KORONARNI KLUB CELJE
Celje, 19. 6. 2019

VABIMO
vas na predstavitev projekta
LOKACIJA IN DOSTOPNOST DO AVTOMATSKIH ZUNANJIH
DEFIBRILATORJEV V MESTNI OBČINI CELJE,
27. junija 2019, ob 12. uri v prostorih Koronarnega kluba Celje
V Sloveniji vsako leto doživi srčni zastoj okoli 1600 ljudi, v Mestni občini Celje pa okoli 40 do 50. Pri nenadnem
srčnem zastoju, ki se zgodi izven zdravstvenih ustanov, so običajno prisotni laiki, veliko manj verjetno je, da je
takoj na voljo zdravstveno osebje z ustrezno opremo. Čim zgodnejša uporaba avtomatskih zunanjih
defibrilatorjev, s katerim opravimo ponovno vzpostavitev učinkovitega srčnega ritma, je pomemben člen t.i.
verige preživetja, ki lahko edina ponovno vzpostavi delovanje srca. Podatki o lokacijah defibrilatorjev (AED baza
Slovenije) so sicer na voljo na spletu, a seznam ni popoln in se ne posodablja. Lokacije defibrilatorjev niso
ustrezno označene, hkrati pa tudi laična javnosti ni ustrezno seznanjena s pomenom in načinom njihove uporabe.
V sodelovanju med Visoko zdravstveno šolo v Celju kot prijaviteljico projekta in Koronarnim klubom Celje kot
partnerjem ter s sodelovanjem študentov različnih študijskim smeri smo iz različnih zornih kotov preučili lokacije
AED v MOC in morebitne oznake, ki prebivalce opozarjajo nanje ter analizirali obveščenosti javnosti o AED
med laično javnostjo ter pripravili priporočila.

Program dogodka:
1. Pozdrav dekana Visoke zdravstvene šole v Celju izr. prof. dr. Gorazda Voge in predsednika
Koronarnega kluba Celje g. Franja Luca.
2. Predstavitev razpisa Projektno delo z gospodarskim in negospodarskim sektorjem: Študentski inovativni
projekti za družbeno koristno delo (Katja Esih, strokovna podpora projekta).
3. Predstavitev projekta: Lokacija in dostopnost do avtomatskih zunanjih defibrilatorjev v Mestni občini
Celje (Roman Parežnik, pedagoški mentor).
4. Pomembnost prvih minut oživljanja (Sonja Urbancl, strokovna sodelavka).
Predstavitve študentov:
1. Analiza stanja o AED v Mestni občini Celje: lokacije, označevanje, dostopnost in obveščenost občanov.
2. Predstavitev zemljevida obstoječih lokacij AED s predlogi dodatnih lokacij v Mestni občini Celje.
3. Predlogi za izboljšave lokacij, označevanja in dostopnosti do AED v Mestni občini Celje.
4. Predlogi izdelave informacijskih tabel ter lokacij njihove namestitve.
5. Predlogi za izboljšanje obveščenosti javnosti o AED.
6. Razprava in zaključki.
Prijazno vabljeni!
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g. Franjo Luc l.r.
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