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Seniorská obálka - základní informace
Seniorská obálka je projekt Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), který je
realizován ve spolupráci s dalšími subjekty, převážně z oblasti veřejné správy (krajské
úřady, obce apod.) nebo dalších subjektů, které svou činnost zaměřují na seniory.
Cílem projektu je výroba a distribuce kompletu Seniorské obálky k cílovým skupinám
obyvatel, u kterých se dají předpokládat zdravotní obtíže a komplikace, převážně
k seniorům nebo osobám se zdravotním postižením (OZP).
Posláním projektu je maximálně zefektivnit zásah všech složek integrovaného
záchranného systému při poskytnutí první pomoci v domácím prostředí u postiženého
jedince.

Seniorská obálka usnadní řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života seniorů.

Seniorská obálka – součásti kompletu
Komplet seniorské obálky se skládá z těchto částí:
I.C.E. formulář
- Standardizovaný formulář se všemi důležitými údaji o uživateli pro efektivní poskytnutí
první pomoci.
Průhledná plastová obálka

- Pro viditelné umístění I.C.E. formuláře.
Klips s magnetem
- Klips pro umístění obálky na dveřích nebo lednici v domácnosti.

I.C.E. je mezinárodní standardizovaná zkratka slovního spojení „In Case of Emergency“,
přeloženo „V případě ohrožení“.

I.C.E formulář
Na I.C.E. formuláři si uživatel doplní tyto nezbytné údaje o své osobě:
-

Datum vyplnění.

-

Jméno a příjmení.

-

Zdravotní pojišťovna.

-

Datum narození nebo rodné číslo.

-

Alergie (od kdy).

-

Léky – název (dávka, dávkování).

-

Kontakty na blízké osoby.

-

Jméno a kontakt na praktického lékaře.

-

Souhlas uživatele (podpis).

Úplné a aktuální údaje na I.C.E. formuláři jsou základem pro efektivní poskytnutí první pomoci.

Použití Seniorské obálky
Seniorská obálka je dle jednotné metodiky umístěna VŽDY na vnitřní straně vstupních dveří
do domácnosti (doporučeno) nebo na dveřích od lednice.

Správně vyplněný I.C.E. formulář je složen a umístěn do průhledné obálky, aby na obou
stranách byl viditelný nápis „I.C.E. KARTA“.
S vyplnění formuláře mohou pomoci koncovému uživateli i jednotlivé subjekty zapojené do
projektu.

V případě aktualizace údajů o uživateli je nutná i jejich aktualizace na I.C.E. formuláři nebo jeho nový
tisk.

Externí odkazy – seniorská obálka
Webové stránky MPSV:
http://seniorivkrajich.mpsv.cz/
Webové stránky Středočeského kraje projektu Seniorská obálka:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/seniorska-obalka

Na webových stránkách Středočeského kraje je možné si stáhnout všechny podklady pro Seniorskou
obálku včetně I.C.E. formuláře a související dokumenty.

