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REKLAMA

KOPERTA ŻYCIA
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
przygotował razem z Gminą Świętochłowice oraz
Stowarzyszeniem Razem
dla Świętochłowic program
dla nestorów naszego
miasta, który niejednemu
z nas może uratować życie. Patronat nad nim objął
Prezydent Miasta Dawid
Kostempski. Program jest
skierowany przede wszystkim do osób starszych
i mieszkających samotnie.
Jego założeniem jest wypełnienie przez każdą zainteresowaną osobę specjalnej karty informacyjnej,
w której zawarte będą dane
dotyczące stanu zdrowia:
choroby
zdiagnozowane
przez lekarza, uczulenia
na leki, pokarmy i inne
substancje oraz leki, które się regularnie zażywa.
Jego celem jest zapewnienie służbom ratowniczym
informacji
medycznych
o Tobie lub najbliższych,
które mogą uratować Wasze życie. Zdarza się, że
spieszący na pomoc ratownicy znajdują osobę nieprzytomną i muszą podjąć

błyskawiczne
działania,
lecz nie mogą przeprowadzić wywiadu lekarskiego
w trakcie udzielania pomocy medycznej. Wstępną
wiedzę o pacjencie będą
mogli uzyskać z informacji
zawartych właśnie w „Kopercie Życia’’. Kopertę,
po wypełnieniu, należy
umieścić najlepiej w lodówce, oznaczając to miejsce
przedstawioną na zdjęciu
czerwoną plakietką magnetyczną lub naklejką z napisem: TU ZNAJDUJE SIĘ
KOPERTA ŻYCIA

Jak Państwo widzą, procedura wymaga niewiele
czasu, a może naprawdę
być bardzo pomocna. Akcja jest całkowicie bezpłatna, nie ponoszą Państwo
żadnych kosztów.

Życzymy Wam dużo zdrowia
oraz
aby te Święta Wielkanocne
wniosły do Waszych serc
wiosenną radość i świeżość,
pogodę ducha, spokój,
ciepło i nadzieję.
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach sp. z o.o.

Wkrótce
rozpoczniemy wydawanie kopert dla
wszystkich
zainteresowanych osób. Informacje
o programie w formie ulotek będą dostępne w Poradniach Medycyny Rodzinnej oraz instytucjach
samorządowych na terenie
miasta
Świętochłowice.
Koperty można będzie odbierać w kilku miejscach,
między innymi: w Wydziale
Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Bytomskiej 8,
siedzibie Stowarzyszenia
Razem dla Świętochłowic przy ul. Katowickiej 3
oraz w rejestracji poradni
specjalistycznych Zespołu
Opieki Zdrowotnej przy ul.
Chorzowskiej 36. Całość
wydarzenia poprzedzona
zostanie spotkaniem z ratownikami medycznymi, na
którym szczegółowo zostaną Państwo zapoznani
z programem oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
W ratowaniu życia czas
jest najważniejszy, dlatego gorąco zapraszamy do
udziału w akcji.
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