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Zadeva: Stališče Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko o 
helikopterskih prevozih bolnikov in ponesrečencev

Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko (v nadaljevanju: KME RS) je na svoji video
(redni) seji dne 19. januarja 2021, razpravljala o etičnih vsebinah helikopterskih reševalnih 
prevozov bolnikov s Covid-19 v Sloveniji in o njih soglasno sprejela stališče, ki ga v 
nadaljevanju posreduje. 

Stališče izhaja iz osnovnega etičnega načela, da je vsem bolnikom ali ponesrečencem, ne 
oziraje se na morebitno nalezljivost njihovih bolezni, socialni položaj ali državljanstvo, potrebno 
kolikor mogoče hitro omogočiti nujno strokovno pomoč. V vsakem posamičnem primeru naj bi 
se izbral prevoz, ki v obstoječih okoliščinah in danih razmerah omogoča najhitrejši prevoz do 
ustrezne strokovne pomoči. Ob prevozih bolnikov s Covidom-19 je potrebno ustrezno zaščititi 
tudi zdravstveno varnost reševalcev, vozila pa po prevozu razkužiti. 

V zvezi s helikopterskimi prevozi bolnikov in ponesrečencev, KME RS ugotavlja, da imamo v 
Ljubljani in Mariboru klinična centra, ki pokrivata vsak svojo polovico države, k obema pa 
gravitirajo tudi regionalne bolnišnice. Razdalje med njimi niso velike, prometna infrastruktura je 
dobro vzdrževana in v večini primerov je z ozirom na nujnost zdravstvene potrebe, prevoz z 
reševalnim vozilom časovno najbolj primeren. V Sloveniji zato helikopterski prevoz ob vseh 
njegovih zahtevah ni vedno najhitrejša oblika prevoza in je predvsem namenjen prevozu 
ponesrečencev s sicer nedostopnih ali težko dostopnih planinskih predelov, ob dalj časa 
trajajočih avtocestnih ali drugih prometnih zastojih oziroma zaporah prometa, večjih naravnih 
katastrofah in ob posebnih, strokovno opredeljenih urgentnih zdravstvenih indikacijah.

Z ozirom na dejstvo, da vojaški ali policijski helikopterji v osnovi niso namenjeni zdravstvenim 
prevozom, KME RS ministrstvu za zdravje in Vladi RS priporoča, da po vzoru drugih držav, 
omogoči prevoz bolnikov ali ponesrečencev, ki nujno potrebujejo kakovostno zdravstveno 
pomoč, z ustrezno opremljenimi reševalnimi helikopterji in da se določijo strokovni in praktični 
kriteriji za njihovo uporabo.

KME RS želi še dodati, da z odločitvijo Ministrstva za zdravje v zvezi s helikopterskimi prevozi s 
Covidom-19 pozitivnih bolnikov ni bila seznanjena in je ne more komentirati.

Za Komisijo Republike Slovenije za medicinsko etiko
dr. Božidar Voljč, dr. med.,

predsednik KME RS
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