Vil du være med til at redde liv i Guldborg og omegn?
- så kom og vær med - deltag i et gratis 7-timers førstehjælpskursus - og bliv førstehjælper i ”Danmark Redder Liv.”
Som førstehjælper i ”Danmark Redder Liv” kan alarmcentralen tilkalde dig, hvis der
sker et hjertestop inden for en radius af 5 km fra, hvor du befinder dig. Det er på
frivilligt basis og du bestemmer helt selv, hvornår du vil være aktiv og hvornår du ikke
vil være aktiv. Læs mere om ”Danmark Redder Liv” mv. her: "Danmark Redder Liv"
Mandag den 29. april 2019 kl. 19.00 afholdes et 1½-2 timers intromøde vedr. kurset
i Guldborgland Bådelaugs klubhus på havnen i Guldborg. Anne-Margrethe fra Dansk
Folkehjælp vil på intro-mødet, der varer 1½
- 2 timer, bl.a. fortælle om hvad kurset
indeholder, samt hvad der skal til, for at
blive godkendt FirstAED førstehjælper
(hjerteløber). Kurset er gratis og består af
7 lektioner fordelt over 2 aftener. Alle er velkomne til at deltage i mødet - ingen
tilmelding. Og - interesserede får mulighed for at tilmelde sig kurset.
Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe/SMS’e til mig på mob. 3024 7701

Mange

hilsner John R. FirstAED godkendt førstehjælper

…………………………………………………………………

Vi håber, at du har lyst til at komme og høre om ”Danmark Redder Liv”, og det skulle
glæde os, hvis du har tid og lyst til at være en del af projektet og bidrage til, at endnu
flere personer overlever et hjertestop uden mén.
Har du en førstehjælpsfaglig uddannelse og arbejde, så kan du tilmelde dig direkte. Har
du et førstehjælpskursus, som er maksimum 2 år gammelt, så kan du også tilmelde dig
direkte.
Danmark ligger helt i top, når det gælder om at få folk til at overleve efter hjertestop
udenfor sygehus. Hvert år får ca. 3.500 personer hjertestop uden for sygehus. Antallet
af overlevende er steget fra knap 150 personer i 2002 til over 500 i 2014. En af
årsagerne til dette er, at antallet af tilfælde, hvor der ydes hjerte-lungeredning før
ambulancens ankomst er steget fra 19 % i 2002 til 66 % i 2014.
Dansk Folkehjælp

