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TA KOPERTA MOŻE URATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE!
Kluczem do sukcesu w zakresie pomocy osobom starszym, samotnym, przewlekle chorym jest
wielopłaszczyznowe współdziałanie różnych instytucji. Dlatego tarnogórscy policjanci są
współorganizatorami akcji przekazywania seniorom „Koperty Zdrowia”, której posiadanie, może
uratować ludzkie życie. Dzielnicowi z całego powiatu tarnogórskiego w ramach programu
„Dzielnicowy bliżej nas”, w swoich rejonach służbowych organizują spotkania z seniorami i
przekazują specjalnie zaprojektowane koperty.

Ruszyła akcja przekazywania seniorom „Kopert Zdrowia”. Ma ona na celu 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 swojego 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.
Współorganizatorami akcji są policja, starostwo powiatowe, urząd miasta, MOPS, Caritas, Państwowa Straż Pożarna,
Stowarzyszenie „Na Zdrowie” oraz Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach.
Zgodnie z ideą programu „Dzielnicowy bliżej nas”, prawie trzydziestu dzielnicowych z Tarnowskich Gór i powiatu
tarnogórskiego wspólnie z pracownikami socjalnymi, przedstawicielami Caritas, lekarzami oraz strażakami przekazują
seniorom „Koperty Zdrowia”. Nowa inicjatywa ma na celu poprawę bezpieczeństwa starszych mieszkańców miasta i
powiatu. Pierwsze spotkania z seniorami odbyły się w Miasteczku Śląskim i Bobrownikach Śląskich, gdzie dzielnicowi
wraz z policjantem z zespołu proﬁlaktyki społecznej przekazali seniorom blisko 150 „Kopert Zdrowia”. Policjanci omówili
jak działają służby ratownicze podczas ratowania życia i uświadamiali seniorów, jak duże znaczenie w takich sytuacjach
ma czas. Dysponujący kopertą medycy i policjanci niemal natychmiast uzyskują podstawowe dane o osobie oraz
informacje o jej stanie zdrowia. Po przedstawieniu celu akcji i omówieniu najważniejszych kwestii związanych z
wypełnieniem druku, policjanci pomagali seniorom wypełnić blankiety znajdujące się w „Kopercie Zdrowia”. Spotkania
były także okazją do przekazania informacji na temat "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania
aplikacji "Moja Komenda".

Film "Koperty Zdrowia" dla seniorów
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