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Vážená paní starostko,

Vážený pane starosto, !

Knjský Úřad Pardubického kraje, odbor sociátních věcí pořídil v rámci podporv seniorů tar.

"SENIORSKOU OBÁLKU", která je určená zejména osamoceně žijícím seniorům a osobám se
zdravotním PostiŽením a má ta cíl pomoci v tísni a ohrožení }ejich zdraví či života. po§louži ve chvíli,
kdy senior bude potřebovat rychlou pomoc ze skany zdravotníků, policistů, hasiču či strližníků, kteří
zasahují u seniora, jenŽ není vzhledem k aktuální situaci schopný sdělit poťebné údaje.

Jedná se o plastovou obálku s vloženým tiskopisem "t.C.E. IGRTA' (ln Case of Emergency), do
něhoŽ senior (sám nebo za pomoci příbuzných či svého praktického lékaře) yyplní základní rldaie o
suých alergiích, nemocech, }écích (včetně dávkování) i kontakty na své blízké osoby a praktického
lékaře. Obálka s potřebnými údaji pak bude umístěna na viditelném mlstě v domácnosti seniora (naď.
na dveřÍch lednice nebo vnitřnÍ staně vchodových dveří} tak, aby siiich záchranáii i policisté všimlia
mohlis údaji pracovat.

Pro zájemce je v současné době "SENIORSKÁ OBALKA" dosfupná na odboru sociálních věcí
Kraiského tiřadu Pardubického kraje, budou ji mít k dispozici také složky integrovaného záchranného
systému Pardubického kraje a budou také distribuovány prostřednictvím akcí pro senbry pořádaných

Pardubickým krajem.

V PříPadě Vašeho zájmu tyto obálky poslqtnout Vaširn občanůrn, jsme schopni v omezeném množství
Vám je v tiŠtěné podobě doručit. V případě většího zájmu je možné brmulář obálky stáhnout na webu
Ministerstva práce a sociálních věcí: htto:lfunnnrv.seniorivkraiich.c/seniorska-obalka/.

Pro bližší informace kontaktujte, prosím, Renatu Kočí (tel: +420 466 026 198, mobil: +420 601
560 8 1 9, renata. koci@pardubickykrai.cz).

VěřÍme, Že "§ENlORSl(d OBÁLI(A" se ive Vaší obci s pomocí Pardubického kr:aje stiane účinným
nástrojem podpory seniorů a osob se zdravotním postižením.
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SENIORSIÚ OBIÍLKA ie dokument určený zejména osamoceně žijícím seniorům a má za cíl pomoci v tísni
v ohrožení zdraví, či života. Může pomoci především záchranářům a policistům, kteří zasahu|í u seniora, kte4f není
schopný sdělit potřebné údaie

Do určeného tiskopisu I.C.E KARTA senior [sám, za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní
základní údaje o sqých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování] i kontakty na své blízké osoby a praktického
lékaře. Údaje pak budou umístěny na viditelném místě v bytě (na dveřích lednice nebo vnitřní sřaně vchodových
dveří] v plastové obálce talr aby si iich záchranáři i policisté všimli a mohli s údaji pracovat. Tato obálka poslouží
ve chvíli, kdy senior bude potřebovat rychlou pomoc ze strany zdravotníků, ale také policistů, hasičů či strážníků.

Jedná se o proiekt Ministerstva práce a sociálních věcí, ke kterému Pardubic\ý krai přistoupil a realizuie ho iako
iednu z aktivit svého projektu,,Důstojný život seniorů v Pardubickém kraii - Informace, aktivity, bezpečí".

Seniorská obálka bude pro zájemce dostupná na odboru sociálních věcí Kraiského úřadu Pardubického kraje,
na obecních a městs\ých úřadec}l u posl§/tovatelů vybraných sociálních slúžeb, budou ji mít k dispozici také složIry
integrovaného záchranného systému Pardubického kraje a budou distribuovány prostřednictvím akcí pro seniory
pořádaných Pardubic\ým krajem.

- Pardubicky kraj
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za oblast sociálních věcí
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc,
ministryně práce a sociálních věcí
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za oblast zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,
M HA ministr zdravotnictví

Semafor: Driležitost kolonek k vyplnění
se ídí barvarní.
Údale: ZáLežívšak jen na Vás,
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte!
Umístění: Viditelné místo v bytě.
Zvenku na dve e lednice magnetkou či
navchodové dve e ze stranybytu. Jsou
to první dve e, jímiž složky záchranné}ro
systému prochází.
Aktuá! nost: Prosím e, udrh4te
ridaje aktuální! Vyměňte obálku
vžďy pŤí zrnénách lékri, kontaktri,
po hospitalizací.
Datum narození: Je na Yás, zdavyplníte
zďravotní pojišťovnu nebo rodné číslo,
tyto daj e je zdravotnická záchtanná
služba schopna zjistit z Vašich dokladri.
Alergie: Velmi vyznarnná kolonka,
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro zác}rrranáŤe je driležité vědět,
jaké máte současné nemoci a zďa jste
nemoc prodělali p ed rokem nebo p ed
20 lety.
Léky: Uvádějte název opsanlí z krabičky,
včetně množství (nap íklad Bo mg),
dále dávku (nap íklad r tableta)
a pak dávkování (nap íklad r-o-r).
Kontakty: Osoby blízké = rodinní
p íslušníci, sousedé číp átelé,
je to zcela na Vás.
Telefon pom že v p ípadě zajištění péče
o pečujícího nebo o domácího mazlíčka.
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I(ontakt na praktického léka e napomri_že
p i zjištění dalších informací.
Š vyfmením karty Vám mohou pomoci
Vaši blízcí nebo praktickli léka .
V p ípadě, že jste byli v poslední době hospitalizovártí,
vložte do obálky i poslední propouštécí zprávu.
Je zde uvedeno mnoho zdravotních irdajri, které
pomohou zácJrrraná rj_m rozhodnout o tížíVašeho
aktuálního stavu a optimální terapii na místě
nebo nutnosti transportu do zďravotnického zaŤízení.
Sv m podpisem stvrzujete, že idaje jsou pravdivé
aže 1e mohou zách:ranné složky využít v p ípadě
situace tísně, ohrdžení zdraví nebo života.
Neotvírejte však švé dve e bez zfuran každémul
Yyužív ejte,,b e zp ečno stní Ť etízek" a,,kukátko "
na dve ích.
Osvědčuje se mít v domě také ,,hlásiče kou e".
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