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Formularz zgłoszeniowy projektów

Wpłynęło dn.29-11-2018Przyjeto przez:
Agnieszka Szymczuk
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do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów

Nazwa projektu: Cenne życie AED Automatyczny Defibrylatora Zewnętrzny
Lokalizacja projektu: Sciana budynku UM ul. Jana Pawła II 12, Banku Spółdzielczego
- (adres, nr działki} Lubelska 30A oraz Lubelska 95

Podstawowe dane zełaszatacezo oroiekt:
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:
Nr telefonu:

Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia idziałania, które będq podjęte do jego realizacji, cele projektu, adresaci
proiektu uo.)

Projekt dotyczy zakupienia i zamontowania Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego
zwanym dalej AED w ilości trzech sztuk. Zakupienie kapsuły hermetycznej z ogrzewaniem i

alarmem otwarcia trzy sztuki, AED z kluczem pediatrycznym trzy sztuki, oznakowanie
urządzenia oraz montaż trzy sztuki. Cel projektu bezpieczeństwo ludności w zagrożeniu życia
lub zdrowia wszystkich przebywających w pobliżu AED. Szacowany koszt projektu 25 800

złoty.

Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, jaki problem rozwiqże, komu będzie służył, dlaczego należy go zrealizować itp.)
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Każdego roku w wyniku NZK umiera około 400000 Europejczyków, z tego aż 350
000 przypadków ma miejsce poza szpitalem. W skali świata NZK dotyka
niemalże 800 000 osób rocznie. Przedstawione liczby to tylko suche dane
statystyczne. Wyobraźmy sobie największy stadion piłkarski w Rio de
Janeiro stadion Marcana, który jest w stanie pomieścić 200 000 osób - 4
takie stadiony to żniwo, które rocznie zbiera nagłe zatrzymanie krążenie na
świecie.

Śmierć to pojęcie, które dotyczy każdego z nas. Niezależnie, kogo dotyczy, zawsze jednak
przychodzi za wcześnie ... W wielu przypadkach długotrwała choroba, nagły wypadek nie dają
szans na ratunek. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji i uchronić się przed
każdym zagrożeniem. Paradoksalnie jednak nagłe zatrzymanie krążenia stanowiące główną
przyczynę zgonów na świecie - jest odwracalne i choć nie da się ustrzec przed chaotyczną pracą
serca spowodowaną tym zdarzeniem - można to serce .zresetować" i "zaprogramować na
nowo". Wszystko to jest możliwe o ile defibrylator AED znajduje się dostatecznie blisko aby użyć
go w pierwszych minutach od utraty przytomności i zaniku podstawowych czynności życiowych.

Nagłe zatrzymanie krążenia może zdarzyć się wszędzie na ulicy, w domu, w pracy. Spotyka
ludzi, bez względu na wiek stan zdrowia czy stopień aktywności fizycznej. Aktualnie mniej niż
jedna osoba na 10 ma szansę na przeżycie.

Jakie są objawy nagłego zatrzymania krążenia? Zwykle chory odczuwa przyspieszone bicie
serca, często chaotyczne, ból w klatce piersiowej, zaczyna czuć się słabo i po chwili traci
przytomność. Wspomniane symptomy występują tak szybko, że często nie jesteśmy w stanie
zasygnalizować, że coś z nami się dzieje. O ile w otoczeniu najbliższych może to zostać
zaobserwowane wcześniej, zdarzenie w miejscu publicznym zauważane jest dopiero wtedy gdy
poszkodowany leży już na ziemi. Wtedy też zaczyna się walka z czasem ...

Najczęstszym powodem NZK jest migotanie komór lub częstoskurcz komorowy bez tętna. W
grupie zwiększonego ryzyka są osoby z zaawansowaną chorobą wieńcową oraz z
niewydolnością serca. Niestety zdarzenie to spotyka również osoby zupełnie zdrowe, a nawet
dzieci, dlatego tak ważne jest aby w porę zareagować.

Serce w przypadku NZK traci zdolność pompowania krwi, wszystko z powodu chaotycznej pracy
organu. W wyniku niedotlenienia organizmu poszkodowany traci przytomność, a czasu na
udzielenie mu pomocy jest niewiele. Ogromne znaczenie odgrywają pierwsze minuty od utraty
przytomności poszkodowanego. W tak krótkim czasie nie ma możliwości aby na miejsce
zdarzenia przyjechało pogotowie jedyną realną szansą na odratowanie życia jest użycie w miarę
najkrótszym możliwym czasie defibrylatora AED.

Dlatego tak ważny jest powszechny dostęp do defibrylatorów AED, aby każdy w sytuacji NZK
miał szansę na ratunek. Niestety takiej szansy nie dostał człowiek na przystanku przy banku
PKO w Lubartowie gdy doszło do NZK nagłego zatrzymania krążenia. W naszym mieście
Lubartowie nie jest dostępne ani jedno takie urządzenie 24H na dobę gdy w innych miastach jest
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i nie raz uratowało życie.

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
l. Kosztorys.

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

Data i podpis zgłaszającego projekt:

2 J v A II - 201g .

Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierajqcycb projekt

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibą w
Lubartowie, ul. Jana Pawła II 12.

JAdres zamieszkania Podpis _A
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�� AEDMAX.PL

AEDMAX.PL Sp. z o. o.
ul. Emaliowa 28 E
02-295 Warszawa
NIP: 5223118942

ODBIORCA:

x
OFERTA NR 404/0FH/18

z dnia 2018-11-22 (ważna do: 2019-01-31)

Defibrylator Philips
Heart5tart FRx

Torba FRx w zestawie

Klucz do trybu
niemowlę/dziecko do

modelu FRx

Kapsuła ROTAID Solid
Plus Heat z alarmem

Oznakowanie ROTAID na
dibondzie

6150,00 5100,00

1,00 1,00

AEOMAX.PL Sp. z 0.0.
ul. Emaliowa 28E tel. •.48 660 860 112
02-295 Warszawa kontakt@aedmax.pl

348,00 280,00

l szt.

l szt.

1 szt.

l szt.

l szt.

5100,00

1,00

280,00

1770,00

89,00

8%

109,47

5508,00

23% 1,23

1850,00 1770,00

8% 302,40

89,00 89,00

23% 2177,10

23%

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców potl numerem KRS: 0000723876 prowadzonym przez Sąd Re)nowy dla m.st.Warszawy. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Kapitał zakładowy S 000 zł. NIP: 5223118942 REGON: 369793658. Konto bankowe: mBank 74 1140 2004 0000 3502 7754 7408

mailto:kontakt@aedmax.pl
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30,00 0,00 1 szt.Zestaw ratowniczy 0,00 23% 0,00

IjPrma płatnoścł: Przelew 14 dni

Uwagi dodatkowe:

Opiekun Klienta: Joanna Muchowska, joanna@aedmax.pl, tel: 791 341 440 x ;) hLt -

'.

AEOMAX.PL Sp. z 0.0.
ul. Emaliowa 28E tel.+ 48 660 860 112
02-295 Warszawa kontakt@aedmax.pl
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Sądowego. Kapitał zakładowy 5 000 zł. NIP: 5223118942 REGON:369793658. Konto bankowe: mBank 74 1140 2004 0000 3502 7754 740B
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