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PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ A PREVENCE NEMOCÍ
Poskytujeme následnou ošetřovatelskou péči dlouhodobě nemocným. Celkem má zařízení
120 lůžek z toho 9 sociálních. Poskytujeme komplexní rehabilitační péči u pacientů po
chirurgických a ortopedických zákrocích na pohybovém aparátu, zajišťujeme akutní péči
v chirurgické a interní ambulanci a další služby související s poskytováním zdravotní péče.
Lékaři, sestry, fyzioterapeuti, laboranti i pomocný personál jsou připraveni ochotně pomoci
při navrácení zdraví a prevenci dalších nemocí.
•

V odborných ambulancích a čekárnách jsou pro naše pacienty k dispozici edukační
materiály, které více objasní danou problematiku onemocnění, vyšetření nebo režimu.

•

Lékaři a sestry lůžkové a ambulantní části nemocnice nabízí pacientům a zvláště
příbuzným pacientů rady a edukační činnost při návratu pacienta do domácího prostředí
zvláště v otázkách výživy. Nutriční terapeutka poskytuje poradenské služby
hospitalizovaným pacientům v oblasti výživy a výživových doplňků.

•

Fyzioterapeuti poskytují poradenskou činnost pacientům při propuštění a edukují
příbuzné o vhodnosti další rehabilitace.

•

Pro hospitalizované pacienty jsou každoročně pořádány na jednotlivých stanicích
hudební koncerty.

•

„Sestry v akci“ - akce se pravidelně účastní sestry, lékařka interní ambulance, pracovníci
zdravotních pojišťoven, místní optik a lékárny. Akce je zaměřena na osvětu občanů
Hořic v poskytovaných službách spojených se zdravím v našem městě a dále
s možností měření hladiny cukru a cholesterolu v krvi, tělesné hmotnosti, tlaku apod.
Akce probíhá mimo prostory nemocnice.

•

Pracovně-lékařské služby pro zaměstnance Levitova centra NP poskytuje závodní lékař
a technik BOZP - jedná se o preventivní služby týkající se hodnocení vlivu pracovní
činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců. Součástí
těchto služeb je v neposlední řadě poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a
ochranu před pracovními úrazy.

•

Zaměstnancům jsou poskytovány předplacené kupóny na nákup doplňků stravy apod.
v lékárnách, vstupy do sportovních zařízení, nákup dovolených atd.

•

Většina zaměstnanců se stravuje v jídelně Levitova centra NP, která je dlouhodobě
velmi kladně hodnocena a zaměstnanci mají vliv na složení jídelního lístku.
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