Knebel, den 05. febr. 2006

Til Beredskabskommissionen
Rådhuset
8400 Ebeltoft

Vedr. hjertestarter til Brandstationen i Knebel

På foreningens generalforsamling fredag den 27. januar 2006 blev bestyrelsen stærkt opfordret til at
arbejde for anskaffelse af hjertestarter til beredskabet i Knebel.
Ved samme lejlighed tilkendegav SOS-gruppen, der ved generalforsamlingen var repræsenteret ved
Knud Bak, sin umiddelbare interesse i et samarbejde om at løse denne opgave.
Imidlertid har spørgsmålet - om der burde være en hjertestarter på stationen i Knebel på linie med
stationer andre steder rundt om i landet - været diskuteret mand og mand i mellem gennem mere
end et års tid. Men da brugen af en defibrillator kræver særlig uddannelse af det frivillige
mandskab, har de reelle forsøg på anskaffelse hidtil været sparsomme.
Nu er situationen en anden, idet en nytilkommet brandmand, der tidligere har været ansat som
falckredder i Århus i 20 år og fuldt uddannet på området, rent faktisk er kvalificeret til såvel selv at
bruge hjertestarteren som til at forestå uddannelsen af kolleger i brugen af defibrillatorer.
På den baggrund aktualiseres spørgsmålet om anskaffelse af materiellet til stationen i Knebel, og
det sætter endog spørgsmålet om nødvendigheden af anskaffelsen yderligere i relief, at pågældende
redder efter det oplyste ikke kan bevare sin ekspertise uden vedholdende brug af materiellet og
vedligeholdelse af sine opnåede kvalifikationer.
Det vil med andre ord sige, at søges defibrillatoren ikke anskaffet hurtigst muligt, forringes
vilkårene for at udnytte den tilstedeværende uddannelseskapacitet for til sidst helt at forsvinde.
I Borgerforeningen anser vi det for oplagt at udnytte den opståede situation og styrke den
præhospitale indsats i området endog for et mindre beløb i størrelsesordenen en snes tusinde kroner.
På den baggrund skal Borgerforeningen Mols anmode Beredskabskommissionen om at bevilge en
hjertestarter til Brandstationen i Knebel.
Med venlig hilsen
På vegne af Borgerforeningen Mols
Jørgen Ørgård
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