
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pardubická nemocnice

  ZDRAVOTNÍ PROGRAM

pátek 31. května 2019, 9.00–12.00 hodin

ukázky kinezio tejpování / měření BMI a poradenství s nutriční terapeutkou / bezbolestná
dezinfekce / stanoviště lékárny pro děti: „Potřebuje váš lékárník své smysly pro svou práci?

Jak se můžete stát malým lékárníkem?“ / zdravý životní styl – rizika kouření a alkoholu / 
testy na virus HIV za sníženou cenu 100 Kč a zjištění krevní skupiny za sníženou cenu 50 Kč

 na transfuzním oddělení / prohlídky porodních sálů a tělocvičny na porodnicko-gynekologické
klinice / stanoviště Střední zdravotnické školy Pardubice - zdravé zuby, měření krevního tlaku,
prevence AIDS, zrakové vady a pomoc nevidomým spoluobčanům / Srdce na dlani a Radost až

na kost s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice

AKCE LÉKÁRNY
sleva 10 % na volný prodej po celou otevírací dobu v lékárně a ve zdravotnických potřebách /

mimořádné akce s Eucerin, Weleda, Vichy, La Roche Posay a na tlakoměry

DOPROVODNÝ PROGRAM
zážitkový seminář Centra Kosatec / představení techniky a činnosti Zdravotnické záchranné

služby Pardubického kraje a Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje / jízdní oddíl
Městské policie Pardubice / prezentace Léčebných lázní Bohdaneč a Hamzovy odborné
léčebny Luže-Košumberk / ambulance zdravotních klaunů / malování s Janem „Honzou“

Lušovským / sportovní stanoviště pro děti – HC Dynamo Pardubice (hokej), BK JIP Pardubice
(basketbal), FK Pardubice (fotbal), HAGA Pardubice (florbal), překážková dráha Malá Velká

pardubická / autogramiáda pardubických hokejistů, basketbalistů a fotbalistů / prodej ručních
výrobků klientů denního stacionáře psychiatrického oddělení

Změna programu z provozních důvodů vyhrazena.

www.nempk.czTěšíme se na vás!



DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pardubická nemocnice

  PROGRAM PRO ŠKOLY
(nutné přihlášení)

pátek 31. května 2019, 9.00–12.00 hodin

ARO – nácvik kardiopulmonální resuscitace a ukázka péče o pacienta

Program „Čisté tlapky“ – hygiena rukou

Prohlídka transfuzního oddělení

Prohlídka zubní pohotovosti

Dětské oddělení – prohlídka a preventivní program (maximálně pro 3. třídy  ZŠ)

Oddělení dětské chirurgie (maximálně pro 3. třídy ZŠ, nutná přítomnost 2

dospělých osob)

Prohlídka ergodiagnostického centra

Prohlídka nové magnetické rezonance

Chirurgické nástroje dříve a dnes, jejich sterilizace a představení operačních

sálů

Interaktivní přednáška „Závislost na počítačích, mobilních telefonech a

sociálních sítích“ (maximálně pro 6. třídy ZŠ)

Změna programu z provozních důvodů vyhrazena.

www.nempk.czTěšíme se na vás!


