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Nemocné děti se svými rodinami, sestřičky a lékaři se všemi zaměstnanci hematoonkologické jednotky
a členové HAIMY České Budějovice Vám všem děkují za finanční pomoc a morální podporu v roce 2017. 

Zakoupené postýlky a pomůcky jsou pro nemocné a personál oddělení velkou pomocí. Ještě jednou velký dík. 
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Velmi si vážíme Vašich darů, díky kterým bylo možné nakoupit postýlky pro malé pacienty. 

Zakoupené postýlky a pomůcky jsou pro nemocné a personál oddělení velkou pomocí. Ještě jednou velký dík. 
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Elektricky polohovatelné lůžko Tom 2 od české firmy Linet je designově přizpůsobeno malým pacientům předškolního
věku. Zároveň je vybaveno sofistikovanými funkcemi a může být použito i v oblasti intenzivní péče (nastavení zádového

dílu, změny výšky lůžka, naklápění polohy celého lůžka - potřebné při některých vyšetřeních). Silnou stránkou lůžka TOM
2 je bezpečnost a také výborný, ničím neomezený přístup personálu k malému pacientovi. 

Zakoupené postýlky a pomůcky jsou pro nemocné a personál oddělení velkou pomocí. Ještě jednou velký dík. 
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Dále byly u firmy Vitapur zakoupeny polohovací pomůcky proti proleženinám při dlouhodobém pobytu na lůžku

Zakoupené postýlky a pomůcky jsou pro nemocné a personál oddělení velkou pomocí. Ještě jednou velký dík. 
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Polohovací podložky, polštáře a pomůcky VITAPUR jsou určeny pro domácí i profesionální péči. Pomohou Vám se
správným zapolohováním imobilního pacienta na lůžku, pro prevenci muskuloskeletárních deformit, prevenci oběhových

problémů (krevních a lymfatických), prevenci dekubitů a dalších potíží. 

Zakoupené postýlky a pomůcky jsou pro nemocné a personál oddělení velkou pomocí. Ještě jednou velký dík. 
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Využití polohovacích pomůcek na oddělení. 

Zakoupené postýlky a pomůcky jsou pro nemocné a personál oddělení velkou pomocí. Ještě jednou velký dík. 


