Vnos AED naprave v Bazo

Spoštovani!

Hvala, ker ste se odločili vpisati Vašo AED napravo v Bazo AED naprav.

Naš namen je ozaveščati javnost o pomenu AED naprave in vzpostaviti mrežo javno dostopnih
AED naprav. Poleg tega izvajamo tudi raziskave s področja oživljanja in uporabe AED.

Glede na namen uporabe in Vašo željo bodo podatki javno objavljeni. Spodbujamo pa Vas, da
nam podatke pošljete tudi, če ne želite, da je lokacija naprave javno objavljena. V tem je
lokacija AED naprave za nas koristna pri izvajanju študij o ogroženosti zaradi srčnega zastoja
na posameznem območju.
Prosimo, da za vpis Vaše AED naprave v bazo izpolnete spodnji obrazec in nam ga
pošljete po e-pošti ali pa po navadni pošti na naslov:
Skupina za izvajanje projektov
oživljanja
Medicinska faulteta Vr
azov trg 2
1000 Ljubljana
elektronski naslov: aed.baza@gmail.com

DOVOLJENJE_ZA_OBJAVO_LOKACIJE_-_spletna_verzija.pdf

Potrebujemo naslednje podatke o AED (podrobna navodila so navedena v Obrazcu za vnos
AED v Bazo):

- naslov
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- hišna številka

- pošta

- točen opis lokacije (npr.: na steni ob vhodu)

- čas, ko je naprava dostopna (npr.: ponedeljek - petek, od 8. - 12.)

- slike naprave, kot je razloženo v obrazcu

- geografsko širino in dolžino

Ob tem bi radi še enkrat opomnili: nakup AED je šele prvi korak. Potrebno je izobraževanje in
ozaveščanje o pomenu AED in načinu uporabe.

Tisti, ki jim je naprava namenjena, pa naj gre za zaposlene v podjetju ali širšo javnost, morajo
vedeti najslednje:

- kako prepoznati srčni zastoj

- kako ukrepati

- kje najti AED napravo
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- kako jo uporabiti

Brez tega je namestitev brez pomena.

Vsak dan doživijo srčni zastoj 3 osebe. Brez izvajanja temeljnih postopkov oživljanja jih preživi
manj kot 7%. Ob pravilnih stisih prsnega koša in umetnem dihanju je preživetje med 10 in
20%. Z uporabo AED se delež oseb, ki preživijo srčni zastoj še poveča in znaša med 24 in
52%.
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