Tisková zpráva
Jak předcházet řadě onemocnění a jak žít zdravě, ověřit si svůj zdravotní stav, prohlédnout si nemocnici
v roli návštěvníka, prohlédnout si Pardubice z ojedinělé vyhlídky a večer prožít před filmovým plátnem.
Pardubická nemocnice nabídla i letos bohatý program v prvním letním dnu letošního roku. A tak jsme
se i my ve středu 21. června zúčastnili již osmého ročníku Dne nemocnice Pardubice.

„Tuto tradiční akci vnímáme jako příležitost
připomenout lidem, jak je důležité starat se o své zdraví
a o prevenci. A zároveň chceme ukázat, že se na nás
mohou s důvěrou obrátit v případě jakýchkoliv
zdravotních obtíží a že v nás mají kvalitního
poskytovatele zdravotní péče. A pochopitelně se jedná
o ideální možnost přiblížit veřejnosti, co je v nemocnici
nového,“
uvedl
generální
ředitel
Nemocnic
Pardubického kraje Tomáš Gottvald. „Chceme, aby akce
představila naši nemocnici v co největší šíři, byť se koná
za jejího plného provozu. Znovu jsme program rozšířili
o několik novinek, aby byl zajímavý pro návštěvníky
všech
generací,“ dodala
ředitelka
Pardubické
a Chrudimské nemocnice Štěpánka Fraňková.
Osmý ročník Dne nemocnice se konal pod záštitou
hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického
a krajského radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra
zároveň i jako prostředí, které je otevřené, příjemné
a přátelské. Dnes již tradiční Den nemocnice k tomuto
našemu cíli velmi dobře přispívá,“ uvedl včera hejtman
Pardubického kraje Martina Netolický při zahájení Dne
nemocnice Pardubice.
„Preventivní vyšetření, prohlídky pracovišť s výkladem
a mnoho dalšího nabídne již osmý Den nemocnice. Ten je
jedinečnou příležitostí, při které veřejnost může
proniknout do fungování nemocnice trochu jiným úhlem
pohledu. Považuji za důležité, aby dobře fungovala
komunikace nejen mezi jednotlivými krajskými
nemocnicemi, ale právě i maximální informovanost potenciálních pacientů,“ řekl krajský radní zodpovědný za
oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
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