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IZVLEČEK 
 
Pisne dokumentacije o delovanju reševalnih služb v Pomurju v prejšnjem stoletju je zelo malo. 
Do sredine prejšnjega stoletja ne moremo govoriti o kakršni koli organizirani obliki te dejavnosti. 
Reševalne službe Pomurja imajo dolgo zgodovino skupnega sodelovanja saj so od 1968. leta 
delovale v okviru POMURSKEGA ZDRAVSTVENEGA DOMA, od leta 1977 v POMURSKEM 
ZDRAVSTVENEM CENTRU. Po letu 1991 smo priča ohlapnemu sodelovanju, ko poskušamo 
uskladiti naše zmogljivosti in zaradi oddaljenosti centrov vseeno učinkovito opraviti vse naročene 
prevoze. Po uspešni reorganizaciji PHE Murska Sobota poskušamo tudi na področju NMP razviti 
sodelovanje, ki bo v korist naših najbolj ogroženih pacientov. 
 
 
REŠEVALNA SLUŽBA V MURSKI SOBOTI 
  

Pred II. Svetovno vojno ne moremo govoriti o 
kakršni koli reševalni dejavnosti saj je v 
Pomurju bilo komaj kaj zdravnikov. Leta 1932 
se je ustanovil Zdravstveni dom Murska 
Sobota, ki pa še ni poznal reševalne službe. Če 
je zdravnik bil zadosti premožen je posedoval 
konjsko vprego s katero je opravljal hišne 
obiske, drugače pa so se ljudje znašli kakor so  
vedeli in znali. Do tistih časov so  se v 
Pomurju bolj nagibali ljudskemu zdravilstvu. 
Tako so zlome in zvine zdravili ljudje, ki so 
naravnali kosti in sklepe. Druge bolezni so 
zdravili z zelišči, ki so jih ponavadi imeli 
namočene v žganju ter s puščanjem krvi. 
Prisotna je bila tudi »magija in vraže«, ki so jih 
izvajali domačini v veliki meri pa Cigani, ki so 

se v prejšnjih časih na veliko priseljevali tudi zaradi samega načina življenja, ki se je odvijalo v 
Prekmurju. Cigani so bili kovači, obrtniki, vozniki in godci, vedeli pa so tudi zdraviti – takšne 
rokodelce so v tistih časih Prekmurci potrebovali.  
 
Po drugi svetovni vojni so se na našem območju pričele ustanavljati reševalne službe, ki so 
delovale na različne načine. V Murski Soboti sta do leta 1954 bili dve reševalni vozili nameščeni 
na reševalni postaji, ki je bila zraven pošte (današnja stavba zavarovalnice Triglav na Lendavski 
ulici), pozneje sta se ti dve vozili premestili v bolnišnico, ki je takrat tudi bila locirana v mestu. 
Drugi dve vozili sta bili pri rdečem križu in opravljali prevoze na hišne obiske in odvoze v 
bolnišnico. Leta 1954 se s sprejetjem zakona o zdravstvenem varstvu, ki je določal ustanovitve 
zdravstvenih domov ti dve službi združita na lokaciji današnjega zdravstvenega doma in s 
štirimi vozili opravljajo vse prevoze. Na dvorišču je stala lesena baraka, ki je služila kot garaža za 

Slika 1. Zdravstveni dom Murska Sobota okrog leta 
1932. 



vozila, v sosednjih prostorih pa je obratovala 
očesna in zobna ambulanta. Vozni park je bil 
takrat sledeč: Land Rover namenjen za obiske 
zdravnika na domu, vojaški Austin in angleški 
Commer (imel je lesene klopi), kot reševalni 
vozili (za četrto vozilo nimam podatka). Od 
opreme so takratna reševalna vozila premogla 
kovinska nosila, kramerjeve opornice, v 
lesenem kovčku pa so bili povoji. Na strehi se 
je svetila luč z rdečim križem na sredini. Leta 
1958 so posodobili vozni park z novim Land 
Roverjem, ki je služil za opravljanje hišnih 
obiskov. Okrog leta 1960 se pri takratnem 
zdravstvenem domu zgradijo garaže za vozila 
reševalne službe. Prostori so prav tako 
namenjeni voznikom reševalnih vozil. Pozneje 
se iz glavne stavbe zdravstvenega doma preseli 
še telefonska centrala, kjer so delali telefonisti, 
ki so posredovali telefonske klice in sprejemali 
nujne klice na številki 94 (danes 112). 
 
V tistih časih, pove Štefan Drvarič – 
upokojeni telefonist, ni bilo telefonov, 
kvečjemu eden v vasi ali krajevni skupnosti, 
zato se je telefonist, ko je potreboval voznika 
za izredni prevoz usedel na kolo in odpeljal v 
bližnjo vas, obvestil voznika in se vrnil nazaj 
na delovno mesto. Ta čas so klici bili 
preusmerjeni v splošno ambulanto. Tako je 
tudi bilo v primeru delovne nezgode, ko je na 
ta način obveščeni voznik z motorjem oddrvel 
v zdravstveni dom vzel reševalno vozilo in 
sam odpeljal na delovno nezgodo, kjer je v 
delovnem stroju z obema nogama bil ukleščen 
delavec. Ko je ugotovil, da ne more sam 
pomagati, se je odpeljal v bolnišnico po 
kirurga, ki je ukleščenemu amputiral obe nogi 
in ga nato odpeljal v bolnišnico. Večkrat se je 
zgodilo, da je voznik Janez Hegeduš bil na 
reševalni postaji s svojim Horexom 350, ko je 
bilo potrebno nujno na hišni obisk. Ker 
reševalnega vozila ni bilo v bazi sta z 
zdravnico na motorju oddrvela in oskrbela 
pacienta.  
 
31.12.1967 je bil ustanovljen Pomurski 
zdravstveni dom, ki je integriral Zdravstvene 
domove iz Murska Sobote, Lendave, 

Ljutomera in Gornje Radgone, pomurske lekarne in zdravilišča. Za reševalno službo je to 
pomenilo drugačen pristop k opravljanju vsakodnevnega dela. Avtomobili so se opremili z UKV 

Slika 2. Garaže zgrajene okrog leta 1960. 

Slika 3. Horex 350 Podoben motor je dostikrat rešil 
težavo. Predhodnica projekta »reševalec na motorju«? 

Slika 4. Opel Rekord – eden takratnih reševalnih 
vozil. 

Slika 3. Horex 350 Podoben motor je dostikrat rešil 
težavo. Predhodnica projekta »reševalec na motorju«? 



postajami tako, da je komunikacija lahko potekala nemoteno. V tistih časih so se zaposlovali 
samo vozniki, če je bila potreba po spremstvu je to opravil kdor koli (telefonist, kurjač, …). 
Zaradi oddaljenosti od zdravstvenih centrov so se že takrat izvajale kombinacije prevozov med 
reševalnimi službami. Dializne bolnike se je največ vozilo v Slovenj Gradec zato so vozniki 
vstajali že ob treh ponoči, naložili pacienta in po večinoma makadamski cesti oddrveli na dializo, 
tam pacienta počakali in se popoldan vračali domov. 
 
Največja masovna nesreča na področju Prekmurja se je zgodila leta 1966 v naselju Odranci, ko se 
je med zidavo cerkve zrušil strop kupole in pod sabo pokopal 8 ljudi. 
 
Tabela 1.  Črna kronika na pomurskih cestah.  

Značilno za tisti čas je bilo veliko 
število ekonomskih emigrantov, 
ki so se odpravljali na sezonsko 
delo v sosednjo Avstrijo in 
Nemčijo. Tam so kupili močne in 
hitre avtomobile s katerimi niso 
bili kos domačim neurejenim in 
slabo vzdrževanim cestam. Veliki 
večini prometnih nesreč sta 
botrovala tako kakor danes 
neprimerna hitrost in vožnja pod 
vplivom alkohola. V primerjavi z 
današnjimi razmerami na cestah 
in številom avtomobilov je za tisti 
čas bilo ogromno prometnih 
nesreč.  
 

Okrog leta 1970 je bilo v reševalni službi ZD Murska Sobota zaposlenih 6 voznikov, ki so delali 
v tako imenovanem »ruskem turnusu« (1 x 24 ur, 3 x 12 ur, 2 x prosta). V tistem času in še dolgo 
po tem je opravljala reševalna služba prevoze zdravnika na hišne obiske. Prometne nezgode in 
druge težke primere so oskrbovali sami, le redkokdaj se jim je pridružil kdo od zdravnikov, nam 
pove Adam Lutar, upokojeni voznik reševalne službe.  
 
Čeprav je v tistih časih vladala morija na naših cestah ni bilo zabeleženih hujših prometnih 
nezgod z reševalnimi vozili, z izjemo ene zelo tragične. Pri vračanju iz Ljubljane nedaleč od 
Vranskega, voznik reševalnega vozila Jože Trajber ni mogel preprečiti neizogibnega trčenja, ko 
mu je iz nasproti vozečega konvoja vojaških vozil, mlad vojak zaprl pot in povzročil tragedijo. 

Slika 5. N prvi in drugi sliki vidimo tragedijo v kateri so umrli trije ljudje (1974). Na tretji sliki so ostanki 
reševalnega vozila po trčenju v ograjo mostu na Trojanskem klancu (1991). 

LETO 

DOGODEK 
1964 

1. poll. 
1965 

1967 1968 2006 2007

Prometne nesreče 294 188 890 836 190 244 
Zelo hude in hude   285 223   
Udeležencev   1486 1312 259 289 
Smrtnih žrtev 7 4 25 20   
Hudih telesnih pošk. 69 39 206 193   
Lažjih telesnih pošk. 71 51 254 260   

POVZROČITELJI       

Vozniki os. avtom.   685 636   
Mopedisti   228 214   
Kolesarji   117 132   
Vozniki tov. avtom.   128 94   
Pešci   69 85   
Vozniki vpreg   50 21   



Mladoletni bolnik in mati sta umrla na kraju dogodka, voznik reševalnega vozila pa med 
prevozom v celjsko bolnišnico. Preživela je le 47 letna pacientka, vendar je utrpela težke 
poškodbe. V vseh teh letih do danes je bila le še ena težja prometna nezgoda v kateri je bilo 
udeleženo naše službeno vozilo, ko ga je na spolskem cestišču med prehitevanjem zaneslo v 
ograjo mostička na trojanskem klancu. Težje poškodovan je bil delavec naše službe, ki je na 
srečo okreval brez posledic. 
 
Novembra leta 1975 se v SOZD (sestavljena organizacija združenega dela) združijo Pomurski 
zdravstveni dom in Splošna bolnišnica Murska Sobota, iz katere leta 1977 nastane Pomurski 
zdravstveni center, ki deluje vse do osamosvojitve leta 1991. 
 
Vse te prelomnice narekujejo tudi reševalni službi drugačen pristop k delu. Takrat so se za 
potrebe reševalne službe zaposlili trije medicinski tehniki, ki so svoje delo v reševalni službi 
kombinirali z delom v splošni ambulanti. Na področje reševanja se je prvič uvedla stalna 
(občasna) medicinska pomoč. Prav tako se je leta 1975 reševalna služba Murska Sobota kot 
pomurski reševalni center vključila v sekcijo reševalnih služb Slovenije v kateri je aktivno 
sodelovala. Po podatkih sekcije imajo pomurske reševalne službe 8 avtomobilov (4 Opeli, 3 VW 
in 1 Citroën). V letu 1975 so opravili 800.000 km in prepeljali skoraj 15.000 bolnikov, zaposlenih 
je bilo 21 voznikov in 3 spremljevalci-medicinski tehniki.  
 
Od leta 1980 se je agresivneje pristopilo k vpeljevanju novosti na področju nudenja medicinske 
pomoči s strani reševalne službe na terenu. Zaposlili so se trije mladi spremljevalci tehniki, ki so 
že večino časa prebili v reševalni službi in vozilu, ter narekovali nove smernice pri delu. Ker je 
bilo potrebnega vse več strokovnega dela, je v naslednjih letih prišlo do dodatnega zaposlovanja. 
Tako smo od leta 1985 delali 24 ur/dan vse dni v letu, imeli smo svojega strokovnega vodjo 
(zdravnik iz splošne ambulante) s pomočjo katerega smo pridobivali dodatna znanja potrebna za 
vsakodnevno delo. Izpolnjevali smo interne »protokole intervencij«, ki smo jih opravili kot nujne 
in vodili statistiko opravljenega dela. Nova znanja in spoznanja so narekovala vse več 
inovativnosti. V letih 1989-1991 smo intenzivno razvijali s pomočjo lokalnih podjetij za takratne 
razmere težko dobavljiva vakuumska imobilizacijska sredstva. Poimenovali smo jih »IMOVAC«, 
služile so kot opornice za roko, nogo, medenico in celo telo. Spomladi 1990 smo se odzvali 
povabilu in sodelovali pri konstituiranju sekcije ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV IN 
MEDICINSKIH SESTER – REŠEVALCEV. 
 
Med osamosvojitveno vojno so nekateri sodelavci aktivno sodelovali na terenu z orožjem v 
rokah, drugi pa smo se trudili in z Murskih mostov odvažali ranjence v Splošno bolnišnico 
Murska Sobota. Po osamosvojitvi se je razpadel Pomurski zdravstveni center, vendar pa so 
reševalne službe, čeprav več ne tako tesno sodelovale še naprej.  
 

Leta 1993 smo pristopili k opremljanju 
začasne ambulante NMP, ki je bila locirana 
v prostorih pljučnega dispanzerja, tu smo 
delovali do izgradnje prizidka. Leta 1994 
smo nabavili prvo urgentno vozilo za ekipo v 
kateri se nahaja LP 10, respirator in vsi ostali 
pripomočki za oskrbo nujnih pacientov. Na 
podlagi pravilnika o službi NMP iz leta 1996 
smo formirali potrebno ekipo, kar je 
zahtevalo dodatne zaposlitve. SNMP v 
Murski Soboti je dobila status PHE ostali Slika 6. Prvo urgentno vozilo iz leta 1994.  



zdravstveni domovi v Pomurju pa 1B. Od tega 
obdobja naprej več nismo zaposlovali delavcev 
brez strokovne izobrazbe. Leta 1999 se je 
dokončal prizidek v pritličju katerega je SNMP 
pridobila prostore za nemoteno 24-urno delo.  
 
Težnje po kvalitetnejšem pristopu k delu so 
nam narekovale, da smo z januarjem 2001 
pričeli z dodatnim usposabljanjem 
zdravstvenih dispečerjev, ki so pričeli delati v 
dnevni izmeni vse dni v letu. Izdelali smo 
računalniški program za zajem in obdelavo 
vseh podatkov, ki nastanejo v povezavi s 
klicem na dispečerskem mestu, kar nam je 
omogočalo izdelavo statističnih poročil na 
podlagi katerih smo lažje razporejali resurse. 
Ves ta čas smo sodelovali z reševalnimi 
službami v Pomurju pri koordinaciji prevozov 
na dolge relacije. S tem smo skušali zadovoljiti 
plačnika in uporabnika, kar pa vedno ni šlo! 
Zaradi nesoglasij in subjektivnih interesov so 
nam nenapovedano leta 2003 odpovedali 
sodelovanje podizvajalci pri izvajanju dializnih 
prevozov. To nam je narekovalo nabavo novih 
avtomobilov za prevoz bolnikov ter zaposlitve 
dodatnih delavcev. Leta 2003 smo prevzeli 23 
dializnih bolnikov, danes nudimo potrebno 
podporo pri izvajanju dializne terapije 42 
bolnikom. 
 
V nočnem času je vse pogosteje prihajalo do 
težav pri zagotavljanju konsistence PHE ekipe. 
Ker je bil tehnik-spremljevalec samo eden se je 
zgodilo, da je moral zagotavljati spremstvo 
medbolnišničnega prevoza in nujne 
intervencije. Posameznih primerov nismo 
mogli zadovoljivo obravnavati, zato smo 1. 
julija 2004 v nočno izmeno dodali 
zdravstvenega reševalca, kar je pomenilo, da v 
nočnem času več nismo »razbijali« urgentne 
ekipe. Leta 2005 je ekipa SNMP PHE Murska 
Sobota pričela z neposrednimi prevozi 
bolnikov z AKS na PCI v Maribor. V splošni 
ambulanti smo za čas odsotnosti PHE 
zagotovili nadomestnega zdravnika, s 1. 
majem 2005 pa dodatno ekipo čez dan, ki je 
rezervna ekipa v primeru, ko je nujna ekipa 
zasedena z drugim primerom. Zaradi 
spremenjenega načina dela v bolnišnicah in 
povečanega obsega dela PHE se je pričelo 

Slika 7. Pritličje stavbe je namenjeno SNMP 
Zdravstvenega doma Murska Sobota! 

Slika 8. Prostor za posege 

Slika 9. Pred vhodom v SNMP v pripravljenosti 
čakata vozili PHE in nujne ekipe.  



dogajati, da je utečen sprejem intervencij v 
nočnem času  doživljal napake. Ko sta obe 
ekipi bile na terenu zasedeni z intervencijami, 
je sprejem klicev prevzela dežurna medicinska 
sestra iz splošne ambulante, ki pa ni bila 
vajena zahtevnega sprejema in obdelave 
nujnega klica. Vse našteto je pogojevalo 
uvedbo nočnega dispečerja tako, da od 1. 
marca 2007 delujemo v skladu s pravilnikom o 
službi nujne medicinske pomoči, ampak ne 
zaradi njega temveč zaradi potreb, ki so nam 
narekovale spremembe na katere smo se 
pozitivno odzvali.  PHE in dodatna nujna ekipa 
že 4 leta, zdravstveni dispečer pa dve leti 
opravljajo delo 24 ur vse dni v letu.  
 

S prihodom zdravnice, ki je že imela večletne 
izkušnje v urgentni službi v večji PHE, smo 
pričeli z reorganizacijo naše urgentne službe. 
Pred uvedbo sprememb je delo urgentnega 
zdravnika opravljal le en stalni zdravnik, ostali 
zdravniki so to delali poleg svojih rednih 
ambulant, večkrat je to delo hkrati opravljal 
splošni zdravnik. Nočno urgentno-dežurno 
službo so opravljali splošni zdravniki, zdravnik, 
ki dela v šolski ambulanti in pulmolog, ki pa 
niso bili dodatno usposobljeni za delo v urgenci. 
S prihodom usposobljenih urgentnih zdravnikov 
so se začele pojavljati prve spremembe. 
 
Zdravstveni reševalci, ki so do pričetka 
sprememb opravljali delo v urgentni službi, so 
bili že od samega začetka navdušeni nad 
spremenjenim načinom dela in hkrati 
pripravljeni na uvajanje novih sprememb. 
 
V tem času smo opravili teoretično in praktično 
izobraževanje zdravnikov in zdravstvenih 
reševalcev, ki opravljajo delo v urgentni službi. 
Poleg tega imamo pogosteje sestanke z reševalci 
in zdravniki, kjer obravnavamo tekočo 
problematiko. Glede na to, da je vodja službe 
vsakodnevno prisoten, se problemi in težave 
lažje sproti rešujejo v primerjavi s prejšnjim 
delom, ko to ni bilo možno. Z rezultati 
primerjalne raziskave smo ugotovili, da so 
pozitivne spremembe na vseh spremljanih 
parametrih. 
 

Slika 10. Dispečer na delovnem mestu. 

Slika 11. Nekaj primerjalnih grafikonov pred in 
po uvedbi sprememb.  



Tabela 2.  Primerjalna obdobja ocenjevanih parametrov PHE ZD Murska Sobota 
 

KRITERIJ  in ocene 2003/2004 2005/2006 2007/2008/2009
Dostopni čas < 10min 12:13 10:32 11:31

Delež KPR >= 3% 1,37% 1,46% 3,67%

Št. inter./1000 preb. med 8 in 14 26,83 8,83 15,82

Delež ROSC pri KPR od 20 do >=28% 34,09% 48,39% 34,70%

Razmerje intubacije/KPR od 1 do >1,4 0,86 1,32 1,11

Delež intubacij od 3 do >=6% 1,18% 1,93% 4,09%
 

 
Za uspešno delovanje SNMP je 
pomembnih več dejavnikov med katerimi 
je prav gotovo dostopni čas. To je čas, ki 
je potekel od klica do prihoda ekipe na 
kraj dogodka. Po vzgledih iz tujine smo v 
SZ delu Prekmurja, v občini Rogašovci s 
pomočjo lokalne skupnosti in 
požrtvovalnih sodelavcev SNMP 
vzpostavili v letu 2007 »Prvo 
Medicinsko Pomoč« (PMP) Rogaševci. 
Dosedanji rezultati delovanja so več kot 
spodbudni. Tako so od junija 2007 do 
konca leta opravili 19 intervencij, pri 

katerih je bil povprečni dostopni čas 3:48 minut. SNMP Murska Sobota ima v občini Rogašovci 
letno okrog 100 intervencij. Dostopni časi pa se gibljejo od 15 do 25 minut. Zaradi kratkega 
dostopnega časa reševalcev PMP Rogaševci, so možnosti za preživetje pri življenjsko ogroženih 
pacientih dosti večje. Na takih področjih prebivalci več niso odvisni od naključne prve pomoči, 
saj po mnogih študijah in iz lastnih izkušenj vemo, da je najslabši člen v verigi preživetja prav 
prva laična pomoč. Tako torej reševalci PMP pomenijo ojačanje najslabšega člena – prve laične 
pomoči. Upamo, da bomo po vzgledu dobre prakse tudi na drugih področjih s podobnimi 
težavami uspeli organizirati izvajanje prve pomoči na lokalnem nivoju.  
  
V službi NMP in reševalni službi zdravstvenega doma Murska Sobota je trenutno zaposlenih 38 
delavcev. 

 
 
 
 
 
Tabela 3.  Zaposlitvena struktura  
 

Slika 12. Intervencijsko vozilo društva »Prva Medicinska 
Pomoč Rogašovci«.  

Slika 13. Razdelitev pristojnosti posameznih služb NMP 
glede na upravne enote.  

PROFIL ŠTEVILO

Zdravniki 3

Dipl.m.s. /Dipl.zn. 5

Med./Zdravst. tehniki 24

Vozniki 6



 
Vozni park, ki šteje skupno 15 avtomobilov je sicer številčen, ima pa v povprečju čez 300 tisoč 
kilometrov po avtomobilu s povprečno starostjo okrog 7 let.  
 

 
 
 
 
 
ZAKLJUČEK vs NADALJEVANJE 
 
Še naprej se bomo trudili delati kvalitetno in v prid pacienta, se teoretično in praktično 
izobraževali, da bomo kos sodobnim strokovnim smernicam. Eden od prednostnih ciljev nam 
mora biti, ureditev dispečerstva, ki bi na področju sprejema, obdelave in koordiniranja resursov 
pomenil veliko pridobitev. Imamo dober kader in pozitiven pristop, manjka pa nam kot večini: 
finančna sredstva za postavitev regijskega dispečerskega centra. Seveda pričakujemo še širše in 
poglobljeno sodelovanje med ekipami NMP na terenu, skupno načrtovanje in delovanje v 
primeru masovnih nesreč. Širitev delovanja laične (medicinske) prve pomoči na druga območja, 
ki so oddaljena od centra tako, da ob nastanku nujnega dogodka imajo pacienti ustrezno 
strokovno podporo in še bi lahko našteval. Zaradi vsega tega še ne vidimo zaključka ampak 
nadaljevanje začetega dela. 
 
 

Slika 14. Vozni park (manjkata 2 urgentni vozili in 4 vozila za dializne bolnike in sanitetne prevoze. Del ekipe 
na enem od dežurstev. 
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