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Zpráva o realizaci aktivit v oblasti podpory zdraví a 

prevence nemocí za rok 2018. 

 

FN Plzeň je od roku 2018 součástí sítě nemocnic podporující zdraví - International Network of 
Health Promoting Hospitals & Health services (HPH). Projekt „podpora zdraví“ vznikl 
z iniciativy Světové zdravotnické organizace a je zaměřen na čtyři oblasti  

 na podporu zdraví pacientů, 
 na podporu zdraví zaměstnanců, 
 změnu organizace na instituci podporující zdraví, 
 podporu zdraví veřejnosti ve spádové oblasti dané nemocnice. 

Celosvětově bylo definováno pět nejvýznamnějších rizikových faktorů, na které jsou zaměřené 
intervence a edukace 

 intervenční programy na odvykání kouření, 
 alkoholovou závislost, 
 redukci nadváhy a obezity, 
 řešení malnutrice (nedostatečný, přílišný nebo nevyvážený příjem potravy), 
 zvyšování fyzické aktivity. 

V rámci péče o zdraví pamatujeme také na rozpoznání dalších potřeb pacientů a rodinných 

příslušníků v oblasti psychosociální, psychoterapeutické nebo spirituální péče. 

Vedení Fakultní nemocnice podporuje tuto inciativu, neboť dlouhodobá klinická podpora zdraví 

výrazně zlepšuje léčebné výsledky ve zdravotnických zařízeních. Standardy pro podporu 

zdraví byly začleněny do systému řízení kvality a bezpečí naší nemocnice. Na posilování 

zdraví a schopnosti pacientů ovlivňovat svůj zdravotní stav jsou zaměřené konkrétní aktivity, 

o kterých je prostřednictvím různých komunikačních zdrojů informována odborná i laická 

veřejnost. 

Nezaměřujeme se našimi aktivitami jen na pacienty, ale také na zaměstnance a širokou 

veřejnost v Plzni a Plzeňském kraji. Jde nám o to, „vyjít z nemocnice ven“ a posilovat 

povědomí všech občanů, aby kladli větší důraz na podporu zdraví a prevenci nemocí. 

Na intranetu v sekci „Podpora zdraví a prevence nemoci“ jsou průběžně zveřejňovány 

akce zaměřené na odbornou i laickou veřejnost. Základem je Plán akcí k podpoře zdraví na 

příslušný rok, který navrhuje a schvaluje Tým kvality pro diagnostický, preventivně-léčebný a 

ošetřovatelský proces. 

V roce 2018 tento Tým kvality schválil Plán akcí k podpoře zdraví na rok 2018, viz tabulka 1. 

Tento plán zahrnoval 25 témat zaměřených na Světové dny vyhlášené Světovou 

zdravotnickou organizací, Státním zdravotním ústavem, Ministerstvem zdravotnictví ČR, 

odbornými společnostmi nebo oblasti doporučené odborníky naší nemocnice. Tým kvality 

zvolil akce prospěšné pro laickou i odbornou veřejnost i na základě zkušeností z minulých let. 

Byla navíc ponechána možnost dalšího průběžného doplňování, které koordinuje Mgr. 

Gabriela Levorová, vedoucí OKV a aktivně spolupracuje s vedením ZOK na upřesnění 

informací k jednotlivým akcím. 
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Tab. 1 Plán akcí k podpoře zdraví na rok 2018 

Měsíc Název akce  Organizační zajištění 

Leden 
Senior Akademie - seznámení s Městskou policií; Jak si 
nenechat ublížit; Kriminalistika v praxi 

LDN a SOC 

Leden Informace o psychóze - určeno pro osoby blízké pacientům 
Psychiatrická klinika 

Únor 
Senior Akademie - seznámení s Městskou policií; Jak si 
nenechat ublížit; Kriminalistika v praxi 

Pobytová sociální péče 
FN Bory, GERI 

Únor Světový den proti rakovině ORAK 

Březen Plzeňský den kolorektálního karcinomu ORAK 

Duben Mezinárodní den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci KPL 

Květen Den otevřených dveří v Centru pro závislé na tabáku 
Klinika pneumologie a 
ftizeologie 

Květen Světový den hygieny rukou EPI 

Květen 
Rekondiční pobyt pro diabetiky (senzory + inzulinové pumpy) 
a pro diabetiky 1. typu 

Diabetologické centrum 
I.IK 

Červen Plzeňský renální den  ORAK 

Červen Den otevřených dveří Funkční diagnostiky 
Klinika pneumologie a 
ftizeologie 

Červen Informace o psychóze - určeno pro osoby blízké pacientům 
Psychiatrická klinika 

Červenec Léčebný pobyt pro děti s autismem Psychiatrická klinika 

Červen Den hypertenze II. IK  

Srpen 
Léčebný pobyt pro děti s autismem 

Psychiatrická klinika 

Září 
Rekondiční pobyty pro dětské diabetiky 1. typu - Nečtiny 

Diabetologické centrum 
I.IK + DK 

Září 
Rekondiční pobyt pro diabetiky 2. typu - Žinkovy 

Diabetologické centrum 
I. IK 

Září Plzeňský den karcinomu prsu ORAK 

Září 
Edukační den pro veřejnost - prevence karcinomu prsu 

ORAK 

Září World sepsis day KARIM 

Září 
Zvýšení bezpečnosti zdravotnických pracovníků - modelové 
situace zvládání agrese pacientů 

Psychiatrická klinika 
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Listopad Worl first aid day KARIM 

Říjen Mezinárodní den duševního zdraví Psychiatrická klinika 

Listopad Světový den STOP dekubitům II. IK, EPI 

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

Listopad Moderní přístup v léčbě deprese Psychiatrická klinika 

Listopad 5. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS 
Klinika infekčních 
nemocí a cestovní 
medicíny 

Listopad Prevence carcinomu prostaty Urologická klinika 

 

Nepodařilo se realizovat akci k neodkladné resuscitaci – „World first aid day“ (9. září), ani akce 

k „World sepsis day“ (13. září) ani Den hypertenze (červen) - tyto akce navrhuje tým realizovat 

v roce 2019. Na druhou stranu se podařilo realizovat další akce, které budou zmíněny dále 

v textu. 

V roce 2018 se stala „hitem“ Senior akademii organizovaná pod záštitou náměstkyně pro 

ošetřovatelskou péči Ing. Andrey Mašínové, MBA, LL.M. – akce se zúčastnilo více než 60 

seniorů. 

Velmi zajímavá a úspěšná byla akce zaměřená na školení vrchních sester „Sestry pomáhají 

pacientům přestat kouřit“, který vedla vrchní sestra Kliniky pneumologie a ftizeologie Mgr. 

Lenka Neklová. Akce probíhala opět pod záštitou náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a bylo 

proškoleno 59 vedoucích nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří využili na svých 

pracovištích edukační materiály pro pacienty a prezentaci. 

V rámci Světového týdne glaukomu proběhlo 14. 3. 2018 na Oční klinice preventivní měření 

nitroočního tlaku pro zaměstnance FN Plzeň. Celkem bylo vyšetřeno 70 zaměstnanců FN 

Plzeň. U 10% byly zachyceny vyšší hodnoty nitroočního tlaku a  byla doporučena další 

vyšetření. 

Nad plánované akce se naše nemocnice, konkrétně Klinika infekčních nemocí a cestovní 

medicíny zapojila 11.4.2018 do podpory Světového dne zdraví, který probíhal v dubnu 

v prostorách obchodního centra Plaza. Veřejnost jsme informovali o možnostech očkování, 

cestovní medicíny, prevenci infekční hepatitidy, prevenci HIV/AIDS nebo jak předcházet 

infekčnímu průjmu v letních měsících.  

V dubnu probíhal také Den bezpečnosti a ochrany při práci - Klinika pracovního lékařství 

nabízela zaměstnancům FN Plzeň spirometrické vyšetření, orientační audiometrické 

vyšetření, pletysmografické a EKG vyšetření.  

V oblasti péče o zdraví dětských pacientů jsme uspořádali již opakovaně Dětský den pro 

zdraví, a to v rámci boje proti obezitě. Akce se konala v sobotu 19.5.2018 na ranči Šídlovák, 

program byl pestrý – pohybové soutěže, ukázky jumpingu, Aikida, Parkouru beo Fly Jógy a 

nechyběly ani nutriční terapeutky s tipy na zdravé recepty. a měla velký ohlas. 
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Novinkou v roce 2018 bylo zahájení projektu „Zdravínek pomáhá ke zdraví“.  Zdravínek je 

skřítek, který se narodil  1. června na Mezinárodní den 

dětí, 3. června byl pokřtěn na Dětském dni s FN Plzeň 

a následně zavítal mezi nemocné děti do naší 

nemocnice. Zdravínek děti doprovází na vyšetření, 

při  hospitalizaci, zároveň je s nimi na cestě třeba i na 

operační sál. Součástí projektu bylo „Zdravínkovo 

knížkohraní“, jedná se o nové dílo spoluautorek 

Dany Křiváčkové a Dany Packanové. Autorky chtějí 

pomoci malým, často vyděšeným pacientům, když se 

ocitnou v nemocnici, pro ně v  neznámé a nepřirozené 

situaci. Projekt byl realizován s finanční podporou 

Nadace 700 let Města Plzně (financování šlo přes 

tvůrce Zdravínka). Organizační zajištění akce bylo 

v gesci Oddělení pro komunikaci s veřejností ve 

spolupráci s vrchními sestra klinik a oddělení, kde jsou hospitalizovaní dětští pacienti.  

Velký úspěch měly také akce organizované Mgr. R. Říhánkovou – edukační diabetologickou 

sestrou – Den zdraví nejen pro diabetiky.  

Vedení Psychiatrické kliniky realizovalo velké množství vzdělávacích akcí pro odborníky i pro 

laickou veřejnost (pacienty a jejich blízké), které byly zaměřené zlepšení duševního zdraví.  

Den otevřených dveří Geriatrického oddělení při příležitosti 20. výročí Mezinárodního 

dne seniorů přilákal v pondělí 1. října do areálu FN Plzeň - Bory desítky návštěvníků. 

S nadšením a zájmem absolvovali řadu vyšetření, rozhovory s lékaři z oblasti geriatrie a 

odborníky z řad nutričních terapeutů, fyzioterapeutů, zdravotně sociálních pracovníků a 

dalších odborníků. Celé odpoledne si užívali prohlídku oddělení s prezentací kompenzačních 

pomůcek a zvedacího zařízení pro seniory. Účastníci si mohli vyzkoušet speciální pomůcku, 

která simuluje různé typy zrakových poruch a přináší na svět pohled očima handicapovaného 

pacienta. Jako doprovodný program akce pak byla zvolena praktická ukázka výživových 

doplňků, pomůcek pro inkontinenci, polohovacích pomůcek, převazového materiálu a 

prezentace Senior akademie Městské police Plzeň.  

Největší zájem byl o měření krevního tlaku a stanovení BMI – index tělesné hmotnosti. 
Odborné poradenství absolvovalo více než 40 návštěvníků akce. 

„Velké poděkování si zaslouží především tým zdravotnických pracovníků naší nemocnice, kteří 
celé odpoledne s úsměvem a s profesionalitou zvládali vysoký počet návštěvníků. Děkujeme 
rovněž našim partnerům, kteří zde každý rok prezentují svoje projekty a výrobky“, uzavírá Den 
otevřených dveří náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA, LL.M. 

Do akce byli zapojeni: mj. zaměstnanci Geriatrického oddělení, Městská policie Plzeň, firma 
Hartman-Rico a Fresenius Kabi.  

Za významný počin pro naše zaměstnance považujeme akci „Očkování proti chřipce“. Na 

zaměstnance FN Plzeň se obrátil dopisem náměstek pro léčebně preventivní péči doc. MUDr. 

Eduard Kasal, CSc. a vyzval je k podstoupení očkování. Vedení nemocnice podpořilo tuto akci 

a projednalo v rámci kolektivního vyjednávání uvolněním finančních prostředků z FKSP na 

zakoupení vakcín, aby bylo očkování proti chřipce v roce 2018 pro zaměstnance bezplatné. 

Nabídku využilo více než 400 zaměstnanců. Z Fondu kulturních a sociálních potřeb bylo 

uhrazeno 66 761,- Kč. Organizačně tuto akci zajistila sekretářka náměstka LPP ve spolupráci 

s vakcinačním centrem.  
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Na webových stránkách FN Plzeň probíhalo 21 on-line chatů s odborníky na níže uvedená 

témata. 

Datum 
chatu 

Téma chatu Na dotazy odpovídal/a 

18.12.2018 Předvánoční stres  Mgr. Dana Chmelařová 

4.12.2018 Gynekologická onemocnění a operace  MUDr. Jiří Presl, Ph.D. 

20.11.2018 Ředění krve, proč je to důležité?  MUDr. Tomáš Mádr 

6.11.2018 Světový den diabetu  MUDr. Michal Krčma, Ph.D. 

23.10.2018 Osteoporóza  doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D. 

9.10.2018 Léčebná chirurgie pro a po hubnutí  MUDr. Jan Geiger 

25.9.2018 Choroby srdce ve stáří  MUDr. Jan Lhotský 

11.9.2018 Patní ostruha  MUDr. Michal Ruml 

26.6.2018 Kýla  doc. MUDr. Jarmil Šafránek, Ph.D. 

19.6.2018 Angina Pectoris  doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D. 

22.5.2018 Cukrovka u dětí a dospívajících  MUDr. Petra Paterová 

24.4.2018 Alergie a astma  MUDr. Martina Vachová 

10.4.2018 Onemocnění žlučníku  MUDr. Karel Rupert, Ph.D. 

27.3.2018 
Infekční onemocnění plic – 
tuberkulóza, zápal plic  

MUDr. David Havel 

27.3.2018 
Infekční onemocnění plic – 
tuberkulóza, zápal plic  

MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D. 

13.3.2018 Nádory mozku a míchy MUDr. Petr Vacek 

27.2.2018 Rakovina jícnu a žaludku  MUDr. Karel Balihar, Ph.D. 

13.2.2018 Rakovina plic  MUDr. Veronika Bednářová 

30.1.2018 
Kosmetické nedostatky kůže – akné, 
bradavičky, kuří oka, jaterní skvrny, 
ochlupení  

MUDr. Barbora Divišová, Ph.D. 

16.1.2018 
Klimakterium (menopauza) - 
klimakterické potíže a jejich řešení, 
důsledky klimakteria  

MUDr. Lukáš Prajka 

2.1.2018 Máme se bát antibiotik?  MUDr. Tamara Bergerová 

 

Naši odborníci na odvykání kouření nabízejí pravidelné akce „Chcete poradit, jak přestat 

kouřit?“, viz ukázka z intranetu. 

 

 

https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1155
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1154
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1153
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1152
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1151
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1150
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1149
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1148
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1147
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1146
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1145
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1144
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1143
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1142
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1142
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1141
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1141
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1140
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1139
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1138
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1137
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1137
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1137
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1136
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1136
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1136
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1135
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Následuje výčet všech informací uveřejněných Oddělením komunikace s veřejností na 

webových stránkách FN Plzeň. 
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Zprávu zpracovala: Mgr. Nina Müllerová, koordinátorka HPH za FN Plzeň  

Dne 28.03.2019 


