מכשיר החייאה מציל חיים בבניין
לדיירי הבניין שלום,
אנו מבקשים להפנות את תשומת לבכם לנושא שהוא בבחינת הצלת נפשות של דיירים בבניין ,כתוצאה
מדום לב שיכול להתרחש לכל אחד מאתנו.
•

רוב אירועי דום הלב בישראל מתרחשים בבית )כ 6,500-בשנה(

•

דום לב יכול להתרחש בכל גיל ולא רק למבוגרים חולי לב )אפילו לילדים(

•

ללא הפעלת מכשיר החייאה בזמן  -כ 94%-מאירועי דום הלב בבית מסתיימים
במוות!

•

מכשיר החייאה שמופעל תוך  3-4דקות מרגע האירוע ,עוד לפני הגעת אמבולנס -
מעלה את סיכויי ההישרדות )ללא נזק מוחי(  -פי ! 10

מהטעם הזה יותר ויותר בניינים משותפים נוטים למצוא לכך פתרון מתאים באחרונה.
אלא שמסתבר כי בשונה מאירוע דום לב במרחב הציבורי ,החייאה מוצלחת בבתים שלנו מחייבת פתרון
רחב יותר ,שכולל מלבד מכשיר החייאה ,גם ארונית מתאימה וסיוע של מתנדבי מד"א ומתנדבים
מהבניין בהבאת המכשיר למשפחת הנפגע וסיוע בהחייאה עצמה.
אתר בשם "לבבי"  www.levavy.co.il :מתמחה בהכוונה לפתרון כוללני ה"תפור" לבניינים משותפים.
נראה כי הפתרון המומלץ על ידי "לבבי" לבניין משותף כשלנו הינו אופטימאלי כי :
 .1משולבת בו התמיכה הנדרשת למשפחת הנפגע בזמן קצר  -על ידי מתנדבי מד"א
ושכנים ,כדי לשפר את סיכויי ההחייאה -
•

הדרכה לדיירים אודות מכשיר ההחייאה.

•

רישום מספר מתנדבים מבין הדיירים לסיוע בעת אירוע ע"י הבאת
המכשיר לבית הנפגע והחייאה ורישומם במד"א.

•

רישום המכשיר במד"א – באופן זה ברגע שיתבצע טלפון חירום מכתובת
הבניין – יקפוץ אצל מד"א באופן אוטומטי הקישור למתנדבים ושכנים
הנמצאים באזור .המערכת של מד"א תזניק אותם ,כדי שיגיעו לתפעל את
המכשיר ולבצע החייאה עוד לפני הגעת האמבולנס.

 .2מרכיבי הפתרון הינם באיכות גבוהה -
•

מכשיר החייאה אוטומטי איכותי ומתקדם מתוצרת ארה"ב )עם אחריות יצרן
לשמונה שנים וסוללה לשבע שנים(.

•

קל להפעלה על ידי כל בוגר ודובר עברית

•

לכל אחד/ת מותר להפעיל

•

ארונית מעוצבת ואסתטית במיוחד ללובי של בניינים משותפים ,שמבטיחה
נגישות למכשיר ההחייאה לכולנו.

 .3המחיר של השירות הכוללני הינו תחרותי והעלות לכל משפחה מתגמדת אל מול
התועלת שבהצלת חיים במתכונת יעילה זו.
לפיכך לאחר בחינת הנושא ,וועד הבית ממליץ לרכוש מקופת הוועד את השירות הנדרש בסכום
כולל של  4,950ש"ח )כולל מע"מ(.
בתודה,
וועד הבית

