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Více přenosných defibrilátorů zachrání více životů
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Současným trendem v poskytování první pomoci je pořizování automatizovaných externích
defibrilátorů (AED). Toto přenosné zařízení, které může obsluhovat vyškolený laik, slouží
k resuscitaci v krizové situaci a pomáhá tak k záchraně života. Ideální vizí je vybudovat
hustou síť defibrilátorů dostupných na veřejných místech. Organizace Diakonie Praha se
snaží napomáhat tomuto smysluplnému cíli, proto byly zakoupeny tři nové defibrilátory
umístěné na různých pracovištích po Praze, aby sloužili veřejnosti a zdraví.
Zdravotnická záchranná služby hl. m. Prahy provedla loni přes 700 zásahů v terénu, kdy došlo
k náhlé zástavě oběhu a srdeční činnosti. Více než 80 % takových případů řešili akutně na
místě nezdravotníci ještě před příjezdem záchranky. „AED je sofistikované zařízení, které
umožňuje na základě automatické analýzy EKG instruovat pomocí zřetelných vizuálních a
hlasových pokynů krok za krokem laického zachránce k provedení bezpečné a účinné
resuscitace s podáním defibrilačního výboje. AED dodá srdci ve stavu komorové fibrilace
řízený elektrický výboj sloužící k obnovení normálního srdečního rytmu.“ říká profesionální
záchranář pan Norbert Bidrman.
Užitečnost defibrilátorů potvrzuje také MUDr. Petr Janský z Kliniky kardiovaskulární chirurgie
FN Motol: „Automatizované externí defibrilátory mohou pomocí elektrického výboje
zachránit život lidem, které postihne náhlá srdeční příhoda spojená se zástavou krevního
oběhu. Výhodou je, že první pomoc těmito přístroji může být v případě potřeby poskytnuta i
vyškolenými laiky mimo zdravotnické zařízení. Časnou defibrilací tak výrazně vzrůstá
pravděpodobnost úspěšného obnovení krevního oběhu.“
Defibrilátory umístěné v rámci střediska Diakonie Praha jsou registrovány v aplikaci
Záchranka. K dispozici jsou během otvírací doby pracovišť, kdy je přítomen vyškolený
personál. Diakonie Praha bude letos na přelomu května a června pořádat zábavně-vzdělávací
akce pro veřejnost, kde proběhne odborná ukázka a školení práce s defibrilátorem.
Místa s přístrojem AED Diakonie Praha a otvírací doba:
1/ Na palubě, Vlachova 1502/20, Praha 13, 155 00, pondělí 7:00 až pátek 17:00
2/ Ratolest, Saratovská 3392/8, Praha 10 – Strašnice, 100 00, všední dny 7:00 – 16:00
3/ Zvonek, Šípková 1838/1, Praha 4 – Krč, 142 00, denně 7:00 – 18:00
Fotografie ke stažení ZDE.
Kontakt:
Barbora Dukátová, 605 207 619, dukatova@diakonie-praha.cz
www.diakonie-praha.cz

Informace o Diakonii Praha
Diakonie Praha je nezisková organizace, která poskytuje sociální, terapeutické, rehabilitační
a poradenské služby lidem s handicapem. Posláním organizace je podpora dětí a dospělých
osob s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením tak, aby mohli žít život
co nejvíce se podobající běžnému životu svých vrstevníků. Podpora a péče je našim
uživatelům poskytována ve všech oblastech, které sami nezvládají, ale zároveň jsou
podporováni v co největší samostatnosti.
Poskytované služby:
Ambulantní: Denní stacionář, Odlehčovací služba, Sociálně terapeutická dílna, Centrum
denních služeb, Raná péče
Terénní: Raná péče
Pobytové: Týdenní stacionář, Odlehčovací služba, Chráněné bydlení, Domov pro osoby se
zdravotním postižením
www.diakonie-praha.cz

