
Akcja PUDEŁKO ŻYCIA skierowana jest do Senioro w i oso b chorych. Jest 
ona bezpłatna.  Organizatorem akcji jest Fundacja „Bonum adipisci” - Dąz yc  
do dobra.  ▶  WWW.BONUM.ADIPISCI.PL  
Pakiet składa się z pudełka kartonowego formatu A5, formularza KARTY 
ŻYCIA ICE, naklejki na lodo wkę oraz naklejki informującej o fakcie posiada-
nia PUDEŁKA ŻYCIA. Do zestawu dołączona jest ro wniez  mała karta ICE do 
portfela.    
 
Instrukcja:  
1. Wypełnij CZYTELNIE DRUKOWANYMI literami KARTĘ ŻYCIA ICE.  
2. Wypełnioną KARTĘ ŻYCIA ICE zapakuj w pudełko i umies c  na 

drzwiach lodo wki. W pudełku moz esz ro wniez  przechowywac  leki 
ratujące z ycie np. insulinę, adrenalinę - jes li takowych uz ywasz.  

3. Na drzwi lodo wki naklej informację (naklejkę załączoną do pudełka) 
TU JEST PUDEŁKO ŻYCIA 

4. Drugą nakleję W LODÓWCE JEST PUDEŁKO ŻYCIA naklej w widocz-
nym miejscu zaraz po otwarciu drzwi wejs ciowych np. na szafie, gar-
derobie, lustrze w przedpokoju. Uwaga! Nie naklejaj takiej informacji 
na drzwiach wejs ciowych do mieszkania - nie dawaj potencjalnym 
oszustom informacji, z e jestes  osobą starszą czy tez  chorą.  

5. Karta waz na jest rok od daty jej wypełnienia. Pamiętaj aby wypełniac  
kartę co roku, a w przypadku aktualizacji lub zmian w dawkowaniach 
leko w – na biez ąco. Kartę moz na pobrac  i wydrukowac  ze strony Fun-
dacji pod adresem: www.bonum.adipisci.pl/ice 

6. Pamiętaj ro wniez  o tym, z e nalez y poinformowac  osoby kto re wska-
zujesz w danych do kontaktu, aby w nagłych sytuacjach mogły udzie-
lic   informacji o Tobie słuz bom ratowniczym. Poinformuj ro wniez  te 
osoby gdzie trzymasz dokumentację medyczną aby w razie koniecz-
nos ci mogła przekazac  lub dostarczyc  dokumenty do szpitala.  

7. Podstawową KARTĘ ICE (w formie wizyto wki) moz esz ro wniez  wy-
pełnic  i nosic  w portfelu. 

 
Jes li chcą Pan stwo uzyskac  pakiet mobilny KARTY ŻYCIA (do samochodu) 
lub uzyskac   więcej informacji na temat akcji PUDEŁKO ŻYCIA zapraszamy 
do kontaktu z koordynatorem  projektu. 
Dr Maciej Badura ▶ koordynatormis@gmail.com telefon: 799 186 261 
 

 

KARTA  
ŻYCIA  

ICE 

DANE SŁUZ Ą JAKO WSAKZO WKI DLA SŁUZ B RATOWNICZYCH  

WYPEŁNIJ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI! 

I DANE POSIADACZA KARTY 

Data wypełnienia 

Imię i nazwisko  

PESEL 

Data urodzenia 

Grupa krwi 

Waga (w kg) 

Wzrost (w cm) 

 

 

 

 

 

 

 

www.bonum.adipisci.pl/ice  

PARTNER AKCJI 



 

 

II KONTAKT DO NAJBLIŻSZYCH 

Telefon Stopien  pokrewien stwa  Imię, nazwisko 

   

   

   

III CHOROBY NA KTÓRE SIĘ LECZĘ  

 

IV PRZEBYTE OPERACJE  

 

V JESTEM UCZULONY(A) NA   

 

VI POSIADAM WSZCZEPIONE  

 

VII PRZYJMUJĘ LEKI (NAZWA, DAWKA, ILE RAZY NA DOBĘ, OD KIEDY) 

 

VIII INNE ISTOTNE INFORMACJĘ  

 

KLUCZE DO MIESZKANIA (ZAZNACZ WŁAŚCIWĄ OPCJĘ) 

 ZABRAC  ZE MNĄ I ODDAC  MI POZ NIEJ W SZPITALU 

 ODDAC  SĄSIADOWI. IMIĘ, NAZWISKO, ADRES 

 

 INNE 

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 
OPISZ DOKŁADNIE MIEJSCE I SPOSO B PRZECHOWYWANIA DOKUMENTO W NP.. KOLOR TECZKI, 
MIEJSCE, PO ŁKA, SZUFLADA ITP..

 

UWAGA! KARTĘ NALEŻY AKTUALIZOWAĆ NA BIEŻĄCO.  
ODPOWIADASZ ZA PRAWIDŁOWOŚĆ I AKTUALNOŚĆ DANYCH 

Os wiadczam, z e powiadomiłem/ osoby wymienione w karcie o fakcie wskazania ich danych na    
wypadek wystąpienia sytuacji nagłej, wymagającej interwencji słuz b ratowniczych. 

Data i podpis   

 


