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111111111111111111111111111111111111111111111111111111106F00CNE4Formularz zgłoszeniowy ojektów

do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów

Nazwa projektu: Automatyczny Defibr-y_latorZewn~trzny AED
Lokalizacja projektu:

(adres. nr działki)
Scisłe centrum miasta Lubartów Rynek I

Podstawowe dane zf!łaszajgcef!o J!!"olekt:
Imię i nazwisko: -

-
-

Adres zamieszkania:
Nr telefonu:

Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia l działania. które będq podjęte do jego realizacji, cele projektu. adresaci
projektu itp.)

Projekt dotyczy zakupienia i zamontowania Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego
zwanym dalej AED . Zakupienie kapsuły hermetycznej z ogrzewaniem i alarmem otwarcia

oraz oznakowanie urządzenia. AED koszt urządzenia 5000 - 8000 tysięcy zł. w zależności od
modelu. Kapsuła na AED 3000 tysiące zł. Zawieszenie i podłączenie przez elektryka to koszt

300 - 600 zł. Tablice informacyjne 300 zł. Całkowity koszt projektu to 11900 zł.

Uzasadnienie projektu:
{należy uzasadnić potrzebe realizacji projektu. jaki problem rozwiąże. komu będzie służył. dlaczego należy ~o zrealizować lip .j

Nagłe zatrzymanie krążenia jest główną przyczyną śmierci w Europie i w zależności od
przyjętej definicji, jest rozpoznawane u 350 000 - 700 000 tysięcy osób rocznie. Podczas
wstępnej analizy rytmu serca wokoło 25 - 30 % przypadków stwierdza się migotanie komór,
a prawdopodobnie u znacznie większego odsetka osób w momencie utraty przytomności
występuje migotanie komór lub szybki częstoskurcz komorowy, jednak do chwili wykonania
pierwszej analizy rytmu serca, przechodzi już w gorzej rokującą asystolię. Resuscytacja
krążeniowo - oddechowa w połączeniu z defibrylacją w ciągu 3- 5minut od utraty
przytomności może pozwolić na skuteczną reanimację w 49 - 75 % przypadków, a każda
minuta opóźnienia defibrylacji zmniejsza prawdopodobieństwo przeżycia o 10- 12% .
Automatyczny defibrylator zewnętrzny przeznaczony jest do użycia przez każdą osobę która
jest świadkiem zdarzenia, w którym wymagana jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa. W
naszym mieście Lubartowie publicznie nie jest dostępne ani jedno takie urządzenie 24H na
dobę, gdy w innych miastach a nawet wioskach AED jest dostępne i uratowało komuś życie.
Na placu przed UM Lubartów odbywa się wiele imprez bez zabezpieczenia medycznego więc
osoby tam przebywające oraz interesanci i pracownicy UM mogli by czuć się bezpieczniej.



Dodatkowe nieobowiązkowe załqczniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
J. ~)~i',.~\.c...~.,:;.~s:k~~:\"G_A [O
2. ?':)_j."!.~.~.'... l<.c.:,f~':-::~~:\.h;:_ A tO.

Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym.

Data i podpis zgłaszającego projekt:
(\i.rJIO .10 I; {~ \

~T~J t(L~~,

Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierajqcych projekt

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibą w
Lubartowie, ul. Jana Pawła II J2.

Lp. I Imię i nazwisko I Adres zamieszkania I Podpis
-
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TO URZĄDZENI
•RATUJE ZYCIE

UŻYJ GO
TYLKO W SYTUA
ZAGROŻEN ·


