodna območja za razširitev mreže. Vsak izbrani
kriterij je bil glede na ugodnost razvrščen med dejavnike ali omejitve, ki so bili standardizirani
na skupno mersko lestvico. Končni rezultat zaključne seminarske naloge je karta ugodnosti, ki
lahko služi kot podpora pobudam pri razširitvi mreže javno dostopnih defibrilatorjev. Rezultat
naloge je, poleg glavnega dela, tudi predlagana razmestitev naprav, na štirideset natančno
določenih lokacijah, ki je kartografsko prikazana.
Ključne besede: avtomatski zunanji defibrilator, geografski informacijski sistemi,
večkriterijsko vrednotenje, Mestna občina Kranj

ABSTRACT
GIS support for the evaluation and planning of the deployment of automated external
defibrillators in the Urban Municipality of Kranj
The accessing time to an automated external difibrillator can decide between life or death. To
increase the chance of survival of the affected persons in case of out-of-hospital sudden cardiac
arrest, it is necessary that publicly accessible defibrilators are deployed in areas where the risk
is greatest. In this final seminar paper the author evaluated existing deployment of publicly
accessible defibrillators in the Urban Municipality of Kranj by using geographic information
systems. The favorable areas for the expansion of the network were determined by the multicriteria evaluation. Each selected criterion was classified as factor or constraint and
standardized to a common scale. The final product of the final seminar paper is a map of
favorable areas which can serve as a support for the initiatives regarding the expansion of the
network of publicly accessible defibrillators. The byproduct is the proposal of deployment with
forty precise locations of devices which is also cartographically displayed.
Key words: automated external defibrillator, geographic information systems, multi-criteria
evaluation, Urban Municipality of Kranj
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1.

UVOD

Nenadni srčni zastoj letno vzame življenje približno 1.500 Slovencem in je pogosto povezan z
vzroki smrti, ki so povezane z boleznimi obtočil. Brez pravočasnega ukrepanja žrtev umre v
približno 10 minutah, možgani pa se prično nepopravljivo kvariti že prej. Večina zastojev srca
in posledično smrti se zgodi izven bolnišnic, ob prisotnosti očividcev. Zato je življenjskega
pomena takojšnje nudenje prve pomoči s strani očividcev, z izvajanjem temeljnih postopkov
oživljanja in električnim sunkom s pomočjo avtomatskega zunanjega defibrilatorja, ki edini
lahko vrne srce v redni ritem še preden na kraj dogodka prispe ekipa nujne medicinske pomoči
(Ploj, 2006).
Pomembnosti hitrega posredovanja se danes zaveda vse več ljudi. Zato se v Sloveniji zadnja
leta hitro širi mreža javno dostopnih defibrilatorjev. Vseeno jih je premalo in so nenačrtno
razmeščeni, da bi več ljudem omogočali dostop v času, ki še omogoča preživetje prizadetega.
Na žalost ni zakonskih predpisov, ki bi neposredno urejali namestitev naprav, kot je to urejeno
v primeru gasilnih aparatov. Razvitost mreže javno dostopnih defibrilatorjev je tako odvisna
predvsem od interesa lokalne skupnosti, podjetij, različnih ustanov in posameznikov.
Območje Mestne občine Kranj je za izvedbo tovrstne raziskave primerno, saj zajema tako
urbana območja, ki so gosteje poseljena, kot tudi podeželska naselja, kjer je poselitev redkejša.
Na ta način lahko ocenimo uporabnost metodologije in primernost ponovitve na primerih drugih
občin.
V zaključni seminarski nalogi sem s pomočjo geografskih informacijskih sistemov na podlagi
relevantnih kriterijev opredelil in ovrednotil območja, ki so najugodnejša za umestitev javno
dostopnih defibrilatorjev.
V rezultatih naloge so predlagane natančne lokacije, na katerih bi v prihodnosti lahko namestili
javno dostopne defibrilatorje. Zavedam se, da je dokončna odločitev o lokaciji naprav odvisna
od več dejavnikov in akterjev. Kljub temu menim, da so rezultati naloge lahko uporabna
informacijska podlaga pri presoji vzpostavljanja mreže defibrilatorjev na obravnavanem
območju.
1.1

NAMEN IN CILJI

Namen zaključne seminarske naloge je s pomočjo metode večkriterijskega vrednotenja
izpostaviti najugodnejša območja in predlagati primerne lokacije za namestitev javno dostopnih
avtomatskih zunanjih defibrilatorjev na območju Mestne občine Kranj. Z nalogo želim hkrati
poudariti pomen strateškega načrtovanja razmestitve javno dostopnih defibrilatorjev.
Namen želim doseči z zasledovanjem naslednjih ciljev:
1. opisati pomembnost hitrega dostopa do defibrilatorja v primeru nenadnega srčnega
zastoja,
2. s pomočjo strokovne literature ter pregledom metod dozdajšnjega načrtovanja
razmestitve defibrilatorjev določiti relevantne prostorske kriterije,
3. s pomočjo geoinformacijskih orodij izpostaviti najugodnejša območja za umestitev
defibrilatorjev,
4. glede na rezultate geoinformacijske analize predlagati najbolj ugodne lokacije ter jih
kartografsko prikazati,
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5. s predlagano mrežo defibrilatorjev omogočiti dostop do defibrilatorja v največ treh
minutah vsaj 50 % občanom Kranja glede na njihovo stalno prebivališče.

1.2 HIPOTEZA
Pri izdelavi naloge sem postavil sledečo delovno hipotezo:
 število in razmestitev obstoječih javno dostopnih defibrilatorjev na območju Mestne
občine Kranj ne omogoča ustrezne dostopnosti večini občanom glede na njihovo
razporeditev.

2.

TEORETIČNA IZHODIŠČA
2.1 SRČNI ZASTOJ

Po Kojadinovićevi (2017) povzemam temeljne opise delovanja srca in vzrokov, ki privedejo do
pojava srčnega zastoja. Srce je mišica in vitalni organ, ki leži v prsnem košu. Zgrajeno je iz
štirih votlin: dveh preddvorov (atrijev) in dveh prekatov (ventriklov). Osnovna funkcija srca je,
da se njegove votline izmenično krčijo in sproščajo. Tako poganja kri prek žil po celem telesu.
V minuti se srce enakomerno skrči od 60- do 100-krat. Ima lastni ritem, ki ga narekujejo živčnomišična vlakna, ki so razpredena po celem srcu in prevajajo električne impulze. Ti povzročijo
krčenje mišice, čemur rečemo prevodni sistem srca. Če se prevodni sistem poškoduje in
električni impulzi ne morejo več enakomerno potovati, srce izgubi svoj ritem. Najpogostejši
vzrok take motnje je bolezen žil (ateroskleroza). Če se katera od žil popolnoma zamaši in del
srca ostane brez krvi, le-ta začne odmirati. Takšno stanje lahko povzroči izgubo lastnega ritma
– aritmija. Dve vrsti aritmije sta smrtno nevarni. Pri ventrikularni fibrilaciji srčna mišica nima
usklajenega ritma, ampak samo neusklajeno migetanje obeh prekatov, ki več ne črpata krvi.
Ventrikularna tahikardija brez utripov pa je kadar se srce prične krčiti s tako hitrostjo, da ne
more prečrpati nič krvi več (Kojadinović, 2017).
Opisanima stanjema rečemo zastoj srca, ki ju odpravi le električni sunek. S pravilno masažo
srca dosežemo njegovo krčenje in poganjanje krvi po telesu, ne pa tudi samodejnega bitja in
vrnitve v normalno stanje. Edina učinkovita terapija fibrilacije ventriklov je močan električni
sunek čemur rečemo defibrilacija. Od tod izraz defibrilator (AED baza Slovenije, 2017).
Takojšnje izvajanje temeljnih postopkov oživljanja (zunanja masaža srca in umetno dihanje)
podaljša čas možnosti preživetja. Takojšnja uporaba defibrilatorja skrajša čas od nastopa
srčnega zastoja do prve defibrilacije. Možnost uspešne reanimacije se s tem poveča ter prepreči
nastanek nepovratnih poškodb možganov zaradi odsotnosti kisika, kar vpliva na kakovost
življenja prizadetega po rehabilitaciji (Kovač, 2017).
2.1.1

Avtomatski zunanji defibrilator

Avtomatski zunanji defibrilator je prenosna elektronska naprava, ki zazna zastoj srca pri
človeku. Z električnim sunkom lahko srce ponovno požene in vrne v redni srčni ritem ter reši
življenje prizadetemu (AED baza Slovenije, 2017). Mednarodna oznaka je kratica AED, kar
predstavlja začetnice besed angleškega poimenovanja naprave – automated external
defibrillator. Napravo sestavljata ohišje in samolepilni elektrodi. Na ohišju sta gumb za vklop
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ter gumb za sprožitev električnega sunka. Nekateri modeli se vklopijo ob odprtju pokrova ali
pri potegu elektrod. Elektrodi se nalepita na gol in suh prsni koš. Eno elektrodo se namesti pod
desno ključnico, drugo pa pod levo pazduho. Ob takšni razporeditvi elektrod električni sunek
poteče skozi srce (Bilban, Jenko, Zavratnik, 2013).
Slika 1: Avtomatski zunanji defibrilator.

Vir slike: ECG Quiz, 2017.
Slika 2: Uradni znak, ki označuje prisotnost avtomatskega zunanjega defibrilatorja.

Vir slike: AED baza Slovenije, 2017.
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2.2 GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEMI
Danes geoinformacijsko podporo odločanju oziroma večkriterijsko vrednotenje izvajamo s
pomočjo geografskih informacijskih sistemov (GIS), ki omogočajo obdelovanje, analiziranje,
interpretacijo in prikazovanje večje količine prostorskih podatkov.
2.2.1

Geoinformacijska podpora odločanju

Sistem za podporo prostorskemu odločanju (ang. spatial decision support systems) nudi
računalniško podporo pri iskanju najustreznejše rešitve, pri kateri so komponente geografskega
ali prostorskega značaja. Računalniško podporo zagotavljajo programi in aplikacije, ki
temeljijo na geografskih informacijskih sistemih (Keenan, 2003). Odločitveni sistemi ne
nadomeščajo človekovega odločanja, temveč služijo le kot pripomoček pri odločanju
(Malczewski, 2006). Uporabni so v situacijah, ko je količina podatkov prevelika za uporabo
ročnih metod ter pri odločitvah, pri katerih sta potrebni natančnost in optimalnost.
Sistemi za podporo prostorskemu odločanju se pogosto povezujejo s prostorskim planiranjem.
To potrjuje dejstvo, da je pri slednjem potrebno vzeti v obzir več različnih dejavnikov in
omejitev pri načrtovanju urejanja prostora oziroma sprejemanju ukrepov. Da bi bile rešitve
kvalitetne, funkcionalne, efektivne in ekonomične, lahko s pomočjo geoinformacijske podpore
oblikujemo več različnih možnosti ali kombinacij, ki jih ovrednotimo ter se odločimo za
najustreznejšo in preverljivo rešitev.
Ameriški znanstvenik in nobelovec Herbert A. Simon je leta 1947 v knjigi z naslovom
»Administrative Behavior« podrobneje predstavil faze procesa odločanja. Ta se začne s
pojavom problema oziroma cilja, ki ga želimo doseči. Druga faza (ang. intelligence phase)
sestoji iz prepoznavanja in opredelitve problema, ki zahteva rešitev. Sledi tretja faza (ang.
design phase), v kateri preučimo in oblikujemo različne možnosti, ki so nam na voljo za
uspešno rešitev problema. V četrti fazi (ang. choice phase) ovrednotimo možnosti, ki smo jih
razvili v tretji fazi in se odločimo za eno (ali več) izmed njih (Joshi, 2013). Če pri vrednotenju
upoštevamo več različnih kriterijev, gre za večkriterijsko vrednotenje, ki je opisano v
nadaljevanju. V zadnji fazi (ang. implementation) poteka izvršitev odločitve ter spremljanje
povratnih informacij o izidu ukrepov (Joshi, 2013).

12

Slika 3: Glavni koraki podpore odločanju.

2.2.2

Večkriterijsko vrednotenje

»Večkriterijsko vrednotenje je postopek, pri katerem za dosego cilja ovrednotimo več različnih
kriterijev. Dobiti moramo torej informacijo, katera območja so bolj in katera manj primerna z
vidika več dejavnikov« (Ciglič, 2008, str. 110). Kriterije delimo na dejavnike in omejitve.
Dejavniki (ang. factors) so kriteriji, ki povečajo ali zmanjšajo primernost določene alternative
v procesu odločanja; najpogosteje so merjeni na zvezni merski lestvici. Omejitve (ang.
constraints) uporabimo za omejitev obravnavanih alternativ (Eastman, 2012). Večkriterijsko
vrednotenje (ang. multi-criteria evaluation) se pogosto izvede z Boolovim prekrivanjem kart
(ang. Boolean overlay) ter z metodo obteženega linearnega kombiniranja (ang. weighted linear
combination) (Eastman, 2012). S prvo metodo standardiziramo kriterije v primerna (vrednost
1) in neprimerna območja (vrednost 0). Boolova metoda sicer omogoča uporabo logičnih
operacij, a nam ne poda informacije o stopnji primernosti. Pri metodi obteženega linearnega
kombiniranja najprej izločimo neprimerna območja, ki smo jih določili z Boolovo metodo, nato
pa primerna območja razvrstimo po stopnjah primernosti glede na dejavnike, ki imajo zvezne
vrednosti (Ciglič, 2008).
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2.3 VELJAVNI ZAKONSKI PREDPISI IN AVTOMATSKI ZUNANJI
DEFIBRILATOR
2.3.1

Ureditev v slovenskem pravnem sistemu

V Sloveniji ni zakonskih predpisov, ki bi neposredno urejali izbiro in namestitev avtomatskih
zunanjih defibrilatorjev.
Vlada RS je leta 2015 izdala dokument z naslovom Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči,
ki v 23. členu določa, da osveščanje, izobraževanje in usposabljanje laikov o uporabi
avtomatskega zunanjega defibrilatorja na svojem območju organizira lokalna skupnost.
Lastniki naprav lahko dovolijo njihovo javno uporabo, ki se vključi v evidenco dispečerske
službe zdravstva. Ta mora enkrat letno poročati ministrstvu o številu naprav in številu njihovih
uporab (Zakon o zdravstveni dejavnosti, 2005).
Obvezna uporaba defibrilatorja je uzakonjena samo na kopališčih, ki morajo imeti nameščene
defibrilatorje za nudenje prve pomoči. Sredstva za namestitev aparatov mora zagotoviti
upravljalec kopališča (Zakon o varstvu pred utopitvami, 2007). Društvo za zdravje srca in ožilja
Slovenije je leta 2013 oblikovalo Zakonsko pobudo za normativno ureditev avtomatskih
zunanjih defibrilatorjev na športnih prireditvah v Sloveniji, ki dopolnjuje Uredbo o splošnih
ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah (Jan, 2013). Ta predlog ni v veljavi.
Zagotavljanje nujne medicinske pomoči na športnih, turističnih in drugih prireditvah se še
vedno ureja z dogovorom med organizatorjem prireditve in zdravstvenimi zavodi, ki imajo
organizirane ekipe za izvajanje nujne medicinske pomoči z uporabo defibrilatorja (Zakon o
zdravstveni dejavnosti, 2005).
Tretji odstavek drugega člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
veleva, da je vsakdo dolžan poškodovanemu ali bolnemu v nujnem primeru po svojih močeh in
sposobnostih nuditi prvo pomoč in mu omogočiti dostop do nujne medicinske pomoči (Zakon
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 2006). Kdor ne pomaga osebi, ki je v
neposredni smrtni nevarnosti, čeprav bi to lahko storil, brez nevarnosti zase ali za koga drugega,
je po 130. členu Kazenskega zakonika kazensko odgovoren (Kazenski zakonik, 2008).
2.3.2

Ureditve v drugih pravnih sistemih

2.3.2.1 Združene države Amerike
Implementacija javno dostopnih defibrilatorjev v ZDA je zelo razširjena. V skoraj vseh zveznih
državah je njihova namestitev zakonsko urejena. V zvezni državi Illinois je obvezna
opremljenost z defibrilatorji v vseh fitnes centrih. Center mora zagotoviti osebje, ki je
usposobljeno upravljati z defibrilatorjem in mora biti na voljo med delovnim časom. Prav tako
mora biti na voljo na športnih dogodkih, in sicer na samem kraju dogodka oziroma v stavbi
organizatorja, ki je lahko od dogodka oddaljena do 300 m od dogodka. Potrebno je redno
testiranje in vzdrževanje naprav (Jan, 2013).
V zvezni državi New York so zakonsko uredili uporabo defibrilatorja na krajih javnega
zbiranja. Tako morajo biti nameščeni na mestih, kjer se lahko zbere več kot tisoč ljudi: stadioni,
javni parki, javne šole, športne dvorane, koncertne hale, gledališča in druga zbirališča. Takšno
pravno implementacijo lahko najdemo tudi v drugih zveznih državah ZDA, kot so na primer:
Connecticut, Kalifornija, New Jersey idr. (Jan, 2013).
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2.3.2.2 Kanada
Kanadska vlada je sprejela zakon, ki določa obvezno namestitev več kot 8000 naprav po državi,
na krajih javnega zbiranja. Gre za prvo zakonsko ureditev tako širokega pomena v Severni
Ameriki. Defibrilatorji so nameščeni v fitnes centrih, telovadnicah, plesnih studiih, wellness
centrih in drugih objektih s podobnimi dejavnostmi, ki vključujejo več kot 150 članov oziroma
izvajajo športno dejavnost več kot 20 ur tedensko. Prav tako so v program zajeli bazene, športne
dvorane, stadione, šole in univerze, ki izvajajo športne aktivnosti (Jan, 2013).
2.3.2.3 Evropska unija
V Evropi nimamo enotne zakonodaje na področju implementacije defibrilatorjev na krajih
javnega zbiranja kot v Severni Ameriki, kar je posledica nezadostne ozaveščenosti ter razlik v
organizacijskih in zakonodajnih aspektih (Jan, 2013).
Svet za oživljanje Združenega kraljestva (ang. Resuscitation Council UK) je objavil smernice
izven bolnišnične uporabe defibrilatorjev. Zajemajo navodila za rokovanje laičnih oseb z
aparati in pobudo za namestitev aparatov na javnih krajih (Resuscitation Guidelines, 2010).
Evropska zveza za kardiologijo (ang. European Society of Cardiology) in Evropski svet za
oživljanje (ang. European Resuscitation Council) sta prav tako izdala smernice za enotno
uporabo defibrilatorjev, usposabljanje laičnih oseb za pravilno rokovanje z aparatom in
pripravo enotnih programov strategije namestitve defibrilatorjev. Namen mednarodnih smernic
je promoviranje uporabe naprav izven zdravstvenih ustanov s pomočjo ljudi, ki so za nudenje
prve pomoči usposobljeni, a niso medicinsko osebje. Države članice morajo prilagoditi sestavo
celovitih programov svojim razmeram in potrebam na trgu (Arntz in sod., 2014).
Raziskava je pokazala, da ima 72 % nogometnih stadionov za večje športne prireditve
nameščene defibrilatorje. Raziskava je zajemala 190 največjih stadionov v Evropi (Borjesson
in sod., 2011).

2.4 PREGLED LITERATURE IN VIROV
Pregled in seznanitev z različno literaturo in viri, ki obravnavajo področje nenadnih srčnih
zastojev, avtomatskih zunanjih defibrilatorjev, geoinformacijske podpore odločanju,
večkriterijskega vrednotenja, zakonodajnih predpisov in načrtovanja razmestitve javno
dostopnih defibrilatorjev sta mi omogočila izdelavo zasnove teoretičnih izhodišč, potek
vrednotenja obstoječe razmestitve ter vrednotenje ugodnosti območij za razširitev mreže in
načrtovanje razmestitve javno dostopnih defibrilatorjev.
Spoznanja o nenadnem srčnem zastoju, pomembnosti hitrega ukrepanja in delovanju
avtomatskega zunanjega defibrilatorja sem povzemal iz slovenskih ter srbskih virov, in sicer iz
članka Avtomatski zunanji defibrilator na delovnem mestu (2013) ter s spletne strani
Kardiologija in AED baza Slovenije, na kateri sem, poleg opisa delovanja naprave, dobil tudi
podatke o njihovi obstoječi razmestitvi na območju Mestne občine Kranj.
Informacije o uporabi geoinformacijskih orodij v procesu odločanja ter o poteku
večkriterijskega vrednotenja sem črpal iz del Spatial Decision Support Systems (2003), Spatial
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Decision Support and GIS (2006), IDRISI Selva Manual (2012) ter iz slovenskega članka
Večkriterijsko vrednotenje v prostorskem načrtovanju (Ciglič, 2008). S pomočjo spoznanj iz
navedenih virov sem oblikoval metodologijo iskanja ugodnih območij za umestitev javno
dostopnih defibrilatorjev.
Pregledal sem veljavne slovenske zakonske predpise, ki posegajo na področje avtomatskih
zunanjih defibrilatorjev in nudenja prve pomoči. Za pregled ureditve tega področja v tujih
pravnih sistemih sem informacije prejel na spletni strani Društva za zdravje srca in ožilja
Slovenije.
Ker se v slovenskem prostoru še nihče ni ukvarjal s tematiko strateške razmestitve javno
dostopnih defibrilatorjev, je bilo zglede in primere potrebno poiskati v tujih virih. Seznanil sem
se z metodologijo načrtovanja razmestitve javno dostopnih defibrilatorjev v Philadephii in
Kopenhagnu (Andersen in sod., 2009), natančneje pa sem preučil primer razmestitve javno
dostopnih defibrilatorjev v švicarskem kantonu Ticino (Benvenuti, Burkart, 2012), ki ga v
nadaljevanju podrobneje predstavljam. Namen preučitve drugih primerov načrtovanja
razmestitve javno dostopnih defibrilatorjev je bil podpora pri izbiri relevantnih kriterijev, ki
sem jih uporabil v nalogi.
2.4.1

Študija primera – Ticino

Za študijo primera iz tujine sem si izbral kanton Ticino, ki leži na južnem delu Švice ob meji z
Italijo. Leta 2005 je bila na pobudo Zveze reševalcev Ticina (ita. Federazione Cantonale
Ticinese Servizi Autoambulanze) in kardiološke bolnišnice v Luganu (ita. Cardiocentro Ticino)
ustanovljena fundacija »Ticino Cuore«, katere cilj je povečati možnost preživetja ob nenadnem
zastoju srca. Fundacija deluje predvsem na ozemlju kantona Ticino. V tem okviru opravlja več
vrst dejavnosti, kot so iskanje sredstev in donacij ter sofinanciranje zasebnikov pri nakupu
defibrilatorja (Fondazione Ticino Cuore, 2017).
S spletne strani fundacije Ticino Cuore povzemam nekaj ključnih informacij o delovanju,
dosežkih in ciljih organizacije. V Ticinu letno pride do približno 300 nenadnih srčnih zastojev,
kar znaša 8,5 na 10.000 prebivalcev. Od nastopa srčnega zastoja se možnost preživetja vsako
minuto zmanjša za 7–10 %. Takojšnje ukrepanje z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja
in reanimacijo z defibrilatorjem poveča možnost preživetja ter preprečuje hujše posledice po
zastoju srca, kar vpliva na kakovost življenja prizadetega po rehabilitaciji. Pred izvajanjem
aktivnosti fundacije »Ticino Cuore«, leta 2005, je stopnja preživetja ob srčnem zastoju znašala
približno 14 %. Danes je ta delež pri 43 %, kar kanton uvršča v svetovni vrh. Cilji fundacije so
še zvišati stopnjo preživetja in zagotoviti dostopnost javno dostopnih defibrilatorjev v največ
petih minutah po nastopu srčnega zastoja. Za dosego ciljev fundacija podpira izobraževanje ter
usposabljanje javnosti o prvi pomoči, širi mrežo javno dostopnih naprav (glej sliko 4) in aktivno
sodeluje pri projektih razvoja tehnologij, ki strmijo k povečanju preživetja in kakovosti
življenja po srčnem zastoju (Fondazione Ticino Cuore, 2017).
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Slika 4: Rast števila javno dostopnih defibrilatorjev v Ticinu.

Vir slike: Fondazione Ticino Cuore, 2016.

Podrobneje predstavljam preučitev razmestitve javno dostopnih defibrilatorjev v občini
Ascona, ki se nahaja ob izlivu reke Maggia v severnem delu jezera Maggiore. Občina, ki meri
4,97 km², obsega naselji Ascona in Moscia. Po podatkih za leto 2015 je v občini živelo 5.439
prebivalcev (Ständige und …, 2017). Gostota poselitve je torej 1.094,4 preb./km². Indeks
staranja je 221, kar je precej višje od švicarskega povprečja in kantona Ticino (144) (Benvenuti,
Burkart, 2012). Zaradi večjega deleža starejšega prebivalstva obstaja večja verjetnost, da bo
letno število srčnih zastojev, glede na število prebivalcev, na tem območju višje. V obdobju od
1. 1. 2002 do 31. 12. 2011 so v občini zabeležili 62 tovrstnih incidentov v katerih so bile v 44
primerih (71 %) udeležene osebe stare več kot 65 let. Na letni ravni se je tako zgodilo 11,4
srčnih zastojev na 10.000 prebivalcev. Povprečna starost prizadetih je bila 71 let. V 39 primerih
(63 %) je do srčnega zastoja prišlo bolnikovem na domu. Po ukinitvi službe nujne medicinske
pomoči v Asconi je pomen hitrega dostopa do defibrilatorja toliko večji. Reševalna vozila
morajo iz Locarna do Ascone zdaj prepotovati 4 km, kar je hipotetično enakovredno štirim
minutam, če upoštevamo povprečno hitrost reševalnega vozila na intervencijski vožnji 60 km/h.
Prišteti moramo tudi čas od nastopa srčnega zastoja do reakcije reševalcev in izvoza
reševalnega vozila. Na območju občine je danes sedem defibrilatorjev, a so le štirje dostopni
občanom 24 ur dnevno, kar pomeni en defibrilator na 1.360 prebivalcev. Trije so v lasti lekarne,
športnega kluba in hotela. Tri naprave v centru naselja je namestila fundacija »Ticino Cuore«.
Pri razmestitvi teh treh naprav so upoštevali štiri kriterije: dostopnost za motorizirani in
nemotorizirani promet, lokacije že nameščenih naprav v okolici, gostoto prebivalstva
(predvsem starejših občanov) in lokacije pojavov nenadnega srčnega zastoja v preteklih desetih
letih. S slednjima kriterijema, ki sta med seboj tesno povezana, so določili območja znotraj
občine. Prva dva kriterija pa sta določala mikrolokacijo znotraj najvišje ovrednotenega
območja. Glede na pretekle lokacije incidentov in gostoto prebivalstva so predvideli možnosti
pogostosti pojava srčnih zastojev v prihodnosti, ter tako ovrednotili sedem območij znotraj
občine. Ravni tveganja so: nizka (0–1 incident na 10 let), zmerna (2–4 incidentov na 10 let),
opazna (5–9 incidentov na 10 let) in visoka (10 ali več incidentov na 10 let). Najvišje
ovrednoteno je območje 1, na katerem so namestili dodatne tri naprave. Gre za center naselja,
kjer je gostota prebivalstva velika. Tveganje povečujeta tudi dejstvi, da tu živi večinoma
starejše prebivalstvo, ter da se tu zadržuje več turistov kot drugod v občini. Primerljiva gostota
prebivalstva je tudi na industrijskem območju 4, a je zaradi starostne strukture ljudi, ki tam
delajo ali prebivajo, tveganje nižje (Benvenuti, Burkart, 2012).
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Slika 5: Ugodnost območij za umestitev javno dostopnih defibrilatorjev v Asconi.

Vir slike: Benvenuti, Burkart, 2012.

Avtorja ugotavljata, da strateška razmestitev javno dostopnih defibrilatorjev še ne prinaša
uspeha in je potrebno hkrati ozaveščati in izobraževati ljudi o rokovanju z napravo, saj so ravno
očividci prvi, ki se lahko odzovejo in posredujejo ob nenadnem srčnem zastoju. Hitro in
pravilno ukrepanje olajša delo reševalcem ter poveča možnost preživetja prizadetega
(Benvenuti, Burkart, 2012).

3.

METODE DELA

Pri izdelavi zaključne seminarske naloge sem uporabljal terenske in kabinetne metode dela.
Opravljeno delo lahko razdelimo v več vsebinskih sklopov, kot so prikazani na shemi. Shema
prikazuje imena uporabljenih metod dela po posameznih sklopih. Zaporedna števila doseženih
ciljev so enaka zaporedju njihovih navedb v poglavju 1.1.
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Slika 6: Shema poteka dela in uporabljenih metod.
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V prvem vsebinskem sklopu so bile postavljene delovne hipoteze in cilji naloge.
Druga faza se je nanašala na pregled literature s področij geoinformacijske podpore odločanju,
avtomatskih zunanjih defibrilatorjev in primerov načrtovanja razmestitve le-teh. S pomočjo
spoznanj sem predstavil teoretična izhodišča.

3.1 DOLOČITEV RELEVANTNIH KRITERIJEV
V tretji fazi sem ob upoštevanju literature določil relevantne prostorske kriterije, ki so
pomembni pri izbiri lokacije, ugodne za namestitev javno dostopnega defibrilatorja. Omejitve
so bile raba tal in obstoječa območja pokritosti. Kot dejavniki so nastopali gostota prebivalstva
v dnevnem in nočnem času, čas dostopa nujne medicinske pomoči in delež starejšega
prebivalstva. Izbiro kriterijev je pogojevala dostopnost podatkov. Omejitve so kriteriji, ki
omejujejo možnosti razmestitve avtomatskih zunanjih defibrilatorjev v procesu odločanja.
Območja, ki so določena kot neugodna, so izločena iz nadaljnje analize.

3.2 ZBIRANJE RAZPOLOŽLJIVIH PODATKOV
Četrta faza je bila zbiranje razpoložljivih podatkov po različnih zbirkah .
Preglednica 1: Uporabljeni prostorski podatki.
Podatek
Raba tal (stanje 28. 2. 2017)

Vir
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Lokacije javno dostopnih
defibrilatorjev (stanje 2016)

AED baza Slovenije

Hišne številke (stanje 6. 3. 2017)

Geodetska uprava Republike
Slovenije
iObčina

Število prebivalcev na hišno
številko (stanje 15. 3. 2017)
Število prebivalcev na mreži 100
m (stanje 2016
Ocena števila ljudi na lokacijah
večjih zgostitev prebivalstva
Ortofote DOF050
Digitalni model višin DMV 5
Ceste (stanje 2017)
Vodotoki (stanje 2017)

Statistični urad Republike
Slovenije
Geodetska uprava Republike
Slovenije
Geodetska uprava Republike
Slovenije
Geodetska uprava Republike
Slovenije
Agencija Republike Slovenije za
okolje

Namen uporabe
izvedba večkriterijskega
vrednotenja, kartografski
prikaz
vrednotenje obstoječe
razmestitve javno dostopnih
defibrilatorjev
izvedba večkriterijskega
vrednotenja
izvedba večkriterijskega
vrednotenja
izvedba večkriterijskega
vrednotenja
izvedba večkriterijskega
vrednotenja
kartografski prikaz
kartografski prikaz
kartografski prikaz
kartografski prikaz

Točnost podatkov o obstoječih lokacijah javno dostopnih defibrilatorjev je bilo potrebno
preveriti s terenskim delom.
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3.3 PRIPRAVA PROSTORSKIH SLOJEV
Za pripravo prostorskih slojev in izvedbo analiz sem uporabljal geoinformacijsko orodje
ArcGIS 10.4.1.
Vektorski sloj rabe tal je bilo potrebno pretvoriti v rastrskega. Celicam, ki so predstavljale
pozidane površine, sem z orodjem Reclassify določil vrednost 1, ostalim površinam pa 0.
Pozidane površine so bile prepoznane kot edina ugodna kategorija za umestitev javno
dostopnega defibrilatorja.
Za izdelavo sloja o obstoječih območjih pokritosti sem moral izdelati nov prostorski sloj.
Podatke o lokacijah sem črpal z zemljevida javno dostopnih defibrilatorjev na spletni strani
AED baza Slovenije. Ker je bil cilj izdelati prostorski sloj, sem s pomočjo orodij na portalu
Geopedia razbral koordinate posameznih lokacij. Točnost podatkov je bilo potrebno preveriti
na terenu. Z orodjem Buffer sem opredelil območja, na katerih je lokacija defibrilatorja
oddaljena največ 200 m. Ta razdalja omogoča pridobitev in prenos naprave s strani
posredovalcev do prizadetega v največ treh minutah. Ob tem upoštevamo povprečno hitrost
gibanja 12 km/h in povprečni koeficient izvijuganosti poti. Slednji je bil izračunan na podlagi
povprečja razmerij med zračnimi in dejanskimi razdaljami med dvema naključnima točkama
znotraj urbanih območij v Mestni občini Kranj. Dejanska razdalja je najkrajša razdalja med
dvema točkama, ki jo je mogoče premagati z gibanjem po tleh (pešačenje, tek, kolesarjenje …).
Opravljenih je bilo 20 primerjav. Po pretvorbi v rastrski sloj sem, z orodjem Reclassify, določil
vrednost 0 za vsa območja, na katerih je lokacija defibrilatorja oddaljena največ 200 m in
vrednost 1 za vsa ostala območja.
Za pripravo sloja o gostoti prebivalstva v nočnem času sem s portala iObčina prenesel podatke
o številu prijavljenih prebivalcev na posamezno hišno številko ter jih združil s točkovnim
vektorskim slojem hišnih številk, ki sem ga pridobil na spletni strani Geodetske uprave RS. Z
orodjem Kernel density sem izdelal rastrski sloj o gostoti prebivalstva v okolici 100 m od
najbližje hišne številke, kjer je prijavljen vsaj en prebivalec.
Podoben postopek sem uporabil tudi pri izdelavi prostorskega sloja o gostoti prebivalstva v
dnevnem času. Ugotovil sem 143 lokacij, na katerih je v dnevnem času večja zgostitev
prebivalstva1. Šlo je za industrijsko-poslovno-obrtne cone, trgovine in nakupovalna središča,
turistične objekte, izobraževalne ustanove in druge storitve. Izvzete so bile zdravstvene
ustanove in domovi starejših občanov zaradi opremljenosti in usposobljenosti osebja za
posredovanje v primeru nenadnega srčnega zastoja. Za posamezno ugotovljeno lokacijo sem
podal oceno o številu navzočih ljudi. Vsota vseh ocen je nekaj več kot 16.100 ljudi. Vključil
sem tudi podatke o stalnem prebivališču oseb, starih 65 let in več, saj sem predpostavljal, da se
v dnevnem času le starejši prebivalci (65 let in več) zadržujejo doma, medtem ko so ostali
drugje. Zavedam se, da predpostavka poenostavlja dejanske razmere, saj vrednosti nekoliko
podcenjujejo število prisotnih prebivalcev. Podatke o starosti prebivalstva sem pridobil na
spletnem portalu STAGE Statističnega urada RS in sicer na mreži 100 m.
Pri izdelavi prostorskega sloja o deležu starejšega prebivalstva, ki je nastopal kot svoj
dejavnik, sem prav tako uporabil podatke s spletnega portala STAGE. Potrebno je bilo
izračunati odstotek starejšega prebivalstva za posamezen hektar, saj so bili podatki na mreži
100 m. V podatkovni bazi sloja (ang. Attribute Table) sem vrednosti iz stolpca števila
prebivalstva, starega 65 let ali več, delil z vrednostmi iz stolpca skupnega števila prebivalstva
1

Seznam je med prilogami.
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ter vmesni rezultat pomnožil s sto. Tako sem izračunal delež prebivalstva, starega 65 let in več,
za posamezen hektar poseljenega območja. Vektorski sloj je bil nato z orodjem Polygon to
Raster, pretvorjen v rastrskega.
Za izdelavo sloja o času dostopa nujne medicinske pomoči sem potreboval koordinate
zdravstvenega doma, v katerem je nastanjena služba nujne medicinske pomoči. Opravil sem 20
primerjav med zračno in dejansko razdaljo med dvema naključno izbranima točkama znotraj
občine. Dejanska razdalja »po cesti« je v povprečju 48,9 % daljša od zračne razdalje med istima
točkama. Z orodjem Euclidean distance sem izdelal sloj oddaljenosti od zdravstvenega doma
in ga, z orodjem Raster calculator, pomnožil s koeficientom izvijuganosti in povprečno
hitrostjo reševalnega vozila na intervencijski vožnji (60 km/h) ter prištel ocenjeni reakcijski čas
službe nujne medicinske pomoči, ki je znašal dve minuti.

3.4 POSTOPEK IZVEDBE VEČKRITERIJSKEGA VREDNOTENJA
Sloje vseh dejavnikov sem, z orodjem Fuzzy Membership, standardiziral na skupno mersko
lestvico od 0 do 1, na kateri višja vrednost predstavlja višjo stopnjo ugodnosti območja za
umestitev javno dostopnega defibrilatorja.
Vplivi različnih dejavnikov na izbiro primernih območij za umestitev javno dostopnih
defibrilatorjev niso enakovredni. Dejavnikom je potrebno dodeliti ustrezne uteži v odnosu glede
na ostale dejavnike. Ker so območja omejitev popolnoma izločena iz nadaljnje analize, se
omejitev ne obtežuje.
Pri obteževanju dejavnikov sem uporabil Saatyjevo metodo. Vsakemu dejavniku je bila
ocenjena pomembnost glede na drug dejavnik. Za to se uporablja devetstopenjska lestvica (glej
preglednico 2), ki ovrednoti razmerje med dejavnikoma. Primerja se vsak dejavnik z vsakim,
pri čemer je potrebno minimalizirati element subjektivnosti. V svojem primeru imam štiri
dejavnike, kar pomeni šest primerjav (glej preglednico 3).
Preglednica 2: Obtežitev dejavnikov s Saatyjevo metodo glede na relativno pomembnost.
Manj
pomembno
1/9
Ekstremno

1/7
Zelo
močno

1/5
Močno

1/3
Zmerno

1
Enako

Bolj
pomembno
3
Zmerno

5
Močno

7
Zelo
močno

9
Ekstremno

Preglednica 3: Prikaz primerjave pomembnosti dejavnikov po Saatyjevi metodi.
Gostota ponoči
Gostota podnevi
Delež starejših
Čas dostopa NMP

Gostota ponoči
1
1
1/2
2

Gostota podnevi
1
1
1/3
1
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Delež starejših
2
3
1
2

Čas dostopa NMP
1/2
1
1/2
1

Rezultati primerjave dejavnikov po Saatyjevi metodi so uteži, ki ovrednotijo vpliv oziroma
pomembnost posameznega dejavnika v analizi2. Skupni seštevek uteži je 1. Konsistenčno
razmerje, ki mora biti manjše od 0,1, znaša 0,031.
Vseh šest standardiziranih slojev sem, z orodjem Raster calculator, združil v enega po formuli
(𝑑1 𝑢1 + 𝑑2 𝑢2 + 𝑑3 𝑢3 + 𝑑4 𝑢4 )𝑜1 𝑜2 , pri čemer je d dejavnik, u utež in o omejitev. Rezultat je
skupni sloj oziroma karta ugodnosti, ki vključuje vse kriterije.

3.5 POSTOPEK IZBIRE UGODNIH LOKACIJ
Glede na rezultate večkriterijskega vrednotenja je bilo potrebno opraviti izbor in postaviti nove
kriterije za izbiro območij, na katerih sem predlagal umestitev javno dostopnih defibrilatorjev.
Izpostavil sem vsa sklenjena območja s stopnjo ugodnosti nad 0,5, hkrati pa je njihova površina
presegala 84.152 m2. Toliko namreč meri dve tretjini površine okolice naprave, ki je določena
s polmerom 200 m od lokacije naprave. Razlog za uvedbo novih kriterijev je razširitev mreže
defibrilatorjev na območja, kjer je njihova umestitev najbolj smotrna in, v danih ekonomskih
razmerah, najbolj upravičena.
Posameznemu izbranemu območju sem dodelil število naprav glede na njegovo površino in
dolžino najdaljše diagonale, ki predstavlja dolžino med dvema najbolj oddaljenima točkama
znotraj posameznega območja. Za vsako območje sem preučil različne možnosti in predlagal
najugodnejše potencialne lokacije defibrilatorja. Težil sem k čim večji opaznosti in lahki
dostopnosti defibrilatorja ter hkrati iskal lokacijo, kjer površina okolice, ki je 200 m od lokacije
naprave, prekriva čim večji delež površine ugodnega območja za umestitev javno dostopnega
defibrilatorja. Možnost namestitve naprave na objekt, ki je v javni lasti, ali drugo javno
infrastrukturo sem preveril s pomočjo aplikacije Google Street View ter s terenskim delom.

3.6 POSTOPEK VREDNOTENJA OBSTOJEČE IN PREDLAGANE RAZMESTITVE
JAVNO DOSTOPNIH DEFIBRILATORJEV
Obstoječo razmestitev sem ovrednotil s pomočjo podatkov o obstoječih lokacijah javno
dostopnih defibrilatorjev, z oceno dnevne razporeditve prebivalstva in s podatki o številu
prebivalcev po lokacijah stalnega prebivališča, kar je pomembno z vidika nočne razporeditve
prebivalstva. Vsi vektorski sloji so bili točkovni. Z ukazom Select by location sem poiskal vse
hišne številke in lokacije zgostitve prebivalstva v dnevnem času v okolici 200 m od obstoječe
lokacije defibrilatorja, saj ta razdalja omogoča ustrezen dostopni čas do naprave. Za posamezno
naselje je bilo podano število naprav, število prebivalcev z območij z ustrezno dostopnostjo do
naprave in njihov delež glede na celotno prebivalstvo v naselju ter povprečno število
prebivalcev, ki živijo v okolici 200 m od posamezne naprave. Podana je tudi skupna ocena
števila ljudi, ki se v dnevnem času zadržujejo največ 200 m od obstoječe lokacije naprave.
Rezultati izražajo funkcionalnost lokacij in razvitost mreže javno dostopnih defibrilatorjev.
Vrednotenje predlagane mreže javno dostopnih defibrilatorjev je zaradi lažje primerjave
rezultatov potekalo po enakem postopku kot vrednotenje obstoječe razmestitve. V vrednotenje
predlagane mreže javno dostopnih defibrilatorjev so bile vključene tudi obstoječe lokacije
2

Glej preglednico 4 na strani 30.
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naprav, ki so dostopne javnosti 24 ur na dan in vse dni v letu. S pomočjo literature in pregleda
ponudb, slovenskih ponudnikov, sem ocenil stroške implementacije predlagane razmestitve, pri
čemer sem upošteval stroške nakupa in namestitve naprave ter njenega vzdrževanja.

4.

KRITERIJI ZA DOLOČANJE UGODNIH OBMOČIJ ZA UMESTITEV JAVNO
DOSTOPNIH DEFIBRILATORJEV

Uporabljeni prostorski podatkovni sloji se navezujejo na območje Mestne občine Kranj. V
analizo je bilo vključeno celotno ozemlje občine.
Za preučitev ugodnosti predlaganih območij za umestitev javno dostopnih defibrilatorjev v
prostor sem določil relevantne kriterije. Ti so bili izbrani s pomočjo razpoložljivosti podatkov
in strokovne literature, ki je, glede na tematiko umeščanja javno dostopnih defibrilatorjev,
omogočila pridobitev znanja in zavedanja o relevantnosti določenih kriterijev.
Za natančnejšo analizo bi potreboval tudi podatke o prostorski razporeditvi oseb z bolezenskimi
stanji, ki povečujejo tveganje pojava srčnega zastoja ter evidenco intervencij, pri katerih je bilo
potrebno oživljanje, s podanim datumom in lokacijo dogodka. Podatki iz evidenc intervencij se
pogosto uporabljajo v študijah o načrtovanju mreže javno dostopnih defibrilatorjev, saj je
analiza tako kvalitetnejša, rezultati pa so podprti z več argumenti. Omenjeni podatki niso bili
na voljo. Izbrani kriteriji, ki nastopajo kot dejavniki ali kot omejitve, zadostujejo namenom
projekta.

4.1 OMEJITVE
4.1.1 Raba tal
Z vidika rabe tal so za razmestitev avtomatskih zunanjih defibrilatorjev ugodne le pozidane
površine. Naprave so običajno locirane pri ali v stavbah različnega namena, kjer je dnevno
prisotna večja gostota ljudi. Specifična so območja rekreacije v naravi. Možnost pojava
nenadnega srčnega zastoja pri rekreativcih je sicer večja, a so zaradi obširnih območij z manjšo
gostoto ljudi ta območja opredeljena kot neugodna. Nudenje dostopa do defibrilatorja na
tovrstnih območjih je bodisi neučinkovito bodisi, v obstoječih razmerah, ekonomsko
neupravičeno.
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Slika 7: Karta pozidanih površin v Mestni občini Kranj.

4.1.2 Obstoječa območja pokritosti
V Mestni občini Kranj se nahaja 28 avtomatskih zunanjih defibrilatorjev, a je le pet javnosti
dostopnih 24 ur na dan ter vse dni v letu. V analizo so vključene lokacije slednjih. Območje
pokritosti je določeno z razdaljo 200 m od lokacije defibrilatorja. Umestitve novih naprav na
območja pokritosti v tej nalogi ne predlagam. Vseeno bi bila zaradi boljše in učinkovitejše
oskrbe njihova namestitev smiselna, predvsem na lokacijah z večjo zgostitvijo ljudi. Štirje
defibrilatorji se nahajajo v Kranju, eden pa v naselju Britof.
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Slika 8: Karta območij obstoječe pokritosti v Mestni občini Kranj3.

4.2 DEJAVNIKI
4.2.1 Gostota prebivalstva v nočnem času
Eden najpomembnejših dejavnikov pri umestitvi javno dostopnih defibrilatorjev v prostor je
gostota prebivalstva. Kjer je koncentracija prebivalstva večja, je večja tudi verjetnost pojava
zunaj bolnišničnih nenadnih srčnih zastojev. Gostota prebivalstva v Mestni občini Kranj je
371,2 preb./km². Ta vrednost vključuje celotno ozemlje občine ter zajema tudi neposeljena
območja. Površina poseljenih območij, ki je bila določena z radijem 100 m od posamezne hišne
številke, kjer je prijavljen vsaj en prebivalec, meri 31,14 km², kar predstavlja 20,6 % površine
občine. Gostota prebivalstva na poseljenih območjih tako znaša 1.799,1 preb./km². Prostorski
sloj je izdelan na podlagi podatkov o stalnem prebivališču in prikazuje gostote prebivalstva v
nočnem času, ko se večina ljudi zadržuje doma.
Najgosteje sta poseljeni območji Zlatega Polja in Planine, kjer prevladuje strnjena blokovska
gradnja. Gosteje so poseljena tudi območja obmestnih naselij. Stopnja ugodnosti se povečuje z
gostoto prebivalstva.

3

Območje pokritosti je okolica do 200 m od lokacije naprave.
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Slika 9: Karta gostote prebivalstva v nočnem času v Mestni občini Kranj.

4.2.2 Gostota prebivalstva v dnevnem času
V dnevnem času je zaradi dnevnih migracij razporeditev koncentracije ljudi drugačna kot v
nočnem času, saj se večina ljudi zadržuje izven kraja svojega bivališča. Za izdelavo
prostorskega sloja o gostoti prebivalstva v dnevnem času je bilo ugotovljenih 143 lokacij, na
katerih se v dnevnem času zadržuje večja koncentracija ljudi. Za posamezno ugotovljeno
lokacijo sem podal oceno o številu ljudi. Vsota vseh ocen je nekaj več kot 16.100 ljudi. Gre za
industrijsko-poslovno-obrtne cone, trgovine in nakupovalna središča, turistične objekte,
izobraževalne ustanove ter druge storitve. Izvzete so zdravstvene ustanove in domovi
upokojencev zaradi opremljenosti in usposobljenosti osebja za posredovanje v primeru
nenadnega srčnega zastoja. V prostorski sloj so vključeni tudi podatki o stalnem prebivališču
oseb, starih 65 let ali več, saj predpostavljam, da se v dnevnem času večina starejših prebivalcev
zadržuje doma. Skupna površina območij, ki so bila določena z radijem 100 m od izbrane
lokacije, meri 25,69 km². Število ljudi je 26.100 in ne vključuje oseb, ki se zadržujejo na
prostem. Gostota tako znaša 1.015,7 preb./km².
Najvišje gostote prebivalstva dnevnem času so v centru Kranja, na območjih industrijskoposlovnih con, nakupovalnih centrov in strnjenih stanovanjskih sosesk. Stopnja ugodnosti
območij se povečuje z gostoto prebivalstva.
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Slika 10: Karta gostote prebivalstva v dnevnem času v Mestni občini Kranj.

4.2.3 Delež starejšega prebivalstva
Pojav nenadnega srčnega zastoja je pri starejši populaciji pogostejši. Pri razmestitvi javno
dostopnih defibrilatorjev je potrebno upoštevati tudi območja, na katerih je delež prebivalstva,
starega 65 let in več, višji. Sprva je bilo načrtovano upoštevanje dejavnika gostote starejšega
prebivalstva, a sem, zaradi sovpadanja z gostoto celotnega prebivalstva, to zamisel opustil. V
Mestni občini Kranj je 1. 1. 2016 živelo 9.989 oseb, starih 65 let in več, kar je predstavljalo
17,7 % vseh občanov (SURS, 2017).
Na karti (slika 12) lahko višji delež starejšega prebivalstva vidimo predvsem na območjih
redkejše poselitve, na severnem in jugozahodnem delu občine. Stopnja ugodnosti območij za
umestitev javno dostopnih defibrilatorjev se poveča z višjim deležem starejšega prebivalstva.
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Slika 11: Karta deleža starejšega prebivalstva v Mestni občini Kranj.

4.2.4 Čas dostopa službe nujne medicinske pomoči
Čas od nastopa nenadnega srčnega zastoja do prve defibrilacije, z električnim sunkom, ki vrne
srce v redni ritem, je ključen za preživetje bolnika. Možnost preživetja se iz minute v minuto
zmanjšuje, zato je čas dostopa službe nujne medicinske pomoči življenjskega pomena. Če je
čas od nastopa zastoja srca do prve defibrilacije daljši od pet minut, je možnost uspešne oživitve
bolnika manjša od 50 %. Možnost preživetja lahko podaljšamo z izvajanjem temeljnih
postopkov oživljanja, kar pomeni z masažo srca in vpihi v razmerju 30 : 2 pri odraslem bolniku.
Ker z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja ne vrnemo srca v redni ritem, za to
potrebujemo defibrilator, ki mora biti čim bližje ter tako čim hitreje dostopen.
Čas dostopa nujne medicinske pomoči je odvisen od oddaljenosti od zdravstvenega doma.
Najdaljši dostopni čas je do naselja Jamnik, na skrajnem zahodu občine, in sicer približno 20
minut. Stopnja ugodnosti območij za umestitev javno dostopnih defibrilatorjev se povečuje z
večjo oddaljenostjo od zdravstvenega doma.
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Slika 12: Karta približnega časa dostopa nujne medicinske pomoči v Mestni občini Kranj4.

5.

VEČKRITERIJSKO VREDNOTENJE UGODNOSTI ZA UMESTITEV JAVNO
DOSTOPNIH DEFIBRILATORJEV

Ker si vplivi posameznih dejavnikov med seboj niso enakovredni in v fazi večkriterijskega
vrednotenja nosijo različno težo, jih je bilo potrebno primerno obtežiti. Obtežitev dejavnikov
je bila izvedena s pomočjo Saatyjeve metode5.
Preglednica 4: Izračunane uteži posameznih dejavnikov po Saatyjevi metodi6.
Dejavnik
Čas dostopa nujne medicinske pomoči
Gostota prebivalstva v dnevnem času
Gostota prebivalstva v nočnem času
Delež starejšega prebivalstva

Utež
0,3320
0,3076
0,2347
0,1257

Najvišja vrednost uteži je izračunana za čas dostopa nujne medicinske pomoči (0,332), kar je
pričakovano, saj je pri nenadnem srčnem zastoju ključnega pomena čas do prve defibrilacije.
Sledi dejavnik gostota prebivalstva v dnevnem času (0,3076), saj se več srčnih zastojev zgodi
v dnevnem času, ko so ljudje bolj aktivni. Najnižja utež je bila dodeljena deležu starejšega
Opis izračuna približnega časa dostopa nujne medicinske pomoči je v poglavju 3.3.
Opis postopka obtežitve je v poglavju 3.4.
6
Konsistenčno razmerje, ki mora biti manjše od 0,1, znaša 0,031.
4
5
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prebivalstva (0,1257), kljub temu, da se v tej starostni skupini zgodi največ srčnih zastojev. Za
dejavnik o gostoti prebivalstva v nočnem času je bila izračunana utež 0,2347. Potrebno je
omeniti, da je prostorska razporejenost starejšega prebivalstva upoštevana tudi pri dejavniku
gostote prebivalstva v dnevnem času.
Rezultat večriterijskega vrednotenja je skupni sloj oziroma karta (slika 13), na kateri so
vrednosti rastrskih celic na intervalu med 0 in 1 in izražajo stopnjo ugodnosti. Če ima celica
vrednost 1, popolnoma zadostuje vsem kriterijem za umestitev defibrilatorja. V mojem primeru
je najvišja vrednost posamezne rastrske celice 0,8648.
Slika 13: Skupna karta stopenj ugodnosti območij za umestitev javno dostopnih defibrilatorjev v
Mestni občini Kranj.

Za umestitev javno dostopnih defibrilatorjev je primernih 11,99 km² oziroma 7,94 % površine
občine. Da bi zagotovili pokritost takšne površine, bi potrebovali umestiti vsaj 95 novih
avtomatskih zunanjih defibrilatorjev ob predpostavki, da en defibrilator pokrije območje v
radiju 200 m oziroma 125.000 m².
Povprečna vrednost stopenj ugodnosti površin (na merski lestvici 0–1) je 0,48. Nobena rastrska
celica ne doseže vrednosti 1. Ker je namen raziskave poiskati najugodnejše površine za
umestitev javno dostopnih defibrilatorjev, v nadaljevanju izpostavljam le območja, ki presegajo
stopnjo ugodnosti 0,5.
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5.1 ANALIZA UGODNIH OBMOČIJ ZA UMESTITEV AVTOMATSKIH
ZUNANJIH DEFIBRILATORJEV GLEDE NA RAZLIČEN RAZPON
UGODNOSTI
Glede na izbran razpon ugodnosti se spreminja tudi površina ugodnih območij za umestitev
avtomatskih zunanjih defibrilatorjev. V analizo so vključena območja, ki imajo stopnjo
ugodnosti vsaj 0,5. To pomeni, da je bilo območje z vidika več kriterijev ovrednoteno kot bolj
ugodno. Ker je najvišja vrednost ugodnosti posamezne rastrske celice 0,8648, sem določil tri
enako velike razrede s širino 0,12.




1. razred: razpon ugodnosti med 0,74 in 0,8648
2. razred: razpon ugodnosti med 0,62 in 0,74
3. razred: razpon ugodnosti med 0,5 in 0,62

Slika 14: Karta območij za umestitev javno dostopnih defibrilatorjev glede na razred ugodnosti.

Najugodnejše površine za umestitev javno dostopnih defibrilatorjev se nahajajo v severnem in
osrednjem delu, nekaj v južnem ter manj v zahodnem delu občine. K večji ugodnosti na
območjih naselij Golnik, Goriče, Trstenik, Žabnica, Praše in Mavčiče pripomore daljši dostopni
čas nujne medicinske pomoči. Območje blokovske soseske Planina je ugodno predvsem zaradi
gostote prebivalstva, tako v dnevnem kot v nočnem času.
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Preglednica 5: Statistika razredov ugodnosti območij za umestitev javno dostopnih
defibrilatorjev v Mestni občini Kranj.
Razred Skupna
površina
1.
2.
3.

0,14 km²
0,34 km²
5,77 km²

Delež vseh
ugodnih površin

Delež ugodnih
Delež površine Število
površin s stopnjo
občine
sklenjenih
ugodnosti > 0,5
območij
1,17 %
2,43 %
0,09 %
28
2,84 %
5,89 %
0,23 %
121
48,12 %
100 %
3,82 %
347

Skupna površina območij, ki spadajo v 1. in 2. razred je razmeroma majhna, če upoštevamo
površino 125.600 m², kolikor meri površina okolice ene naprave. Povprečna površina enega
sklenjenega območja, ki spada v 2. razred je 2.810 m².

6. ANALIZA IZBRANIH OBMOČIJ ZA POSTAVITEV JAVNO DOSTOPNIH
DEFIBRILATORJEV
V tem poglavju izpostavljam ugodna območja, na katerih bi bilo glede na postopek dela v nalogi
in dobljene rezultate najprimerneje umestiti javno dostopne avtomatske zunanje defibrilatorje.
Pri izvedbi večkriterijskega vrednotenja je bilo ugotovljenih 213 sklenjenih območij, kjer je
najnižja vrednost ugodnosti posamezne rastrske celice višja od 0,5. Skupna površina območij
je 5,8 km2, kar predstavlja 3,8 % površine in 18,4 % poseljenega dela občine. Posamezno
območje meri povprečno 27.230 m2. Postavitev vsaj enega defibrilatorja na vsako območje bi
bila v danih ekonomskih razmerah težko izvedljiva, zato je bilo potrebno določiti nov kriterij o
površini.

6.1 IZBIRA UGODNIH OBMOČIJ GLEDE NA POVRŠINO
Kot ugodna območja za umestitev defibrilatorja so določena vsa območja, na katerih je najnižja
vrednost ugodnosti višja od 0,5, so sklenjena ter je njihova površina vsaj 84.152 m², kolikor
meri dve tretjini površine kroga s polmerom 200 m. Površino kroga s takšnim polmerom namreč
pokrije ena naprava. Te pogoje izpolnjuje 20 prostorsko ločenih območij na ozemlju Mestne
občine Kranj, ki jih prikazuje spodnja karta. Skupna površina vseh ugodnih območij znaša 4,26
km2, kar predstavlja 2,8 % površine občine (SURS, 2017). Na vseh območjih skupaj živi 31.092
ljudi, kar predstavlja 55,5 % prebivalstva Mestne občine Kranj (iObčina, 2017). Najustreznejša
geometrijska oblika območja je krog, saj tako z eno napravo pokrijemo večji delež površine.
Vsako od ugodnih območij je v nadaljevanju podrobneje predstavljeno skupaj s predlaganimi
potencialnimi lokacijami defibrilatorja. Izpostavljena so tudi tri območja, ki ne obsegajo
zadostne površine. Izbrana so na podlagi najvišje vrednosti ugodnosti in so po klasifikaciji iz
poglavja 5.1 uvrščena v prvi razred.
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Slika 15: Skupna karta izbranih ugodnih območij za umestitev javno dostopnih defibrilatorjev v
Mestni občini Kranj7.

6.2 KRITERIJI ZA DODELITEV ŠTEVILA DEFIBRILATORJEV NA POSAMEZNO
IZBRANO OBMOČJE
Predlagano število naprav za posamezno območje je odvisno od površine (P) in dolžine
najdaljše diagonale območja (dmax).
Preglednica 6: Kriteriji za dodelitev števila defibrilatorjev na posamezno izbrano območje.
Število naprav

1
2
3
4
5
6
7

P

84.152 m
251.200 m2
376.800 m2
502.400 m2
628.000 m2
753.600 m2
879.200 m2
2

dmax

/
700 m
1000 m
1300 m
1600 m
1900 m
2200 m

Minimalna površina je določena glede na količnik površine ugodnega območja in površino, ki
𝑃
jo pokrije ena naprava (125.000 m2). To zapišemo z enačbo 𝑛𝑃 = 125600, pri čemer je n število
7

Številke ugodnih območij predstavljajo oznake območij, ki so podrobneje predstavljena v poglavju 6.3.
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naprav in P površina območja. Primer: če posamezno območje meri 330.000 m2, dobimo n =
2,63, kar pomeni, da površina območja zadošča za namestitev dveh naprav.
Namen pogoja o dolžini najdaljše diagonale je zmanjšati vpliv geometrijske oblike območja na
2𝑑
−200
število predlaganih defibrilatorjev. Slednje določimo s pomočjo enačbe 𝑛𝑑 = 𝑚𝑎𝑥
, pri
600
čemer je n število predlaganih naprav in dmax dolžina najdaljše diagonale v metrih. Enačba pove,
koliko naprav lahko postavimo na daljico najdaljše diagonale, pri čemer so si lokacije naprav
medsebojno oddaljene 300 m. Primer: če je dolžina najdaljše diagonale območja 1.375 m,
dobimo n = 4,25, kar pomeni, da dimenzije območja zadoščajo za umestitev štirih naprav.
Vrednosti nP in nd v vseh primerih zaokrožujemo navzdol, na najbližje celo število.

6.3 PREDSTAVITEV PREDLAGANIH LOKACIJ ZA POSTAVITEV JAVNO
DOSTOPNIH DEFIBRILATORJEV
Dimenzije območja morajo zadoščati vsaj enemu od zgoraj določenih pogojev. Tako
minimaliziramo vpliv geometrijske oblike območja na število predlaganih naprav.
Predlagane potencialne mikrolokacije so javni objekti, kot so gasilski domovi, trgovine, banke
in pošte. V 32 od 43 primerov je predlagana mikrolokacija drog javne razsvetljave. Primer
takšne namestitve lahko zasledimo v sosednji občini Šenčur, v naselju Milje. Prednost je
predvsem v dostopnosti in opaznosti naprave, saj drogovi stojijo ob cestah in križiščih, kjer se
sekajo poti, ki vodijo v različne smeri.
Slika 16: Primer namestitve javno dostopnega defibrilatorja na drog javne razsvetljave.

Vir slike: AED baza Slovenije, 2017.

6.3.1 Območje 1: Golnik
Prvo območje se nahaja na severnem delu Mestne občine Kranj, v naselju Golnik. Ima površino
103.811 m². Dolžina najdaljše diagonale je 653 m. Na tem območju živi 777 prebivalcev, kar
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predstavlja 73,1 % prebivalstva Golnika (SURS, 2016; iObčina, 2017). Povprečna vrednost
ugodnosti za umestitev defibrilatorja tega območja je 0,6757. Na večjo ugodnost so močneje
vplivali dejavniki gostota prebivalstva v nočnem času, delež starejšega prebivalstva in čas
dostopa nujne medicinske pomoči. Ta znaša približno 15 min. Na tem območju se predlaga
namestitev enega defibrilatorja.
Slika 17: Predlagana potencialna lokacija defibrilatorja na območju Golnika.

Predlagana potencialna lokacija defibrilatorja se nahaja pri gasilskemu domu pri hišni številki
Golnik 63 (46°19'28,23'' N 14°19'48,38'' E).
6.3.2 Območje 2: Mlaka pri Kranju
Drugo območje se nahaja na severnem delu pasu suburbanizacije. Meri 201.168 m2. Dolžina
najdaljše diagonale je 765 m. Na tem območju živi 955 prebivalcev, kar predstavlja 61 %
prebivalstva naselja Mlaka pri Kranju (SURS, 2016; iObčina, 2017). Povprečna vrednost
ugodnosti za umestitev defibrilatorja na tem območju je 0,6188. Na večjo ugodnost je močneje
vplival dejavnik gostota prebivalstva v nočnem času. Čas dostopa nujne medicinske pomoči
znaša približno 6 min. Na tem območju se predlaga namestitev dveh defibrilatorjev.
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Slika 18: Predlagani potencialni lokaciji javno dostopnega defibrilatorja na območju Mlake pri
Kranju.

Predlagani potencialni lokaciji defibrilatorja se nahajata pri drogu javne razsvetljave
(46°16'14,45'' N 14°21'2,9'' E) in električne napeljave (46°16'23,13'' N 14°21'0,36'' E). Najbližji
hišni številki sta Golniška cesta 45 in Mlaška cesta 16.
6.3.3 Območje 3: Kokrica
Tretje območje se prav tako nahaja na severnem delu pasu suburbanizacije, v naselju Kokrica.
Meri 156.398 m2. Dolžina najdaljše diagonale je 673 m. Na tem območju živi 793 prebivalcev,
kar predstavlja 48,2 % prebivalstva Kokrice (SURS, 2016; iObčina, 2017). Povprečna vrednost
ugodnosti na tem območju je 0,5835. Na večjo ugodnost je močneje vplivala gostota
prebivalstva v dnevnem in nočnem času. Čas dostopa nujne medicinske pomoči znaša približno
5 min. Na tem območju se predlaga namestitev enega defibrilatorja.
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Slika 19: Predlagana potencialna lokacija javno dostopnega defibrilatorja na območju Kokrice.

Predlagana potencialna lokacija defibrilatorja se nahaja pri drogu javne razsvetljave. Najbližja
hišna številka je Cesta na Rupo 23 (46°15'52,68'' N 14°21'26,79'' E).
6.3.4 Območje 4: Predoslje
Četrto območje leži na vzhodnem delu Mestne občine Kranj. Površina tega območja je 219.767
m2. 820 m meri najdaljša diagonala območja. Na tem območju živi 846 prebivalcev, kar
predstavlja 85,5 % prebivalstva v naselju (SURS, 2016; iObčina, 2017). Povprečna vrednost
ugodnosti je 0,6021. Čas dostopa nujne medicinske pomoči znaša približno 7 min. Na tem
območju se predlaga namestitev dveh defibrilatorjev.
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Slika 20: Predlagani potencialni lokaciji javno dostopnega defibrilatorja na območju Predoselj.

Predlagani potencialni lokaciji defibrilatorja se nahajata pri drogovih javne razsvetljave.
Najbližji hišni številki sta Predoslje 19 (46°16'2,54'' N 14°23'8,85'' E) in Predoslje 81
(46°15'52,84'' N 14°23'6,32'' E).
6.3.5 Območje 5: Britof
Britof leži nekaj sto metrov južno od Predoselj. Površina območja meri 193.394 m2. Dolžina
najdaljše diagonale je 900 m. Na tem območju živi 888 ljudi, kar predstavlja 46,5 %
prebivalstva Britofa (SURS, 2016; iObčina, 2017). Povprečna vrednost ugodnosti znaša 0,6317.
Povprečni čas dostopa nujne medicinske pomoči je približno 6 min. Na tem območju se
predlaga namestitev dveh naprav.
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Slika 21: Predlagani potencialni lokaciji javno dostopnega defibrilatorja na območju Britofa.

Predlagani potencialni lokaciji defibrilatorja se nahajata pri drogovih javne razsvetljave.
Najbližji hišni številki sta Britof 16 (46°15'25,14'' N 14°22'56,32'' E) in Britof 214
(46°15'30,54'' N 14°23'11,24'' E).
6.3.6 Območje 6: Spodnja Besnica
Šesto območje leži na zahodnem delu občine v naselju Spodnja Besnica. Površina tega območja
znaša 118.579 m2, dolžina najdaljše diagonale pa 761 m. Na tem območju živi 529 ljudi, kar
predstavlja 58,5 % prebivalstva naselja (SURS, 2016; iObčina, 2017). Povprečna vrednost
ugodnosti znaša 0,621. Služba nujne medicinske pomoči potrebuje za dostop do območja
približno osem minut. Na tem območju se predlaga namestitev dveh defibrilatorjev.
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Slika 22: Predlagani potencialni lokaciji javno dostopnega defibrilatorja na območju Spodnje
Besnice.

Predlagani potencialni lokaciji defibrilatorja se nahajata pri drogovih javne razsvetljave.
Najbližji hišni številki sta Vogel 3 (46°15'31,85'' N 14°18'48,34'' E) in Senožeti 18
(46°15'25,89'' N 14°18'56,39'' E).
6.3.7 Območje 7: Zlato Polje
Zlato Polje je mestna četrt v severnem delu Kranja. Površina ugodnega območja meri 323.964
m2. Dolžina najdaljše diagonale je 879 m. Na tem območju živi 4.198 prebivalcev, kar
predstavlja 11,4 % prebivalstva Kranja (SURS, 2016; iObčina, 2017). Ker območje leži nedaleč
stran od zdravstvenega doma, kjer je nastanjena služba nujne medicinske pomoči, je dostopni
čas približno tri minute. Povprečna vrednost ugodnosti je 0,567. K temu pripomore predvsem
večja gostota ljudi ne glede na del dneva. Na območju Zlatega Polja se predlaga namestitev
dveh defibrilatorjev.
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Slika 23: Predlagani potencialni lokaciji javno dostopnega defibrilatorja na območju Zlatega
Polja.

Predlagani potencialni lokaciji defibrilatorja se nahajata pri drogu javne razsvetljave in trgovini
Mercator na Šorlijevi ulici (46°15'7,06'' N 14°21'27,07'' E). Drogu najbližja je hišna številka
Cesta Kokrškega odreda 14C (46°14'57,46'' N 14°21'37,24'' E).
6.3.8 Območje 8: Planina
Planina je blokovska četrt v vzhodnem delu Kranja. To je najgosteje poseljen del občine.
Ugodno območje za umestitev javno dostopnega defibirlatorja seže proti severu, do četrti
Primskovo. Njegova površina meri 786.982 m2, dolžina najdaljše diagonale pa 1.695 m. Na
območju živi 12.497 ljudi, kar predstavlja 33,9 % prebivalstva Kranja (SURS, 2016; iObčina,
2017). Povprečna vrednost ugodnosti 0,6103 odraža predvsem veliko gostoto prebivalstva.
Zaradi velikosti območja težje določimo čas dostopa nujne medicinske pomoči. Ta se giblje
okoli petih minut. To območje zadostuje pogojem za namestitev šestih defibrilatorjev.
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Slika 24: Predlagane potencialne lokacije javno dostopnega defbrilatorja na območju Planine.

Predlagane potencialne lokacije defibrilatorja se nahajajo pri treh drogovih javne razsvetljave,
dveh stanovanjskih blokih in pri Banki Koper na Likozarjevi ulici (46°14'41,44'' N 14°21'59,63''
E). Drogovom najbližje hišne številke so Ulica Janka Puclja 5 (46°14'29,86'' N 14°22'10,38''
E), Cesta 1. maja 8 (46°14'12,97'' N 14°21'31,76'' E) ter Cesta 1. maja 69 (46°13'56,93'' N
14°21'49,11'' E). Hišni številki stanovanjskih blokov sta Ulica Lojzeta Hrovata 6 (46°14'19,52''
N 14°21'59,05'' E) in Ulica Janeza Puharja 10 (46°14'11,64'' N 14°21'48,49'' E).
6.3.9 Območje 9: Stražišče 1
Stražišče leži približno 2 km jugozahodno od centra Kranja. Naselje je razdeljeno na dve
prostorsko ločeni sklenjeni ugodni območji za umestitev defibrilatorja. Površina območja, ki se
nahaja severneje, meri 263.121 m2. Dolžina najdaljše diagonale je 763 m. Na tem območju živi
1.385 prebivalcev, kar predstavlja 3,8 % prebivalstva Kranja (SURS, 2016; iObčina, 2017).
Reševalno vozilo prispe v približno petih minutah. Izračunana povprečna vrednost ugodnosti
tega območja je 0,5753. Predlagana je namestitev dveh defibrilatorjev.
6.3.10 Območje 10: Stražišče 2
Nekoliko južneje leži drugo ugodno območje v naselju Stražišče. Njegova površina meri
260.671 m2, dolžina najdaljše diagonale pa 855 m. Na tem območju živi 1.178 ljudi, kar
predstavlja 3,2 % prebivalstva Kranja (SURS, 2016; iObčina, 2017). Povprečna vrednost
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ugodnosti tega območja znaša 0,5888. Čas dostopa službe nujne medicinske pomoči je približno
6 min. To območje zadostuje pogojem za namestitev dveh defibrilatorjev.
Slika 25: Predlagane potencialne lokacije javno dostopnega defibrilatorja na območju Stražišča.

Predlagane potencialne lokacije defibrilatorja se nahajajo pri drogovih javne razsvetljave.
Drogovom najbližje hišne številke so Delavska cesta 28 (46°14'10,1'' N 14°20'43,57'' E), Rožna
ulica 2 (46°13'59,86'' N 14°20'18,56'' E), Škofjeloška cesta 78 (46°13'45,75'' N 14°20'23,23'' E)
in Tominčeva cesta 2 (46°14'1,64'' N 14°20'42,37'' E).
6.3.11 Območje 11: Zgornje Bitnje
Naselje Zgornje Bitnje leži približno 5 km jugozahodno od Kranja. Površina ugodnega območja
meri 185.962 m2. Dolžina najdaljše diagonale območja je 1.022 m, povprečna vrednost
ugodnosti pa 0,5856. Na tem območju živi 738 prebivalcev, kar predstavlja 49,9 % prebivalstva
Zgornjih Bitenj (SURS, 2016; iObčina, 2017). Čas dostopa službe nujne medicinske pomoči
znaša približno 7 min. Območje zadostuje pogojem za namestitev treh defibrilatorjev.
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Slika 26: Predlagane potencialne lokacije javno dostopnega defibrilatorja na območju Zgornjih
Bitenj.

Predlagane potencialne lokacije defibrilatorjev se nahajajo pri dveh drogovih javne razsvetljave
in pri cerkvi sv. Tomaža (46°13'12,53'' N 14°20'5,23'' E). Drogovom najbližji hišni številki sta
Pot v Bitnje 25 (46°13'30,96'' N 14°20'6,65'' E) in Zgornje Bitnje 215 (46°13'23,19'' N
14°19'53,33 E).
6.3.12 Območje 12: Orehek
Orehek se nahaja približno 3 km južno od centra Kranja. Površina ugodnega območja meri
196.908 m2. Dolžina najdaljše diagonale je 691 m. Na tem območju živi 886 ljudi, kar
predstavlja 2,4 % prebivalstva Kranja (SURS, 2016; iObčina, 2017). Povprečna vrednost
ugodnosti območja znaša 0,6336. Čas dostopa službe nujne medicinske pomoči je približno 7
min. Dimenzije območja zadostujejo pogojem za namestitev ne več kot enega defibrilatorja.
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Slika 27: Predlagana potencialna lokacija javno dostopnega defibrilatorja na območju Orehka.

Predlagana potencialna lokacija defibrilatorja se nahaja pri drogu javne razsvetljave. Najbližja
hišna številka je Zasavska cesta 17 (46°13'26,62'' N 14°21'37,48'' E).
6.3.13 Območje 13: Čirče
Površina ugodnega območja v Čirčah meri 189.643 m2, dolžina najdaljše diagonale pa 641 m.
Na tem območju živi 952 prebivalcev, kar predstavlja 2,6 % prebivalstva Kranja (SURS, 2016;
iObčina, 2017). Povprečna vrednost ugodnosti je 0,6166. Čas dostopa nujne medicinske pomoči
znaša približno 6 min. Na tem območju se predlaga namestitev enega defibrilatorja.
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Slika 28: Predlagana potencialna lokacija javno dostopnega defibrilatorja na območju Čirč.

Predlagana potencialna lokacija defibrilatorja se nahaja pri drogu javne razsvetljave. Najbližja
hišna številka je Grmičeva ulica 13 (46°13'33,37'' N 14°22'9,39'' E).
6.3.14 Območje 14: Hrastje
Površina ugodnega območja v naselju Hrastje, ki se nahaja na vzhodu občine, meri 186.063 m2.
Dolžina najdaljše diagonale je 845 m. Na tem območju živita 902 prebivalca, kar predstavlja
85,8 % prebivalstva naselja Hrastje (SURS, 2016; iObčina, 2017). Povprečna vrednost
ugodnosti znaša 0,6632, čas dostopa nujne medicinske pomoči pa približno 8 min. Na tem
območju se predlaga namestitev dveh defibrilatorjev.
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Slika 29: Predlagani potencialni lokaciji javno dostopnega defibrilatorja na območju Hrastja.

Predlagani potencialni lokaciji defibrilatorja se nahajata pri drogovih javne razsvetljave.
Najbližji hišni številki sta Hrastje 11 (46°13'23,37'' N 14°22'46,25'' E) in 34 (46°13'17,29'' N
14°22'55,71'' E).
6.3.15 Območje 15: Drulovka
Petnajsto območje, pri Drulovki, se nahaja približno 700 m jugovzhodno od območja Orehek.
Površina meri 231.375 m2, najdaljša diagonala pa 955 m. Na tem območju živi 1.519 ljudi, kar
predstavlja 4,1 % prebivalstva Kranja (SURS, 2016; iObčina, 2017). Povprečna vrednost
ugodnosti območja je 0,5748. Območje zadostuje pogojem za namestitev dveh defibrilatorjev.
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Slika 30: Predlagani potencialni lokaciji javno dostopnega defibrilatorja na območju Drulovke.

Predlagani potencialni lokaciji defibrilatorja se nahajata pri drogovih javne razsvetljave.
Najbližji hišni številki sta Drulovka 32 (46°13'3,93'' N 14°22'19,66'' E) in Kališka ulica 12A
(46°13'4,81'' N 14°22'38,13'' E).
6.3.16 Območje 16: Srednje Bitnje
Srednje Bitnje so vas v jugozahodnem delu občine. Površina ugodnega območja je 125.142 m2,
dolžina najdaljše diagonale pa 921 m. Na tem območju živi 483 prebivalcev, kar predstavlja
83,4 % prebivalstva naselja (SURS, 2016; iObčina, 2017). Povprečna vrednost ugodnosti znaša
0,5888. Čas dostopa nujne medicinske pomoči je približno 9 min. Območje zadostuje pogojem
za namestitev dveh defibrilatorjev.
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Slika 31: Predlagani potencialni lokaciji javno dostopnega defibrilatorja na območju Srednjih
Bitenj.

Predlagani potencialni lokaciji defibrilatorja se nahajata pri drogovih javne razsvetljave.
Najbližji hišni številki sta Srednje Bitnje 83 (46°12'33,1'' N 14°19'55,18'' E) in 127A
(46°12'47,46'' N 14°19'56,11'' E).
6.3.17 Območje 17: Breg ob Savi
Breg ob Savi leži približno 5 km jugozahodno od Kranja. Površina ugodnega območja za
umestitev defibrilatorja meri 99.108 km2 in je najmanjše med vsemi ugodnimi območji v občini.
Dolžina najdaljše diagonale je 689 m. Na tem območju živi 296 ljudi, kar predstavlja 60,5 %
prebivalstva naselja Breg ob Savi (SURS, 2016; iObčina, 2017). Povprečna vrednost ugodnosti
znaša 0,5759. Čas dostopa službe nujne medicinske pomoči je približno 9 min. Na tem območju
se predlaga namestitev enega defibrilatorja.
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Slika 32: Predlagana potencialna lokacija javno dostopnega defibrilatorja na območju Brega ob
Savi.

Predlagana potencialna lokacija defibrilatorja se nahaja pri drogu javne razsvetljave. Najbližja
hišna številka je Breg ob Savi 29 (46°12'42,35'' N 14°23'11,94'' E).
6.3.18 Območje 18: Žabnica
Žabnica leži na skrajnem jugozahodnem delu občine in je od njenega središča oddaljena
približno 7 km. Površina ugodnega območja je 150.757 m2. Dolžina najdaljše diagonale meri
935 m. Na tem območju živi 507 ljudi, kar predstavlja 65,3 % prebivalstva Šutne in Žabnice
(SURS, 2016; iObčina, 2017). Povprečna vrednost ugodnosti znaša 0,6335. Dimenzije območja
zadostujejo pogojem za namestitev dveh defibrilatorjev.
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Slika 33: Predlagani potencialni lokaciji javno dostopnega defibrilatorja na območju Žabnice.

Predlagani potencialni lokaciji defibrilatorja se nahajata pri drogu javne razsvetljave in pošti
(46°11'47,51'' N 14°19'55,12'' E). Drogu najbližja hišna številka je Šutna 10 (46°11'59,35'' N
14°19'43,87'' E).
6.3.19 Območje 19: Mavčiče
Mavčiče ležijo v južnem delu občine. Površina ugodnega območja za umestitev defibrilatorja
meri 113.791 m2, dolžina najdaljše diagonale pa 865 m. Na tem območju živi 311 ljudi, kar
predstavlja 70,2 % prebivalstva Mavčič (SURS, 2016; iObčina, 2017). Povprečna vrednost
ugodnosti območja je 0,605. Območje zadostuje pogojem za namestitev dveh defibrilatorjev.
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Slika 34: Predlagani potencialni lokaciji javno dostopnega defibrilatorja na območju Mavčič.

Predlagani potencialni lokaciji defibrilatorja se nahajata pri drogovih javne razsvetljave.
Najbližji hišni številki sta Mavčiče 17 (46°11'4,35'' N 14°24'21,59'' E) in 53 (46°11'13,68'' N
14°24'16,56'' E).
6.3.20 Območje 20: Podreča
Podreča je naselje na skrajnem jugu Mestne občine Kranj. Površina ugodnega območja meri
155.151 m2, dolžina najdaljše diagonale pa 758 m. Na tem območju živi 421 prebivalcev, kar
predstavlja 80,8 % prebivalstva Podreče (SURS, 2016; iObčina, 2017). Povprečna vrednost
ugodnosti območja je 0,571. Dimenzije območja zadostujejo pogojem za namestitev dveh
defibrilatorjev.
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Slika 35: Predlagani potencialni lokaciji javno dostopnega defibrilatorja na območju Podreče.

Predlagani potencialni lokaciji defibrilatorja se nahajata pri drogu javne razsvetljave ter pri
avtobusni postaji (46°10'22,88'' N 14°24'39,67'' E). Drogu najbližja hišna številka je Podreča
12 (46°10'13,08'' N 14°24'45,44'' E).

6.3.21

Območje 21: Goriče

Območje Gorič, ki se nahaja v severnem delu Mestne občine Kranj, je bilo dodano v izbor
zaradi izjemno visoke vrednosti ugodnosti, kljub temu da meri le 82.635 km2. Dolžina najdaljše
diagonale je 580 m. Na tem območju živi 208 ljudi, kar predstavlja 57,5 % prebivalstva Golnika
(SURS, 2016; iObčina, 2017). Povprečna vrednost ugodnosti na tem območju je 0,6019. Na
tem območju se predlaga umestitev enega defibrilatorja.
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Slika 36: Predlagana potencialna lokacija javno dostopnega defibrilatorja na območju Gorič.

Predlagana potencialna lokacija defibrilatorja se nahaja pri drogu javne razsvetljave. Najbližja
hišna številka je Goriče 18 (46°19'5,61'' N 14°20'45,35'' E).

6.3.22

Območje 22: Trstenik

Dvaindvajseto območje prav tako leži v severnem delu občine in je bilo v izbor dodano na
podlagi v izjemno visoke vrednosti ugodnosti. Meri 50.323 m2, dolžina najdaljše diagonale pa
znaša 449 m. Povprečna vrednost ugodnosti je 0,6351. Na tem območju živi 111 ljudi, kar
predstavlja 29,6 % prebivalstva Trstenika. Predlaga se namestitev enega defibrilatorja.
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Slika 37: Predlagana potencialna lokacija javno dostopnega defibrilatorja na območju Trstenika.

Predlagana potencialna lokacija defibrilatorja se nahaja pri gasilskem domu na številki Trstenik
8 (46°18'57,56'' N 14°22'3,47'' E).

6.3.23

Območje 23: Zgornja Besnica

Območje Zgornje Besnice se nahaja v zahodnem delu Mestne občine Kranj. Površina meri
56.559 m2, dolžina najdaljše diagonale pa 422 m. Povprečna vrednost ugodnosti je 0,6276. Na
območju živi 209 ljudi, kar predstavlja 26,5 % prebivalstva Zgornje Besnice. Na tem območju
se predlaga umestitev enega defibrilatorja.
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Slika 38: Predlagana potencialna lokacija javno dostopnega defibrilatorja na območju Zgornje
Besnice.

Predlagana potencialna lokacija defibrilatorja se nahaja pri drogu javne razsvetljave. Najbližja
hišna številka je Nova vas 41 (46°16'8,34'' N 14°16'7,64'' E).

7.

VREDNOTENJE OBSTOJEČE IN PREDLAGANE RAZMESTITVE JAVNO
DOSTOPNIH DEFIBRILATORJEV V MESTNI OBČINI KRANJ
7.1 VREDNOTENJE OBSTOJEČE RAZMESTITVE

Na območju Mestne občine Kranj se trenutno nahaja 16 javno dostopnih defibrilatorjev. Le pet
jih je javnosti na voljo 24 ur na dan ter vse dni v letu (AED baza Slovenije, 2017). Ker je večina
naprav lociranih v prostorih šol, lekarn, bank, pošt in knjižnic, so javnosti na voljo le v času
njihovega obratovanja. Naprave, ki javnosti niso dostopne 24 ur na dan, niso vključene v
nadaljnjo analizo. Tem ustanovam se predlaga namestitev naprav na mesta, kjer je možen
dostop javnosti tudi izven obratovalnega časa. Navadno je to pri vhodu v objekt, na zunanji
strani. S tem bi se mreža javno dostopnih defibrilatorjev razširila, omogočil hitrejši dostop prvih
posredovalcev in povečala možnost preživetja prizadetih ob nenadnem srčnem zastoju.
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Preglednica 7: Statistika obstoječe razmestitve javno dostopnih defibrilatorjev v Mestni občini
Kranj.
Naselje

Britof
Kranj

Število Število
naprav prebivalcev z
območij z
ustrezno
dostopnostjo
do
defibrilatorja
1
433
4
2.758

Mestna
občina
Kranj

5

Povprečno
število
prebivalcev, ki
živijo največ
200 m od
najbližje
naprave8
433
690

Delež
prebivalstva v
naselju, ki
živi največ
200 m
najbližje
naprave9
21,6 %
7,4 %

Ocenjen delež
prebivalstva v
naselju, ki se v
dnevnem času
zadržuje največ 200
m najbližje
naprave10
20,4 %
4,2 %

638

5,7 %

3,7 %

3.191

Število prebivalcev z območij z ustrezno dostopnostjo do defibrilatorja je število ljudi, katerih
stalno prebivališče leži manj kot 200 m zračne razdalje od lokacije naprave. Lokacija stalnega
prebivališča je določena s centroidom stavbe. Razdalja 200 m je določena glede na povprečno
hitrost teka 12 km/h in koeficient izvijuganosti poti med dvema točkama. Primerjal sem razdalje
med dvema naključnima točkama znotraj urbanih območij v Mestni občini Kranj. Opravljenih
je bilo 20 primerjav in izračunano povprečje 1,56. Dejanska razdalja po poteh je povprečno 56
% daljša od zračne razdalje med istima točkama. Z izračunanim koeficientom izvijuganosti poti
lahko ocenimo, da 200 m zračne razdalje v povprečju pomeni 312 m po poteh. Ker mora prvi
posredovalec premagati razdaljo od prizadetega do naprave in nazaj, opravi 624 m. S povprečno
hitrostjo gibanja 12 km/h za to porabi nekaj več kot tri minute. Po petih minutah, od nastopa
srčnega zastoja, se možnost uspešnega oživljanja in preživetja zmanjša pod 50 % (Ahčan, Slabe,
Šutanovac, 2008). Preostali slabi dve minuti sta namenjeni odzivu posredovalca, morebitnemu
iskanju javno dostopnega defibrilatorja, namestitvi elektrod, analiziranju srčne aktivnosti ter
polnenju defibrilatorja pred sprožitvijo prvega električnega sunka.
Povprečno število prebivalcev, ki živijo največ 200 m od posamezne naprave je količnik med
številom prebivalcev z območij z ustrezno dostopnostjo do defibrilatorja in številom naprav.
Izraža funkcionalnost izbranih lokacij defibrilatorjev v naselju.
Delež prebivalstva v naselju, ki živi največ 200 m od naprave je razmerje med številom
prebivalcev z območij z ustrezno dostopnostjo do defibrilatorja in številom celotnega
prebivalstva v naselju. Ob tem se predpostavlja, da se vsi prebivalci zadržujejo na lokacijah
svojega stalnega prebivališča. Rezultati se najbolj približajo dejanskemu stanju v nočnem času
ter ob praznikih in koncih tedna. Ovrednoti razvitost mreže javno dostopnih defibrilatorjev v
naselju, glede na nočno razporeditev prebivalstva.

8

Izračunano po enačbi

število naprav.
9

Izračunano po enačbi

š𝑝𝑑
š𝑛

, kjer je špd število prebivalcev z območij z ustrezno dostopnostjo do defibrilatorja in šn

š𝑝𝑑 ∗ 100
š𝑝

, kjer je špd število prebivalcev z območij z ustrezno dostopnostjo do defibrilatorja

in šp število celotnega prebivalstva.
š ∗ 100
10
Izračunano po enačbi 𝑜𝑑
, kjer je šod ocenjeno število ljudi, ki se v dnevnem času zadržujejo največ 200 m
š𝑜

od najbližje naprave in šo vsota ocen števila ljudi na vseh ugotovljenih lokacijah večje zgostitve prebivalstva v
dnevnem času.
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13 ugotovljenih lokacij, na katerih se v dnevnem času zadržuje večja koncentracija ljudi, se
nahaja do 200 m od obstoječih lokacij javno dostopnih defibrilatorjev. Skupna ocena števila
ljudi na teh območjih je 589, kar predstavlja 3,7 % vsote ocen vseh ugotovljenih lokacij.
Podatek je pomemben z vidika razvitosti mreže javno dostopnih defibrilatorjev, glede na
dnevno razporeditev prebivalstva.
Slika 39: Karta obstoječe razmestitve javno dostopnih defibrilatorjev v Mestni občini Kranj.

7.2 VREDNOTENJE PREDLAGANE RAZMESTITVE
V Mestni občini Kranj je skupno predlaganih 43 novih defibrilatorjev. Preglednica 8 prikazuje
statistiko potencialne razmestitve, v kateri so vključene tudi že nameščene naprave.
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Preglednica 8: Statistika predlagane razmestitve javno dostopnih defibrilatorjev v Mestni občini
Kranj.
Naselje

Breg ob Savi
Britof
Golnik
Goriče
Hrastje
Kokrica
Kranj
Mavčiče
Mlaka pri
Kranju
Podreča
Predoslje
Spodnja
Besnica
Srednje
Bitnje
Šutna
Trstenik
Zgornja
Besnica
Zgornje
Bitnje
Žabnica

Število Število
naprav prebivalcev z
območij z
ustrezno
dostopnostjo
do
defibrilatorja
1
223
3
1.177
1
533
1
186
2
750
1
605
21
20.492
2
360
2
878

Mestna
občina Kranj

Povprečno
število
prebivalcev, ki
živijo največ
200 m od
najbližje
naprave11
223
433
533
186
375
605
976
180
439

Delež
prebivalstva v
naselju, ki
živi največ
200 m od
najbližje
naprave12
42,2 %
58,8 %
46,7 %
51,4 %
72,5 %
37,1 %
55,1 %
76,6 %
54,5 %

Ocenjen delež
prebivalstva v
naselju, ki se v
dnevnem času
zadržuje največ
200 m od najbližje
naprave13
48,1 %
69,1 %
40,9 %
73,4 %
42,4 %
27 %
31,2 %
80,2 %
64,5 %

2
2
2

457
612
526

229
306
263

82,9 %
60,8 %
56,3 %

79 %
65,4 %
63,4 %

2

425

213

71,2 %

72,2 %

1
1
1

364
183
222

364
183
222

76,5 %
48,8 %
28,1 %

72,3 %
70,8 %
14,3 %

2

615

308

39,8 %

53 %

1

126

126

40,6 %

81,8 %

48

28.744

599

51,3 %

34,8 %

Predlagana razmestitev bi zagotovila ustrezno dostopnost do defibrilatorja 51,3 % prebivalcem
Mestne občine Kranj glede na stalno prebivališče oziroma z vidika ocenjene nočne razmestitve
prebivalstva, kar izpolnjuje zastavljene cilje. Največji delež prebivalstva z ustrezno
dostopnostjo do defibrilatorja bi v primeru vzpostavitve predlagane mreže javno dostopnih
defibrilatorjev živel v naseljih Podreča, Mavčiče in Šutna, najmanjši pa v Žabnici, na Kokrici
ter v Zgornji Besnici. Uspešnost razmestitve je močno odvisna od oblike naselja. Območja
gručastih vasi in mestnih naselij je možno »pokriti« z manj napravami kot razložene in dolge
11

Izračunano po enačbi

šn število naprav.
12

Izračunano po enačbi

š𝑝𝑑
š𝑛

, kjer je špd število prebivalcev z območij z ustrezno dostopnostjo do defibrilatorja in

š𝑝𝑑 ∗ 100
š𝑝

, kjer je špd število prebivalcev z območij z ustrezno dostopnostjo do

defibrilatorja in šp število celotnega prebivalstva.
š ∗ 100
13
Izračunano po enačbi 𝑜𝑑
, kjer je šod ocenjeno število ljudi, ki se v dnevnem času zadržujejo največ 200 m
š𝑜

od najbližje naprave in šo vsota ocen števila ljudi na vseh ugotovljenih lokacijah večje zgostitve prebivalstva v
dnevnem času.
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vasi, v katerih je poselitev redkejša. Trditev potrjujejo podatki, da ena naprava v naselju Kranj
omogoča ustrezno dostopnost povprečno 976 ljudem, v naselju Srednje Bitnje, ki so dolga vas,
pa 213 ljudem.
40 ugotovljenih lokacij, na katerih se v dnevnem času zadržuje večja koncentracija ljudi, se
nahaja do 200 m od obstoječih ali predlaganih lokacij javno dostopnih defibrilatorjev. Skupna
ocena števila ljudi na teh lokacijah s prištetim številom starejšega prebivalstva, ki živi največ
200 m od naprave je 9.089, kar predstavlja 34,8 % vsote ocen števila ljudi na vseh ugotovljenih
lokacijah večje zgostitve prebivalstva s prištetim številom celotnega starejšega prebivalstva v
občini.
Slika 40: Skupna karta predlaganih lokacij javno dostopnih defibrilatorjev v Mestni občini Kranj.

7.2.1 Ocena stroškov predlagane razmestitve
Ocenil sem ekonomske posledice uvedbe defibrilatorjev na vseh predlaganih lokacijah. Po
pregledu ponudb treh slovenskih ponudnikov povprečna cena defibrilatorja znaša 1.770 EUR
(Ams meding d.o.o., 2017; A form d.o.o., 2017; Oprema112, 2017). Pričakovana življenjska
doba defibrilatorja je 10 let. Prišteti je potrebno še stroške nakupa in namestitve omaric ter
oznak, kar znaša 420 EUR na enoto (Oprema112, 2017). Vsakih pet let je potrebno zamenjati
baterijo defibrilatorja, ki stane približno 250 EUR, kar znaša 500 EUR v desetih letih
(Oprema112, 2017). Strošek nakupa, namestitve in vzdrževanja enega defibrilatorja je v deset
letnem obdobju ocenjen na 2.690 EUR, 43 naprav pa na 115.670 EUR. Na letni ravni to znaša
11.567 EUR oziroma 0,21 EUR na prebivalca občine.
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V Sloveniji približno 1.600 ljudi letno doživi nenadni srčni zastoj (Vizita, 2015). Ob
predpostavki, da je razmerje med številom nenadnih srčnih zastojev v Mestni občini Kranj in
številom prebivalstva občine enako razmerju v celotni Sloveniji, ocenjujem, da se v občini
zgodi 44 tovrstnih dogodkov. Ker bi s predlagano razmestitvijo nudili ustrezno dostopnost do
defibrilatorja nekaj več kot 50 % prebivalstva, lahko ocenimo, da se 22 srčnih zastojev zgodi
na lokacijah, na katerih je defibrilator dostopen v treh minutah ali manj. Čeprav številne študije
poročajo o 50 % stopnji preživetja ob uporabi javno dostopnega defibrilatorja, takšnega
odstotka morda ni moč pričakovati, zato predpostavljam, da se bo stopnja preživetja iz zdajšnjih
7 % dvignila na 25 % (Andersen in sod., 2009). Naj spomnim, da je v švicarskem kantonu
Ticino ta odstotek 43 %, kar jih uvršča v svetovni vrh, s tem da stalno izobražujejo prebivalce
o pravilnem ukrepanju v primeru nenadnega srčnega zastoja in rokovanju z napravo. Predlagana
razmestitev v Mestni občini Kranj bi tako lahko letno rešila življenje šestim ljudem. Ocenjeni
stroški hospitalizacije v primeru smrti bolnika so približno 15.000 EUR, v primeru preživetja s
trajnimi posledicami pa 55.000 EUR, k čemur je potrebno dodati stroške rehabilitacije, ki
znašajo približno 13.000 EUR letno (Cram, Fendrick, Vijan, 2003). Pričakovana življenjska
doba preživelih po srčnem zastoju je osem let (Holler in sod., 2007). Po grobem izračunu bi z
implementacijo predlagane razmestitve letno potencialno privarčevali približno 79.000 EUR
oziroma 1,41 EUR na prebivalca in rešili šest človeških življenj.

8.

ZAKLJUČEK

Obstoječa mreža javno dostopnih defibrilatorjev v Mestni občini Kranj je slaba predvsem z
vidika števila naprav, ki so javnosti dostopne 24 ur na dan ter vse dni v letu. Kar 11 od 16
naprav je lociranih v prostorih ustanov, ki so odprte le del dneva. Ustanovam, ki posedujejo
defibrilator, se predlaga njihovo premestitev na mesto, na katerem bo javnosti dostopen neglede
na čas obratovanja. Lokacije petih naprav, ki so javnosti ves čas na voljo, so primerne, saj se v
okolici vsaj del dneva zadržuje večje število ljudi. 3.191 občanov oziroma 5,7 % prebivalstva
občine živi na območjih, kjer je defibrilator dostopen v vsaj treh minutah (iObčina, 2017).
Namen zaključne seminarske naloge je bil poiskati in izpostaviti najugodnejša območja za
umestitev javno dostopnih defibrilatorjev. Namen sem dosegel s pomočjo geoinformacijske
podpore odločanju, saj je problem povezan s prostorom. Ker se v slovenski literaturi še nihče
ni na tovrsten način ukvarjal s tematiko strateške razmestitve javno dostopnih defibrilatorjev,
je bilo potrebno namige za izbiro relevantnih kriterijev poiskati v tujih virih, s čimer sem
izpolnil cilj št. 2. Poleg potrebne strojne in programske opreme je nujno tudi strokovno
poznavanje tematike, pri čemer mi je pomagalo znanje, ki ga imam kot geograf in reševalec iz
vode. Da bi bila analiza kvalitetnejša in definirana tista območja, na katerih je tveganje pojava
nenadnega srčnega zastoja dejansko največje, bi potreboval prostorske podatke, ki bodisi niso
javno dostopni bodisi ne obstajajo. V zaključni seminarski nalogi so bili uporabljeni javno
dostopni podatki, ki so za študijske namene brezplačni. To je posledično vplivalo na izbiro
kriterijev in pogojevalo rezultate analize. Ob morebitnih nadaljnjih raziskovanjih predlagam
vključitev dodatnih kriterijev, kot je na primer ocena prostorske razporeditve oseb z
bolezenskimi stanji, ki povečujejo možnost pojava nenadnega srčnega zastoja.
Ker iz strokovne literature ni bilo možno izvedeti pomembnosti posameznih dejavnikov
oziroma podatki za najpomembnejši dejavnik niso bili razpoložljivi, sem medsebojno
pomembnost dejavnikov primerjal po lastni presoji in uporabil Saatyjevo metodo za izračun
uteži. Zavedam se, da uporaba te metode le delno zmanjša vpliv subjektivne presoje na
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izračunane uteži. Najvišja vrednost uteži je bila izračunana za dejavnika o času dostopa nujne
medicinske pomoči in gostoti prebivalstva v dnevnem času.
Hipoteza, da obstoječa mreža javno dostopnih defibrilatorjev v Mestni občini Kranj ne
omogoča ustrezne dostopnosti večini občanom je bila potrjena. Ugotovljenih je bilo 213
prostorsko sklenjenih ugodnih območij za umestitev javno dostopnega defibrilatorja s skupno
površino 5,8 km2 ter tako izpolnjen cilj št. 3. Izpostavil sem 20 sklenjenih območij, na katerih
je najnižja vrednost stopnje ugodnosti višja od 0,5 ter površina znaša vsaj 84.152 m2, kolikor
meri dve tretjini površine okolice 200 m od posamezne naprave. Tako sem upošteval lokacije,
na katerih je verjetnost pojava nenadnega srčnega zastoja največja. Zaradi izjemno visoke
vrednosti stopnje ugodnosti za umestitev javno dostopnega defibrilatorja in posledično večje
verjetnosti pojava nenadnega srčnega zastoja sem vključil tri območja, ki niso zadoščala
kriteriju o površini. Izbranih je bilo 23 prostorsko sklenjenih ugodnih območij, za katera sem
glede na njihove dimenzije določil število predlaganih naprav. Predlagal in ovrednotil sem
natančne potencialne lokacije defibrilatorjev, s čimer sem izpolnil cilj št. 4. Skupno je bilo
predlaganih 43 novih defibrilatorjev. Predlagana razmestitev bi omogočila ustrezen dostop do
naprave v največ treh minutah 51,3 % prebivalcem Mestne občine Kranj glede na nočno
razmestitev (stalno bivališče) in 34,8 % glede na dnevno razmestitev prebivalstva (iObčina,
2017). S tem je bil izpolnjen cilj št. 5. Uporabljena metodologija načrtovanja razmestitve ni
pokazala večjih pomanjkljivosti in je primerna za ponovitev na primerih drugih občin.
Zaradi sodobnega načina življenja, stresa in vse manj kakovostno pridelane hrane ni mogoče
pričakovati, da bo trend števila nenadnih srčnih zastojev v prihodnosti upadal. K sreči nam
današnja tehnologija omogoča ponovno oživitev iz stanja, ki je še pred nekaj desetletij pomenilo
gotovo smrt. Nemogoče je v pravem času zagotoviti dostop do defibrilatorja prav vsem ljudem,
ki ga potrebujejo. Natančnih lokacij srčnih zastojev, žal, ne moremo napovedati, lahko pa
njihovo verjetnost pojava ocenimo po posameznih območjih. To nam omogoča načrtovanje
učinkovite razmestitve javno dostopnih defibrilatorjev ter tako reševanje življenj.

9.

SUMMARY

Sudden cardiac arrest is one of the most common causes of death in Slovenia. Most of the
cardiac arrests occur out of hospital. Rapid defibrillation which can be provided only by
automated external defibrillator and is crucial for the survival of the patient. The rapid device
accessibility is possible only if they are placed strategically. It is necessary to place
defibrillators in the high-risk areas in order to improve the survival rate after a cardiac arrest.
An increase of the survival rate depends not only on the strategic placement of devices, but also
on the awareness of the laypersons and first responders.
The existing network of publicly accessible defibrillators in the Urban Municipality of Kranj is
poor especially in terms of the number of devices that are accessible to the public 24 hours a
day and all year. 11 of 16 devices are located inside public buildings which are open only part
of the day. Those institutions are proposed to relocate defibrillators to places where they can be
accessible to the public regardless of the opening hours. The locations of other devices that are
available to the public all the time are appropriate due to presence of higher numbers of people
at least part of the day. Only 5.7% of the Urban Municipality of Kranj citizens have their
residence within a radius of 200m from at least one defibrillator, which allows them to get to
the device within three minutes (iObčina, 2017).
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The aim of this final seminar paper was to find and highlight the most favorable areas for
deploying and installing publicly accessible defibrillators. The purpose has been achieved with
the use of GIS support for decision-making due to spatial problem. It was necessary to review
foreign sources and literature to find hints for choosing the relevant criteria because no domestic
study has never dealt with the issue of strategic placement in such a way. In addition to the
hardware and software was also necessary the expertise knowledge of the topic, which I have
had as a geographer and a lifeguard. In order to better quality of the analysis and the defined
areas where the risk of sudden cardiac arrests are actually the greatest, I would need spatial data
that are either not publicly available or does not exist. In this final paper only the publicly
available data that is free of charge was used for study purposes. It resulted in the selection of
the criteria and conditioned the outcome of the analysis. In the case of further researches, it is
proposed to include additional factors that affect the possibility of the appearance of sudden
cardiac arrests.
Preparation of the spatial data layers, performance of the analysis and production of the
cartographic material was carried out in ESRI's program ArcGIS 10.4.1. Factors were weighted
by the value which was determined by using Saaty's method according to the relative
importance between pairs of factors. It was not possible to find the importance of individual
factors from the literature. I am aware that using the Saaty's method only partially reduces the
impact of subjective judgement on the calculated weights. The highest weights were determined
to the factors of the accessing time of an ambulance and the estimated daytime population
density.
The hypothesis that the existing network of publicly accessible defibrillators in the Urban
Municipality of Kranj does not allow appropriate access to the majority of citizens was
confirmed. 213 favorable areas have been indentified in total area of 5.8km2. 20 areas were
pointed out where the minimum value of favorableness is higher than 0.5 and the area is at least
84.152m2. In this way, I took into account the areas where the possibility of the occurrence of
sudden cardiac arrests is greatest. Due to the extremely high value of favorableness I have
included three other areas that are not satisfy the criterion about the area. 23 areas have been
selected and allocated the number of devices according to their dimensions. Potential locations
of 43 new defibrilators were proposed and evaluated. The proposed deployment would allow
the access to devices within three minutes to 51.3% of Kranj citizens according to the place of
residence and 34.8% of citizens according to their daily distribution. The methodology of
planning the deployment did not show any major deficiencies and is suitable for repetition in
cases of other municipalities.
Due to the modern lifestyle, stress and less quality food, it is not expected that the annual
number of sudden cardiac arests will decline in the future. Thankfully, today's technology
allows us to rescue a person from such a state which a couple of decades ago meant certain
death. It is impossible to ensure a timely access to defibrillator to all people who need it but we
can estimate the risk of occurrence for individual areas. This allows us to plan an effective
network of publicly accessible defibrillators and thus saving lives.
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14. PRILOGE
Priloga 1: Ocena števila ljudi na lokacijah večje zgostitve prebivalstva v dnevnem času.
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IZJAVA O AVTORSTVU
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.
Tržič, 25. maj 2017
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