Rozšíření AED ve městě Brně
Co je to Automatizovaný externí defibrilátor (AED)?
...je přístroj, který je schopen analyzovat křivku EKG a laického
zachránce vede v případě potřeby hlasovými a písemnými pokyny k provedení bezpečné defibrilace.
Co je defibrilace?
...je odborný postup, schopný zrušit významnou poruchu srdečního rytmu (fibrilaci komor) vedoucí k zástavě oběhu. Fibrilace
komor je nejčastější kardiální příčina náhlé zástavy oběhu (NZO).
Proč včasná defibrilace?
...jako jeden z postupů neodkladné resuscitace, podstatně zvyšuje její následnou úspěšnost. Pokud je provedena okamžitě po příhodě, udává se přežití až v 94 %. Provedení defibrilace za 5 minut
po NZO znamená přežití v 50 % a za 12 minut po NZO už jen 25 %.
Včasná defibrilace je velice důležitá!
Proč Brno potřebuje AED?
V Brněnské aglomeraci resuscitují týmy Zdravotnické záchranné
služby (ZZS) ročně kolem 200 pacientů a u 45 % z nich, se v terénu podaří obnovit spontánní krevní oběh. Toto číslo nevypovídá
o následném přežití pacientů. Velké množství pacientů umírá po
převozu do nemocnice, nebo situaci přežijí s těžkým neurologickým deficitem. Po 5 minutách od vzniku náhlé zástavy oběhu
dochází k nezvratnému poškození mozkových buněk. Zákonem
stanovená dojezdová doba pro týmy Zdravotnické záchranné
služby je 20 minut. I když průměrně týmy ZZS dojíždí k pacientům
do 8 minut, je tato doba pro pacienta osudnou, pokud na místě
není poskytována laická první pomoc. Největší šanci na přežití
dává postiženému kromě kvalitní okamžité resuscitace i včasná
defibrilace. Včasná defibrilace je jedním z postupů neodkladné
resuscitace, podstatně zvyšující její následnou úspěšnost. Pokud
je provedena okamžitě po příhodě, udává se přežití až v 94 % případů. Provedení defibrilace za 5 minut po NZO znamená přežití
v 50 %, a za 12 minut po NZO už jen 25 % případů.
Informace o projektu
Projekt navazuje na prvopočátek zavádění systému „Rozmístění AED v Brně a Jihomoravském kraji“, který byl pilotně zahájen
v roce 2013 v Brně a v dalších fázích se rozšiřoval o AED u soukromých subjektů, Hasičského záchranného sboru (HZS) a vybraných jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) v kraji. V roce
2015 se do něj zapojila i Policie ČR.
Smyslem projektu je především zajistit pokrytí defibrilátory a tzv.
first respondery ve statutárním městě Brně, tak aby se zvýšila
pravděpodobnost záchrany člověka při náhlé zástavě oběhu.
AED budou umístěna v jednotlivých městských částech do boxů.
Bude tedy možno je využít pro resuscitaci s veřejným přístupem
k defibrilaci (náhodný svědek NZO) nebo pomocí first responderů
(JSDH a MP).

Příběh
Koncem srpna 2017 v nočních hodinách došlo na brněnském
nádraží k náhlé zástavě oběhu u staršího muže. Svědky zástavy
byli zaměstnanci nádraží, kteří ve spolupráci s operátorkou ZZS
zahájili neodkladnou resuscitaci.
Na nádraží je umístěn Automatizovaný externí defibrilátor, který byl
při resuscitaci použit a byl podán defibrilační výboj, ještě před příjezdem ZZS. Společnými silami laických i profesionálních záchranářů se podařilo pacienta zresuscitovat a následně byl převezen
do Fakultní nemocnice u sv. Anny na Urgentní příjem.
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Díky příkladné spolupráci svědků události, operátorkám ZZS,
dostupnému veřejnému defibrilátoru a následné péči posádky
ZZS byl muž v terénu zachráněn a vrátil se zpět do normálního
života.

Okamžitá resuscitace
s použitím AED významně
zvyšuje šanci na přežití!

...dalších 27 AED
pro Brno!
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● Kde již najdete AED?
• MP Brno, ostraha u přehrady, Bystrc
• UAN Brno-Zvonařka, výpravní
budova - čekárna pro cestující
• Aquaparku Kohoutovice
• Pasáž KB a.s. nám. Svobody 21
• Zelný trh 13
• Předprodej DPMB, Mendlovo nám. 19
• Hvězdárna a planetárium Brno,
recepce u hlavního vchodu
• ZOO Brno, služební vrátnice
• Sportovní hala SKKP,
Vodova 336/108
• Masarykova univerzita,
Žerotínovo nám. 9, Vrátnice rektorátu
• Špilberk, Ostraha objektu
• Hlavní nádraží Hala,
pokladna ČD Kurýr
• BVV, Vrátnice Kongresového centra
• Magistrát města Brna, vrátnice
Dominikánské nám. 1
• Magistrát města Brna, vrátnice
Malinovského nám. 3
• Magistrát města Brna, vrátnice
Koliště 19
• Magistrát města Brna, vrátnice
Kounicova 67
• Městská část Brno Líšeň, Jírova 2
• Městská část Brno Líšeň,
nám. Karla IV 18
• Nejvyšší soud ČR, Burešova 20
• Masarykova univerzita,
Fakulta sportovních studií,
Kamenice 5

• Olympia Brno, U dálnice 777
• Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1
• Školní a výcvikové zařízení HZS ČR,
středisko Brno, Trnkova 85
• Sportovní a rekreační areál
Kraví hora, p.o., Údolní 76
• Letiště Brno, Tuřany 27
• Správa železniční dopravní cesty,
Kulkova 28, Brno
• Makro Brno, Kaštanová 50
• NCO NZO Vinařská 6, Brno
• Smurfit Kappa, Tovární 15, Chrlice
• PS Brno BVV 5 brána,
Bauerova , Brno
• PS Brno Lidická, Lidická 61, Brno
• PS Brno Líšeň, Zaoralova 3, Brno
• PS Brno Přehrada, Hrázní 1, Brno
• SDH Soběšice,
Útěchovská 68, Brno
• Policie Brno, oddělení
hlídkové služby
• Chrlice, Rebešovická 771/42,

● Kde najdete nová AED?
• Bohunice, Dlouhá 577/3, Úřad MČ
• Brno-sever, Hasičská zbrojnice
Soběšice
• Brno-sever, Lesná - TJ Tesla
• Brno-sever, Husovice - MPB
• Brno-střed, Dominikánská 2,
Úřad MČ
• Brno-střed, Měnínská 4, Úřad MČ
• Brno-střed, Husova 5, MMB

• Bystrc, náměstí 28. dubna,
služebna MP
• Bystrc, Přístavní, Služebna
MP - poříční jednotka
• Chrlice, Hasičská zbrojnice
• Ivanovice, Úřad MČ
• Jehnice, náměstí 3. května,
Hasičská zbrojnice
• Kohoutovice, Libušina třída 580/4,

Zdravotní středisko
• Komín, Vavřínecká 15, Úřad MČ
• Komín, Hlavní 120,
Budova staré hasičky
• Královo pole
• Líšeň, Mariánské údolí
• Maloměřice a Obřany, Úřad MČ
• Medlánky, Úřad MČ
• Ořešín, Hasičská zbrojnice

• Řečkovice a Mokrá Hora,
Služebna MP
• Řečkovice a Mokrá Hora, Úřad MČ
• Útěchov, Hasičská zbrojnice
• Vinohrady, Služebna MP
• Žebětín, Hasičská zbrojnice
• Slatina, Přemyslovo náměstí
• Starezsport, Zábrdovice - koupalistě

