Hjertestarteren i kirken.

Alling Beboerforening har i samarbejde med menighedsrådet købt en hjertestarter, der findes i
den grå kasse over skabet til højre for døren i våbenhuset i Alling Kirke.
Lørdag d.25/2 afholdt vi kursus i vores nyindkøbte hjertestarter med Thomas Pedersen fra
Kolding.
Vi var 13 friske mennesker der mødte op i beboerhuset.
Vi startede med teori omkring basis førstehjælp. Det var fint at få genopfrisket nogle af de
ting der måske har en tendens til at gå i glemmebogen, når det ikke bliver brugt. Men det var
ingen hemmelighed at fokus var på hjerte/lunge redningen idet en af de hyppigste årsager til
døden er hjertestop.
Inden jeg mødte op til dette kursus havde jeg nok en forventning om at en sådan hjertestarter
kunne redde liv – altså lidt af et mirakelmiddel. Men det viser sig at jeg tog fejl, den slags
findes ikke. Det der kan redde vores liv er den første hurtige indsats inden ambulancen eller
lægen kommer. Vi bor i et område hvor der er en responstid på ca. 12 min. og får vi ikke gang
i pumpeværket så der kommer ilt til hjernen indenfor de først 4-6 min. er risikoen for en
hjerneskade stor.

Der skal to ting til
Hjertestarteren alene redder ikke liv. Kun i kombination med livreddende førstehjælp kan du
give et menneske, der falder om, en ærlig chance for at overleve. Op til 60 % overlever et
hjertestop med hurtig hjælp fra en hjertestarter og livreddende førstehjælp. Uden overlever
kun 6 %.
Der blev aktivt lyttet og jeg har en fornemmelse af at alle havde en rigtig god eftermiddag. Så
på vegne af bestyrelsen vil jeg gerne sige tak til de fremmødte og ikke mindst til Thomas, der
gjorde et alvorligt eftermiddags kursus til en god oplevelse for alle, fyldt med tilpas meget
alvor og humor.

Nedenfor kan i se navne og telefon nr. på lokale, der nu har styr på
førstehjælpen.
Hanne Clausen, Ringvej 1
Jesper Rasmussen, Ringvej 1
Kim Liebum, Tulstrupvej 3b
Egon Larsen, Ringvej 39
Birgit S. Rasmussen, Ringvej 39
Ditte Bootsmann, Ringvej 20
Jesper Dengsø
Søren Plesner, Ringvej 37
Kirsten Jeppe-Jensen, Ringvej 2
Nanna & Erik Olesen, Birkhedevej 25
Runa Olesen, Ringvej 3
Mia Rytter, Søvej 1C

tel.: 86892839
tel.: 86892839
tel.: 86891629
tel.: 86892276
tel.: 86892276
tel.: 86890333
tel.: 29677317
tel.: 86893155
tel.: 86892161
tel.: 86891581
tel.: 86891376
tel.: 51275122
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