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PLÁN PODPORY ZDRAVÍ A PREVENCE NEMOCÍ 
 

Informace pro všechny zaměstnance FN Plzeň Únor 2020 

Vážení, 

v souvislosti s plněním akreditačního standardu 2.7 Podpora zdraví a prevence nemocí – poskytovatel 
zdravotních služeb má zpracován plán činností zaměřených na základní oblasti podpory zdraví, prevenci 
nemocí (zejména v závislosti na tabáku, alkoholu a jiných návykových látkách) a na psychologickou 
podporu, byly v roce 2013 vytvořeny pro Vaše využívání informační zdroje na hlavní stránce Intranetu FN Plzeň 
odkaz Podpora zdraví a prevence nemocí, kde se podle jednotlivých oblastí můžete seznámit s nejnovějšími 
informacemi pro podporu vlastního zdraví a životního stylu nebo je můžete využívat pro edukaci pacientů a klientů 
FN Plzeň.  

Tyto zdroje jsou postupně rozvíjeny a doplňovány na základě i vašich podnětů i podle oblastí, které jsou 
vyhlašovány Ministerstvem zdravotnictví ČR, Státním zdravotním ústavem, Světovou zdravotnickou organizací 
(SZO/WHO) případně jinými odbornými společnostmi a organizacemi. V současné době FN Plzeň spolupracuje 
s regionálními médii na edukaci široké veřejnosti (zdravé úterky s Českým rozhlasem, odborníci FN Plzeň ve 
Studiu Z TV ZAK). 

Podkladem pro strukturu informačního zdroje byla v roce 2013 provedena analýza dostupných informací na toto 
téma získaných prostřednictvím vedoucích NELZP a vedením Oddělení epidemiologie FN Plzeň. 

Chceme zachovat princip uskutečnění alespoň jedné vzdělávací aktivity ročně pro všechny zaměstnance, která 
bude zaměřena na podporu zdravého pracovního prostřední nebo životního stylu např. prevence bodných 
poranění, prevence kardiovaskulárních chorob, prevence karcinomu, prevence syndromu vyhoření, kurzy 
sebeobrany, škola zad a pravidelné uveřejňování doporučení Světové zdravotnické organizace na Intranetu  
a webových stránkách FN Plzeň na téma podpory zdraví.  

Vyhodnocováním činností za uplynulý rok a návrh na rok nadcházející je v kompetenci týmu kvality pro 
diagnostický, léčebný, preventivní a ošetřovatelský proces. Vychází se z návrhů na činnosti podporující zdraví ze 
ZOK, analýzou dostupných internetových zdrojů, případně z požadavků veřejnosti. 

V této souvislosti byla vytvořena na Intranetu FN Plzeň aplikace „Akce pořádané FN“, kterou si mohou prohlížet 
všichni zaměstnanci, oprávnění vkládat nové akce mohou průběžně pouze vrchní sestry ZOK, kde jsou 
organizovány. Aplikace je spravována Mgr. Gabrielou Levorovou, která po doplnění všech informací akci zveřejní. 
Kromě průběžného doplňování akcí jsou schváleny na každý měsíc akce uvedené v tabulce, které se opakují 
každým rokem. 

Od roku 2018 je FN Plzeň součástí sítě nemocnic podporující zdraví – Network od Health Promoting 
Hospitals  Health services (HPH) a v souladu s iniciativou Světové zdravotnické organizace se v oblasti zdraví 
zaměřujeme na čtyři základní oblasti – na podporu zdraví pacientů, na podporu zdraví zaměstnanců, změnu naší 
organizace na instituci podporující zdraví a podporu zdraví veřejnosti ve spádové oblasti Plzeňského kraje. 

PLÁN AKTIVIT: 

Měsíc Název akce  Organizační zajištění 

Únor Světový den nemocných NPOP 

Březen Move it párty DK 

Březen Měření nitroočního tlaku pro zaměstnance FN Plzeň OČNÍ 

Duben Mezinárodní den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci KPL 

Duben Světový den zdraví INF 

Květen Den otevřených dveří v Centru pro závislé na tabáku PNE 

Květen Světový den hygieny rukou EPI 
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Měsíc Název akce  Organizační zajištění 

Červen Den otevřených dveří Funkční diagnostiky PNE 

Červen Den hypertenze II. IK 

Září World first aid day KARIM 

Říjen Mezinárodní den duševního zdraví PSYCH 

Říjen  Den otevřených dveří Geriatrického oddělení GERI 

Listopad Prevence carcinomu prostaty - Movember UROL 

Listopad Světový den STOP dekubitům II. IK, EPI 

Listopad Světový den diabetu - Den pro zdraví nejen pro diabetiky 
NPOP, Diabetologické 
centrum I. IK 

Listopad 5. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS INF 

Listopad Světový den CHOPN PNE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovaly: Mgr. Nina Müllerová, Mgr. Gabriela Levorová 

Dne: 28. 1. 2020 

Platnost do: revize 

  


