Městská nemocnice Čáslav
Jeníkovská 348
28601 Čáslav

Vážené dámy a pánové,
dovolte mi pozvat Vás k nám, do Městské nemocnice Čáslav na Den zdraví, který proběhne
8.5.2022 od 10 do 16 hodin. Akce probíhá k naší velké radosti pod záštitou ministra
zdravotnictví pana prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR.
Na tento den jsme připravili s našimi zaměstnanci program pro širokou veřejnost. Rádi bychom
touto cestou podpořili programy prevence a šířili informace ze světa zdraví a v neposlední řadě
přiblížili chod naší nemocnice široké veřejnosti.
V přístavbě nemocnice budou rozmístěna stanoviště, na kterých jednotlivá oddělení a
specializované ambulance naší nemocnice představí své služby. Návštěvníci budou mít
možnost setkat se se zástupci všech oddělení a dozvědět se zajímavé informace k poskytované
péči. Rádi bychom také seznámili veřejnost s našim rehabilitačním oddělením. Nutriční
terapeutka Vás bude informovat o připravované nové nutriční ambulanci a doporučí zdravý
jídelníček. Věříme, že zajímavá bude i prezentace k hygieně rukou a celá řada dalších ukázek
naší práce. Nezapomněli jsme ani na stanoviště pro děti, díky nimž si u nás přijde na své každý
člen rodiny.
Vnímám tento den také jako příležitost, setkat se s Vámi a provést Vás zázemím naší
nemocnice, seznámit Vás s rozšířením našich služeb na jednotlivých odděleních. Těším se, že
nemocnice ožije netradiční akcí a ukážeme veřejnosti, jak fungujeme a že jsme tu pro ně každý
den připraveni.
V odpoledních hodinách bude probíhat od 14 do 16 hodin vernisáž obrazů paní Ireny Petrové
s dražbou, jejíž výtěžek půjde na dobročinné účely. Bude tu možnost si obrazy a drobné
předměty s motivy obrazů zakoupit.
Na akci budeme také prezentovat nové logo nemocnice, vyhodnotíme výtvarnou soutěž dětí ze
škol regionu a v průběhu dne budou probíhat moderované prohlídky na jednotlivých odděleních
a ambulancích.
Podrobnější informace o časovém harmonogramu dne najdete na www.nemcaslav.cz
V rámci akce budeme mít vytvořen oddělený prostor v místech ředitelství nemocnice pro
setkání s ředitelkou nemocnice a s dalšími členy vedení nemocnice. Zde bude připraveno i
drobné občerstvení. Věřím, že takto vytvoříme příležitost jednat o tématech, která máme
společná.
Abychom mohli organizaci Dne zdraví i časový rámec jednotlivých setkání připravit co nejlépe,
dovolím si Vás požádat o potvrzení Vaší účasti na tomto dni na adrese
pavla.remesova@nemcaslav.cz do 5.5.2022.
V samotný Den zdraví přijďte prosím na sekretariát ředitelky k paní Pavly Remešové, která Vás
dále nasměřuje k setkání se mnou, drobnému občerstvení a dalším akcím dne. Pozvání
přirozeně platí i pro Vaše rodinné příslušníky a přátele. Přáli bychom si ať si užijete příjemně
strávený čas u nás.
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