AED REŠUJE ŽIVLJENJA
Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline
Partnerji: občina Ravne na Kor., občina Prevalje, občina Mežica, občina Črna na Kor.
Vrednost operacije: 19.979,92 EUR
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 15.368,00 EUR
Izvedba operacije: 1.9.2017 – 31.05.2018
Ozadje operacije
Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti v razvitem svetu. Najtežji zaplet je srčni zastoj. Vsak
dan v Sloveniji umre zaradi srčnega zastoja v povprečju 5-6 ljudi. Največkrat se srčni zastoj zgodi
vpričo drugih ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi seveda vedeli kako. Z poznavanjem
temeljnih postopkov oživljanja in usposobljenostjo za uporabo AED aparata, bi bila možnost
preživetja občanov s srčnim zastojem večja.
V Mežiški dolini imamo trenutno nameščenih 30 javno dostopnih AED aparatov. Iniciativa za AED, ki
je civilno združenje vseh, ki so pripravljeni sodelovati pri širjenju mreže javno dostopnih AED, pa si
prizadeva, da jih bo nameščenih še več.
Z aktivnostmi predlagane operacije želimo prebivalstvo poučiti in usposobiti za hitro in učinkovit
pomoč ob srčnem zastoju. S tem bomo bistveno izboljšali kvaliteto in varnost življenja na podeželju.
V okviru operacije bodo pripravljene vsebine in izvedena usposabljanja s področja postopkov
oživljanja, pripravljen bo informativni material (zloženke, letaki). Prebivalce Mežiške doline (otroci na
šolah, odraslo prebivalstvo, prostovoljni gasilci) želimo usposobiti, da bodo lahko s svojim znanjem in
uporabo AED aparata pomagali ljudem z nenadnim srčnimi težavami. Na delavnicah bo del časa
namenjen tudi splošnim vsebinam s področja zdravja in zdravega načina življenja v smislu
preprečevanja nastajanja bolezni srca in ožilja. S tovrstnim izobraževanjem in praktičnim
usposabljanjem bomo poskrbeli za kvalitetnejše in varnejše življenje na podeželju.
Operacije se smiselno povezuje z izvajanjem Ukrepa 5 iz SLR Podpora aktivnostim za razvoj dejavnosti
za prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti in za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga, vključno z
zagotavljanjem infrastrukture za kakovostnejše življenjsko in bivalno okolje.
Ukrep je namenjen aktivnostim za prebivalce območja za razvoj dejavnosti, ki bo prebivalcem
območja omogočila boljše pogoje za življenje ter bolj pestro in zdravo življenje. Pomemben dejavnik
kvalitete bivanja pa je tudi varnost v širšem smislu, zato bodo s tem ukrepom podprte tudi dejavnosti
izobraževanja, osveščanja, usposabljanja za varnost v vseh pogledih – boj proti drogam, zdravo
življenje, ekologija, požarna varnost, ….
Cilji operacije
Naš dolgoročni cilj je, da se poveča število tistih, ki se po preživetju tako hude situacije, kot je srčni
zastoj, vrnejo v domače okolje in v enako kvaliteto svojega življenja, kot pred dogodkom.
Specifični cilji, pa so:
•
osveščanje prebivalstva o pomenu zdravega načina življenja v smislu preventive
•
usposobiti prebivalce vseh starosti in jim približati napravo AED,
•
promocija AED aparatov in pomena hitrega ukrepanja pri nujnih stanjih, spodbuditi
podjetja, občine… k nakupu AED

Aktivnosti operacije
•
Priprava in izvedba delavnic za posamezne ciljne skupine – 6 izvedb v vsaki občini
•
Oblikovanje in tisk promocijskega oz. informativnega materiala – zloženke, plakati s
predstavitvijo postopkov, ki jih bodo udeleženci praktično spoznali, promocijske majice, nalepke za
omarice, INFO pingvin
•
Nakup in montaža 4 novih aparatov AED s pripadajočimi ogrevanimi omaricami
Rezultati operacije
•
•
•
•

Izvedenih 24 delavnic za opredeljene ciljne skupine (na območju vsake občine 6 izvedb)
neposredno vključenih v izobraževanje in usposobljenih 400 prebivalcev Mežiške doline
natisnjeno informativno gradivo – 500 kosov zloženk
postavitev 4 novih AED aparatov – v vsaki občini en aparat

