Založili jsme Nadační fond

S námi je tu lépe!
Cílem je nabídnout veřejnosti v našem regionu projekty, které umožní zavedení nových a bezpečnějších lékařských postupů nebo
zkvalitní prostředí pro hospitalizované pacienty.
Projekty jsou financovány z příspěvků všech, kteří věří, že s naší Orlickoústeckou nemocnicí, a.s., je tu lépe a svoji důvěru podpoří
finančními dary, kterých si velice vážíme. Příspěvky získáváme především od průmyslových firem, měst a obcí regionu, Pardubického
kraje, a také vás – občanů.

Správní rada nadačního fondu vybrala vítězný projekt:

„NEJEN LÉKY LÉČÍ“
VNÍMÁME VAŠE PŘÁNÍ – NOVÁ LŮŽKA PRO INTERNU.
Interní oddělení poskytuje komplexní léčebnou a ošetřovatelskou péči všem nemocným s akutními interními
onemocněními. Ročně je na tomto oddělení hospitalizováno okolo 4.000 nemocných. Budova interního oddělení je
vybavena od roku 1964. Velké poděkování patří sponzorům, díky kterým bylo v roce 2012 zmodernizováno hygienické
zázemí pro pacienty a přebudován inspekční pokoj sester na otevřenou recepci.

S Vaší pomocí budeme moci na interním oddělení nově nainstalovat:

Nemocniční lůžka
Lůžko, které je určeno pro standardní nemocniční péči, je vybaveno čtyřdílnou ložnou plochou s hydraulickým zdvihem a
ovládáním zádového a stehenního dílu pomocí plynových pístnic.

Antidekubitní matrace
Navržena pro pacienty se středním stupněm rizika vzniku dekubitů.

Servírovací sklápěcí stolky k lůžku
Sklon desky, výšku stolku a boční nastavení je možné provést jednoduše pomocí otočných knoflíků.

Teleskopický paraván
Slouží pro oddělení prostoru mezi lůžky. Jeho konstrukce je jedinečná, protože nezmenšuje prostor kolem lůžka a působí
v prostoru spíše jako dekorační prvek s vynikajícími funkčními vlastnosti. Nabízí pacientovi pocit soukromí a intimity.




Nový jídelní stůl
Židle s omyvatelným sedákem
Oboustranný uzamykatelný noční stolek

Budeme tak schopni zkvalitnit pobyt nemocného, zvýšit jeho bezpečnost během
hospitalizace, zajistit mu vyšší intimitu a zabezpečit uložení jeho osobních věcí.
Přispějte, prosíme, spolu s námi:

č.ú.: 257730877/0300
Nadační fond S námi je tu lépe!
Tel.: 465 710 333; 606 089 637

Mail: nf@uo.hospital.cz

WWW: www.ou-nem.cz/fond

