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Den zdravé nemocnice

Měření TlaKU
a Glykémie
Měření hladiny
cukru v krvi
a krevního tlaku,
na místě sdělení
naměřených
hodnot.

Téma:

Poradíme
vám rádi

Obezitologie,
nutrice
Měření rozložení
tuků a svaloviny v těle,
určení BMI. Ukázka
potravinové pyramidy,
možnosti léčby obezity.

PRVNÍ
POMOC
Prověříte si, zda
umíte správně
zareagovat
a poskytnout
první pomoc při
náhlé zástavě
srdce.

Oční vyšetření
Přístrojové vyšetření
zraku, orientační
měření dioptrií.
Konzultace
zrakových problémů.

Fyzioterapie
Bolí Vás záda?
Máte i jiné obtíže
s pohybovým
aparátem?
Rádi Vám
poradíme jak
na ně.

NOVINKA
MĚŘENÍ KVALITY
SLZNÉHO FILMU
(Veřejná lékárna)

vyšetření čichu
Jak vám funguje čich?
Zjistěte to absolvováním
jednoduchého testu.

ŽIvot 90

Kontrola udržení slz na oku,
bezdotykové měření slz
či diagnostika jejich složení.

Centrum pro závislé
na tabáku
Měření CO ve výdechu; Jak
se zbavit závislosti na tabáku?
Poradí specialisté z Centra pro
závislé na tabáku.

Dobrovolnictví
Vyšetření kožních
znamének

Možnost konzultace
vhodného
očkování,
prevence chřipky,
encefalitidy,
meningokokových
onemocnění,
hepatitid, černého
kašle aj. i vše, co
potřebujete vědět
o HIV.

Dentální
hygiena
Ověřte si, zda
dodržujete
správnou dentální
hygienu a zda
věnujete své
ústní dutině
dostatečnou péči.

Dobrovolníci žijí déle
Zajímá Vás proč a jaká
je jejich role v nemocnici?
Přijďte se nás zeptat.

Specialisté Vám vyšetří
podezřelá kožní
znaménka.
ERGOTERAPIE
Vykonáváte Vy nebo Vaši blízcí obtížně
běžné denní činnosti?
Rádi Vám poradíme například s výběrem
trénování
správné kompenzační pomůcky.
paměti

Představí komplexní služby pro
seniory a jejich blízké, například
projekt tísňové tlačítko pro seniory.

Prevence
infekčních
nemocÍ

Hygiena rukou
Ukázka správné
hygieny rukou, která je
významnou prevencí
infekcí. Možnost
praktického nácviku.

Doporučení
a praktické
vyzkoušení
způsobů
cvičení
a tréninku
paměti pod
odborným
vedením.

Dermoporadenství
(Veřejná lékárna)
Odborná diagnostika
pleti, prodej kosmetických
přípravků za
zvýhodněných
podmínek.
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Prevence
diabetické nohy
Možnost vyšetření
citlivosti nohou diabetiků.
odborné poradenství
- vhodná obuv, zásady
samostatné péče o nohy.

