
KARTA INFORMACYJNA

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Dane znajdujące się na karcie informacyjnej służą jako wskazówki dla służb ratowniczych

1. Dane właściciela Karty

Imię i nazwisko Numer PESEL Grupa krwi

2. Adres właściciela karty

Kod Miejscowość Ulica Nr. nr lokalu piętro

telefon

3. Telefony do najbliższych osób

Imię i nazwisko Numer telefonu pokrewieństwo czy osoba posiada klucze Zgoda na lokalizacje (tak, nie)

Oświadczam, że podane powyżej osoby zostały poinformowane o fakcie umieszczenia ich danych 

w Karcie i wyraziły na to zgodę

4. Przebyte choroby

Wcześniej:

Obecnie:

5. Przyjmowane leki

Nazwa leku Sposób Pora Od kiedy są Gdzie się znajdują w domu

przyjmowania przyjmowania przyjmowane

6. uczulenia i alergie

7. Lekarz prowadzący

Imię i nazwisko Przychodnia Telefon



8. Wypełnia lekarz

Data Podpis i pieczęć lekarza

Potwierdzam informacje zamieszczone

w Karcie informacyjnej w pkt od 4 do 6

9. Przychodnia

Nazwa przychodni Adres przychodni Telefon

10. Inne istotne informacje

Data wypełnienia Karty Czytelny podpis

INFORMACJA

Od siebie życzymy Państwu, aby ta Karta nigdy nie musiała być w użyciu

Organizatorem niniejszej akcji jest:

Tel. 32-729-83-73; 780-025-220

…......................................... ….........................................

     Niniejsza „Karta Życia” zapewnia bezpieczeństwo osobie – zwłaszcza samotnej – w przypadku interwencji służb 
ratowniczych, szczególnie wtedy, gdy jest utrudniony kontakt z chorym jak np.. utrata przytomności, stres lub t.p.

     Prawidłowo wypełniona karta ułatwi lekarzowi postawienie właściwej diagnozy, a przede wszystkim znacznie przyspieszy 
udzielenie odpowiedniej pomocy.

     Kartę należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami ). Dane zawarte w karcie dotyczące stanu zdrowia i przyjmowanych 
leków powinien potwierdzić lekarz rodzinny.

     Włożoną do specjalnie oznakowanej koperty Kartę umieszczamy w bezpiecznym miejscu w kuchni, bo właśnie tam 
ratownicy będą jej szukali. Najczęściej jest to, i tak zalecamy, wewnętrzna strona drzwi szafki kuchennej. Służy do tego 
dwustronna taśma klejąca umieszczona na kopercie. Od zewnętrznej strony drzwiczek tej szafki umieszczamy naklejkę 
informującą, że właśnie tutaj znajduje się koperta. Polecamy także umieszczenie drugiej naklejki na wewnętrznej stronie drzwi 
wejściowych do mieszkania, by ratownicy wiedzieli, że w tym mieszkaniu znajduje się taka Karta.

     Niniejsza „Karta Życia” dotyczy nie tylko osób samotnych. Do koperty można włożyć karty wszystkich domowników, gdyż 
bardzo często, będąca w stresie bliska osoba nie jest w stanie udzielić wyczerpujących odpowiedzi na szczegółowe pytania 
ratowników.

Dane zawarte w Karcie należy aktualizować zawsze przy zmianie leków, bądź przyjmowaniu nowych, lecz nie rzadziej niż raz 
w roku.

E-mail. biuro@omega.tychy.pl

www.omega.tychy.pl


