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Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) L003

DSR-BAM-IV.3020.15.003.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Defibrylatory dla Łodzi - bezpieczny mieszkaniec. Projekt zakłada zakup 5 defibrylatorów (aparatury ratunkowej) i
umieszczenie ich w punktach ogólnodostępnych.

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

Lokalizacja defibrylatorów zostanie ustalona z wnioskodawcą

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )

4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Zakup i montaż pięciu sztuk defibrylatorów typu aed: 5 x
12 000

60 000.00 zł

2. Kampania informacyjna - oznakowanie 2 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 62 000.00 zł

5. OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada zakup 5 defibrylatorów (aparatury ratunkowej) i umieszczenie ich w punktach ogólnodostępnych jeden na
jedną dzielnicę. Defibrylator jest urządzeniem, które na żądanie wyzwala impuls elektryczny o odpowiedniej energii
wyrażonej w dżulach (J). W automatycznym defibrylatorze proces rozpoznawania rytmu serca i decyzja o konieczności
defibrylacji zachodzą zupełnie bez udziału operatora. Dopasowanie energii również zachodzi automatycznie i jest zależne od
tego, czy do urządzenia podpięte są elektrody dla dorosłego, czy dla dziecka oraz z jakiego protokołu korzysta defibrylator
np. dla dorosłych może być to energia 150 J, 200 J, 360 J, a dla dzieci: 50 J. Jedynie samo wyzwolenie impulsu musi zostać
wykonane przez wciśnięcie przycisku. Defibrylator jest bardzo prosty w obsłudze, ale to jednocześnie niezwykle
zaawansowane technologicznie urządzenie, które bardzo dokładnie analizuje rytm serca osoby poszkodowanej. Jeżeli
zostanie wykryty jeden z rytmów defibrylacyjnych – migotanie komór (VF) lub częstoskurcz komorowy bez tętna (VT) –
system powiadamia o tym komendą głosową oraz instruuje, jakie czynności należy wykonywać. Jeżeli natomiast nie ma
potrzeby wyzwolenia impulsu, wspomaga proces resuscytacji, informując ratownika o czynnościach, jakie ten powinien
prowadzić zgodnie z algorytmem BLS (ang. Basic Life Support, podstawowe zabiegi resuscytacyjne). Automatyczny
defibrylator zewnętrzny powinien być wykorzystany w każdej sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. WAŻNE — Bez
znaczenia jest mechanizm, w jakim do niego doszło. Urządzenie może być również wykorzystane u osoby nieprzytomnej, za
to z zachowaną akcją serca. W takim wypadku będzie monitorowało rytm i w razie zatrzymania krążenia lub wystąpienia
rytmu defibrylacyjnego poinformuje o tym osobę udzielającą pierwszej pomocy. To urządzenie bardzo przydatne,
uniwersalne i w pełni zautomatyzowane, właśnie po to, by użytkownik nie musiał zastanawiać się nad tym, czy uruchomić je,
czy nie. 1) Zakup sprzętu ratunkowego. 2) Przeszkolenie pracowników instytucji, gdzie będzie umieszczony (sprzęt jest
intuicyjny i szkolenie jest jedynie formalnością, żeby dać poczucie większej kompetencji). 

6. OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ 

--

7. DANE KONTAKTOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

Natalia Bartosik - nataliaabartosik@gmail.com Michał Bartosik – bartosik.m3@gmail.com 
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8. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Wymagane oświadczenia: Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz miasta Łodzi, materiałów w wyżej
wymienionej postaci, zwanych dalej „Materiałami”:

[NIE] - Posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem publikacji na stronie internetowej
www.lodz.pl/bo.

[NIE] - Publikacja Materiałów na stronie internetowej www.lodz.pl/bo nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in.
autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku.

[NIE] - Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację Materiałów w celu publikacji na
stronie internetowej www.lodz.pl/bo.

W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko miastu Łódź lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie strony
www.lodz.pl/bo z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją
Materiałów na stronie internetowej www.lodz.pl/bo zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycia wszelkich
kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem miasto Łódź lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie strony
internetowej www.lodz.pl/bo poniosły.

[NIE] - Akceptuję powyższe oświadczenie
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