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Služba Helikopterske nujne
medicinske pomoči
Začetki helikopterskega reševanja v
svetu segajo v 50. leta prejšnjega stoletja, ko je bila organizirana prva enota
helikopterske nujne medicinske pomoči
(HNMP) v Švici. Dokaj hitro je sledil
pričetek helikopterskega reševanja tudi
v Sloveniji (konec 60. let), a le za reševanje v gorah v okviru GRS (Gorske
reševalne službe), medtem ko so želje
po organizaciji HNMP ostale neuresničene. Leta so minevala, ideje so ostale,
vendar razen medbolnišničnih prevozov
in prevozov novorojenčkov z inkubatorjem, se na tem področju ni zgodilo nič.

16. julija 2003 pa je zaživela prva služba
HNMP v Sloveniji, z bazo na vojaškem
delu letališča Brnik. Sprva je delovala v
sklopu pilotnega projekta, ki je trajal
dobra tri leta in je zabeležil 540 intervencij. S 1. decembrom 2006 pa je bil
postavljen mejnik v razvoju HNMP v
Sloveniji, saj je takrat služba prešla v
redno delovanje in v takšni obliki ostala
do danes.
O enoti sem se pogovarjal s specialistom urgentne medicine, Urošem Lampičem, vodjo HNMP Slovenije, ki je v
projekt vključen od samega začetka.
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Vemo, da so se ideje o ustanovitvi
primarne helikopterske reševalne
službe pojavljale že zadnjih 20 let,
vendar kdo so bili tisti, ki so bili
pobudniki in organizatorji pilotnega
projekta iz leta 2003, v sklopu katerega se je vse skupaj začelo?
-

-

-

-

Pilotni projekt je trajal dobra tri leta in
v tem času je bilo opravljenih preko
500 intervencij. Kako je bilo takrat
organizirano delo enote?

-

Poskusno obdobje se je izkazalo za
uspešno in služba je začela z rednim
delovanjem. Kaj se je spremenilo s
prehodom na redno delovanje?

-

V začetku je koncesijo za opravljanje
primarnih helikopterskih reševalnih
prevozov prejela Avto-moto zveza
Slovenije (AMZS), ki je v sodelovanju
z zasebnim podjetjem prevoze
opravljala z reševalnim helikopterjem.
Nato je po kratkem obdobju skrb za
transport prevzela Letalska policijska
enota, ki je še danes primarni prevoznik ekipe HNMP. Kakšna je razlika
med specializiranimi in večnamenskimi helikopterji, ki jih uporabljate
sedaj?
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Enota HNMP je danes del javne
zdravstvene mreže in organizirana pri
Osnovnem zdravstvu Gorenjske, ki
zagotavlja zdravstveno osebje. Kdo
vse je del HNMP in kako poteka vaš
delavnik?
-

-

-

-

-

-

HNMP je posebna oblika reševanja,
ki ima seveda specifične lastnosti.
Kakšne so prednosti in kakšne
omejitve helikopterskega reševanja?

-

Letno opravite od 270 do 300 intervencij, vendar je verjetno situacij za
aktivacijo HNMP več. Zakaj mislite,
da se zdravniki na terenu ne odločijo
tako pogosto za helikopterski prevoz
in kdaj pravzaprav lahko aktivirajo
vašo enoto?
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Velja predstava, da je helikoptersko
reševanje drago. Kako vi gledate na
to?

Kako se lahko naša služba HNMP
primerja s tistimi v ostalih evropskih
državah?
-

-

-

Dolgo se že izpostavlja, da je samo
ena enota HNMP premalo in da bi
morali ustanoviti še vsaj eno v Mariboru. Kakšni so načrti na tem področju?

-

-

-

-

Od leta 2011 sodelujete z Gorsko
reševalno zvezo Slovenije v projektu,
s katerim želite razširiti delovanje službe HNMP. Povejte nam kaj več o tem.

-

-

-

-

-

34
Intervju
Revija ISIS
Marec 2015

Seveda se bo, tako kot vsako področje medicine, tudi HNMP razvijala.
Kakšni so dolgoročni cilji za prihodnost?
-

-

-

-

-

-

-

-

Najlepše se zahvaljujem dr. Lampiču
za izčrpne odgovore in podrobno
predstavitev enote HNMP, za prijazno
pomoč, usmeritve in nasvete ob
nastajanju članka pa iskrena hvala
tudi mentorici, prof. dr. Zvonki Zupanič Slavec, dr. med.

-

