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„KOPERTA ZDROWIA” DLA SENIORÓW
W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyła się konferencja poświęcona „Kopercie
zdrowia” dla seniorów. W spotkaniu wzięli udział wicestarosta tarnogórski, dzielnicowi, pracownicy
socjalni, przedstawiciele Caritas oraz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego. Jednym z
prelegentów był Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Rafał Biczysko, który przypomniał
zgromadzonym założenia rządowego programu „Dzielnicowy bliżej nas” .
Kluczem do sukcesu w zakresie pomocy osobom starszym, samotnym, przewlekle chorym jest wielopłaszczyznowe
współdziałanie różnych instytucji. Dlatego w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach w listopadzie bieżącego roku
odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli m.in. wicestarosta tarnogórski, przedstawiciele urzędu miasta, policji, MOPS,
przedstawiciele Caritas, Straży Pożarnej, Stowarzyszenia „Na Zdrowie” oraz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego.
Podczas spotkania, wspólnie, na podstawie doświadczeń, opracowano „Kopertę zdrowia”, która zgodnie z założeniami akcji
ma trafić do jak największej ilości tarnogórskich seniorów. Opracowana „Koperta zdrowia” jest innowatorska ponieważ
oprócz podstawowych informacji zawierających dane dotyczące stanu zdrowia seniora, przyjmowanych leków, alergiach na
leki oraz kontaktach do najbliższych, można w niej również znaleźć takie informacje jak:
●

czy osoba wypełniająca „Kopertę zdrowia” jest osobą niesłyszącą,

●

kontakt do dzielnicowego (imię, nazwisko oraz nr telefonu),

●

czy osoba wypełniająca „Kopertę zdrowia” ma psa, kota, inne zwierzę oraz kontakt do osoby, która może się tym
zwierzęciem zająć,

●

koperta zdrowia posiada plastikowe etui, które zapobiega zamoczeniu formularzy i kart po umieszczeniu jej wewnątrz
lodówki,

●

koperta zrowia posiada specjalnie zaprojektowany magnes, pozwalający na zamocowanie jej na drzwiach lodówki.

Po zatwierdzeniu przez wszystkich partnerów akcji szaty graficznej „Koperty zdrowia”, wczoraj zorganizowano konferencję, w
której udział wzięli m.in. dzielnicowi z Tarnowskich Gór i powiatu tarnogórskiego. Jednym z prelegentów był Naczelnik
Wydziału Prewencji kom. Rafał Biczysko, który przypomniał zgromadzonym założenia rządowego programu „Dzielnicowy
bliżej nas” oraz omówił sposób i realizację przez dzielnicowych planów priorytetowych.
Zgodnie z ideą programu „Dzielnicowy bliżej nas”, już za kilka dni prawie trzydziestu dzielnicowych z Tarnowskich Gór i
powiatu tarnogórskiego wspólnie z pracownikami socjalnymi, przedstawicielami Caritas, lekarzami oraz strażakami wezmą
udział w akcji dotyczącej przekazywania seniorom „Kopert zdrowia”. Akcja ruszy w całym powiecie tarnogórskim, a jej celem
będzie dotarcie do jak największej liczby osób przewlekle chorych, starszych i samotnych i przekazanie im „Kopert zdrowia”,
w których seniorzy będą mogli umieścić najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki
oraz kontaktach do najbliższych. Dysponujący kopertą zdrowia, medycy i policjanci, niemal natychmiast uzyskują
podstawowe dane o osobie oraz informacje o jej stanie zdrowia. W wielu sytuacjach te kilka chwil może przyczynić się do
uratowania ich życia.
Nowa inicjatywa ma na celu poprawę bezpieczeństwa starszych mieszkańców miasta i powiatu. Skierowana właśnie do
seniorów akcja „Koperta zdrowia”, polega na umieszczeniu w oznakowanej kopercie karty zawierającej m. in. informacje na
temat przyjmowanych leków, uczuleń, przebytych operacji i urazów oraz informacji o kontaktach do osób najbliższych. Tak
wypełnioną kopertę należy umieścić w lodówce lub przymocować do jej drzwi za pomocą specjalnie zaprojektowanego
magnesu. Lodówka to urządzenie, które znajduje się w prawie każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.
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