DEN NEMOCNICE
pod záštitou
prvního náměstka hejtmana Romana Línka

areál Pardubické krajské nemocnice, a.s.
čtvrtek 12. června 2014
Vstup zdarma

Hlavní „zdravotní“ program
Prohlídky vybraných oddělení a prostor s odborným průvodcem (14.00 – 16.00 hod.)
Radiodiagnostické oddělení
Urgentní příjem – Emergency Chirurgické kliniky
Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)
Porodnicko-gynekologická klinika – porodní sály

Budova 14
Budova 27 - přízemí
Budova 27 - přízemí
Budova 3

Preventivní vyšetření a poradny (13.00 - 17.00 hod.)
Vyšetření nitroočního tlaku (bezkontaktní)
oční odd. (budova 5)
Prohlídka pigmentových znamének
kožní odd. (budova 18)
Vyšetření sluchu
ušní, nosní, krční odd. (budova 6)
Orientační vyšetření čichu
ušní, nosní, krční odd. (budova 6)
Spirometrické vyšetření
odd. nemocí plicních a tuberkulózy (budova 8)
Vyšetření děložního čípku
Porodnicko-gynekologická klinika (budova 3)
Měření krevního tlaku
vestibul Informace (budova 15)
Poradna pro sportovní traumatologii
neurochirurgické oddělení (budova 2)
Konzultace funkčního vyšetření pro sportovce
kardiologické oddělení (budova 4)
Měření BMI a výživová poradna ve spolupráci s VZP ČR
vestibul Informace (budova 15)
Poradna pro odvykání kouření
stan před budovou ředitelství
Hygiena rukou
vestibul Informace (budova 15)
Poradna pro cestovní medicínu a očkování
infekční oddělení (budova 10)
Nácvik dovednosti v resuscitaci pro laiky
anesteziologicko-resuscitační oddělení (budova 27)
Karta zdraví: získejte razítka za minimálně 3 absolvovaná vyšetření nebo návštěvy poraden z programu Dne
nemocnice a zařaďte se do slosování o věcné ceny, které proběhne před večerní filmovou projekcí.

Slevová akce ve veřejné lékárně a zdravotnických potřebách
(po celou prodlouženou otevírací dobu až do 17.00 hod.)
Veřejná lékárna
Zdravotnické potřeby

sleva 10% na veškerý sortiment volného prodeje
sleva 5% na veškerý sortiment volného prodeje

Přednáška (14.00 hod.)
MUDr. Jitka Sobotková: Rakovina, předrakovinné stavy,
prevence v gynekologii

Posluchárna v suterénu Porodnicko-gynekologické
kliniky (budova 3)

Výstava
„Co gynekolog vidí a Vy ne!“ – prevence karcinomu
děložního čípku

Přízemí Porodnicko-gynekologické kliniky (budova 3)

V případě nepříznivého počasí nebo z provozních důvodů změna programu vyhrazena.
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Doprovodný program (14.00 – 16.00 hod.)
Vodárenská věž (u pavilonu Porodnicko-gynekologické kliniky)
Prohlídka technické památky – Vodárenské věže
Expozice historických vozidel a motocyklů Veteran klubu Pardubice

Centrální část areálu Pardubické krajské nemocnice, a.s.
(mezi hlavní branou a dětským hřištěm)
Prodej ručních výrobků klientů denního stacionáře psychiatrického oddělení PKN
Prezentace činnosti a techniky Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje a Policie České republiky
Prezentace Městské policie Pardubice včetně jízdního oddílu
Prezentace Léčebných lázní Bohdaneč a.s., Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé Luže – Košumberk
a Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí
Autogramiáda hokejistů HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a basketbalistů BK JIP Pardubice
Program pro děti a sportovní soutěže s pardubickými hokejisty a basketbalisty
Malování s Janem „Honzou“ Lušovským
Prezentace společnosti Delikomat se speciálním vozidlem DeliCar (horké nápoje za symbolické ceny)
V případě nepříznivého počasí nebo z provozních důvodů změna programu vyhrazena.

Filmová projekce (21.00 hod.)
Mimořádná projekce pod širým nebem
oscarového filmu Klub poslední naděje
(vstup zdarma)
U příležitosti promítaného filmu
testování na virus HIV za akční cenu 150 Kč
na transfuzním oddělení
12.6.: 13.00 – 17.00 hod., 13.6.: 7.00 – 11.00 hod.
V případě nepříznivého počasí nebo z provozních důvodů
zrušení promítání vyhrazeno.

