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Zpráva o realizaci aktivit v oblasti podpory zdraví a 

prevence nemocí za rok 2019. 

 

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 2019 tento Tým kvality schválil Plán akcí k podpoře zdraví na rok 2019, viz tabulka 1. Tento plán 

zahrnoval 28 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. 

Ve skutečnosti se však podařilo realizovat více než 45 akcí a 21 on-line chatů, pokračování projektu 

„Zdravínek“, 5. ročník Dne pro zdraví nejen pro diabetiky. 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 2020. Může být využita i varianta on-line chatů. Akce 

„World first aid day“ bude realizována v roce 2020 pod záštitou vedení KARIM se zaměřením na laickou 

veřejnost. Den hypertenze proběhne pod záštitou vedení II. IK. Přehled ostatních akcí bude průběžně 

doplňován.  
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Koordinátorka HPH Mgr. N. Müllerová se 21. 1. 2020 účastnila jednání na MZ ČR, které je zaměřeno 

na implementaci principů podpory zdraví do standardů kvality. Hlavním doporučením je i nadále 

podporovat ve všech nemocnicích aktivity pro odvykání kouření, nabízet vzdělávací kurzy pro lékaře i 

nelékařské zdravotnické pracovníky a kontrolovat naplňování mezinárodních standardů pro nemocnice 

podporující odvykání kouření.  

Tab. 1 Plán akcí k podpoře zdraví na rok 2019 

Měsíc Název akce  
Organizační 
zajištění 

Leden Informace o psychóze - určeno pro osoby blízké pacientům 
PSYCH 

Únor Světový den nemocných NPOP 

Březen Plzeňský den kolorektálního karcinomu ORAK 

Březen Move it párty DK 

Duben Mezinárodní den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci KPL 

Květen Den otevřených dveří v Centru pro závislé na tabáku PNE 

Květen Světový den hygieny rukou EPI 

Květen Rekondiční pobyt pro diabetiky (senzory + inzulinové pumpy) 
 

Diabetologické 
centrum I.IK 

Květen Rekondiční pobyt pro diabetiky 1. typu – Žinkovy 
 

Diabetologické 
centrum I.IK 

Červen Plzeňský renální den  ORAK 

Červen Den otevřených dveří Funkční diagnostiky PNE 

Červen Informace o psychóze - určeno pro osoby blízké pacientům 
PSYCH 

Červen Den hypertenze 
 

II. IK 

Září Rekondiční pobyt pro diabetiky 1. typu + DK Nečtiny 
 

Diabetologické 
centrum I.IK + DK 

Září Rekondiční pobyt pro diabetiky 2. typu – Žinkovy 
 

Diabetologické 
centrum I. IK 

Září Prevence násilí PSYCH - pravidelný výcvik sebeobrany 
 

PSYCH 

Září Worl first aid day KARIM 

Září 9. plzeňský den mammární den ORAK 

Září Edukační den pro veřejnost - prevence karcinomu prsu 
 

ORAK 
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Září World sepsis day KARIM 

Říjen Prevence násilí PSYCH - pravidelný výcvik sebeobrany PSYCH 

Říjen Mezinárodní den duševního zdraví PSYCH 

Listopad 5. prostatický den 
ORAK 

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 Prevence carcinomu prostaty - Movember UROL 

Prosinec 1. Onkogynekologický den ORAK 

 

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. 

Hitem roku 2019 byla nabídka aktivní osvěty prevence HIV a zdravého sexuálního života mladých 

lidí ve věkové kategorii 16 – 18 let na školách v Plzeňském kraji, do které se zapojili zaměstnanci Kliniky 

infekčních nemocí a cestovní medicíny. Dopisem oslovili 28 ředitelů základních škol s nabídkou 

přednášek:  

 Co je infekce HIV a onemocnění AIDS. 

 Jak se virus HIV přenáší a Jak se virus HIV nepřenáší. 

 Jak poznám infekci virem HIV a Prevence před infekcí virem HIV. 

 Jak vypadá zodpovědný sex. 

 Jak jednat s lidmi infikovanými virem HIV a trpícími onemocněním AIDS. 

 Informace o možném bezplatném testování a Diskuse. 

Ve dnech 1. – 19. 11. 2019 poprvé realizovali přednášky o současném stavu poznatků a možnostech 

prevence a léčby infekce HIV/AIDS. Cílem bylo přispět k rozšíření obzoru o zdravém sexuálním životě 

naší dospívající mládeže. Díky vstřícnosti vedení jednotlivých středních škol Plzeňského kraje se nám 

podařilo oslovit 600 studentů. Osvětová činnost probíhala formou prezentací s interaktivní diskusí. 

Lektorkami byly vysokoškolsky vzdělané všeobecné sestry pracující v HIV centru, zabývající se 

prevencí a osvětou laické veřejnosti. Tento počin byl velice kladně hodnocen, jak ze strany pedagogů, 

tak ze strany studentů. Byla oceněna srozumitelnost a rozsah přednášek, perfektní prezentace a 

zejména zkušenosti lektorek ze zdravotní praxe. Dobré reference jsme obdrželi z Církevního gymnázia, 

Gymnázia Luďka Píka, Středního odborného učiliště elektrotechnického, SPŠ dopravní, SŠ informatiky 

a finančních služeb a z Gymnázia Blovice. Akce bude pokračovat i v roce 2020. Zájem projevili již z 

dalších 11 škol. 

V roce 2019 jsme opět podpořili Světový den odvykání kouření. Akce probíhala opět pod záštitou 

Kliniky pneumologie a ftizeologie, kromě poradny pro odvykání kouření, která byla otevřena pro 

veřejnost, byly na všech zdravotnických pracovištích edukační materiály pro pacienty a kontakty na 

poradnu. Další akcí, kterou tato klinika uspořádala v září, byl Den otevřených dveří ambulance 

Intersticiální plicní procesy a centra cystické fibrózy Kliniky pneumologie a ftizeologie s nabídkou 

vyšetření plic pro veřejnost. V listopadu pak byla organizována akce „Zdravé plíce pro život“  

v prostorách Funkční diagnostiky, o kterou byl ze strany veřejnosti opět velký zájem. 
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V rámci Světového týdne glaukomu proběhlo 14. 3. 2019 na Oční klinice preventivní měření 

nitroočního tlaku pro zaměstnance FN Plzeň. Celkem bylo vyšetřeno 55 zaměstnanců FN Plzeň. U 25 

% byly zachyceny vyšší hodnoty nitroočního tlaku a  byla doporučena další vyšetření. 

Naše nemocnice, konkrétně Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny se 10.  3. 2019 již tradičně 

zapojila do akce pořádané studenty LF UK v Plzni v rámci mezinárodního spolku IFMSA (International 

Federatin of Medical Students´ Associations), a to do podpory Světového dne zdraví, který probíhal 

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 květnu probíhal tradičně Světový den hygieny rukou pro veřejnost a naše nemocnice se tak připojila 

k iniciativě WHO „Zachraň životy: umývej si ruce“. Cílem této akce je, abychom si všichni uvědomili, že 

obyčejné správné mytí rukou nás účinně chrání před mnoha infekčními onemocněními. Návštěvníci FN 

Lochotín, si mohli prakticky vyzkoušet s pomocí UV lampy, zda si správně umyli ruce. Všem byli k 

dispozici edukační materiály. Návštěvníci, kteří vyplnili jednoduché dotazníky zaměřené na hygienu 

rukou zdravotníků, tímto poskytli cennou zpětnou vazbu Oddělení epidemiologie, které bylo hlavním 

organizátorem akce. 

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 25. 5. 2019 v Krašovská aktivity centrum Plzeň. 

Program byl pestrý – pohybové soutěže, ukázky různých sportovních aktivit a nechyběly ani nutriční 

terapeutky s tipy na zdravé recepty. Akce měla opět velký ohlas a přilákala řadu rodičů s dětmi. 

Po celý rok 2019 pokračoval projekt „Zdravínek pomáhá ke zdraví“, který jsme zahájili v roce 2018. 

Na dětských stanicích i ve veřejných prostorách a ambulancích jsou 

vylepené letáky, které informují veřejnost o tom, co Zdravínek umí. 

Zdravínek děti doprovází na vyšetření, při  hospitalizaci, zároveň je s nimi 

na cestě třeba i na operační sál. 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 měl 5. ročník akce  Den pro zdraví nejen pro diabetiky 

věnovaná na podporu výročí Světového dne diabetu. Akci pro veřejnost již 

tradičně pořádalo Diabetologické centrum I. interní kliniky ve spolupráci společně s územní organizací 

Svazu diabetiků. Záštitu převzal primátor města Plzně pan Mgr. Martin Baxa spolu s FN Plzeň, mediální 

podporu zajistili regionální Český rozhlas Plzeň a časopis Diastyl. Zprávu z akce včetně obrazové 

dokumentace zajistila Bc. Renata  Říhánková, jedna z hlavních organizátorek akce.  

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

veřejnost (pacienty a jejich blízké), které byly zaměřené zlepšení duševního zdraví.  Dne 8. 10. 2019  

se pod záštitou náměstkyně pro ošetřovatelskou péči  konala akce Den duševního zdraví, které se 

zúčastnilo 52 zaměstnanců FN Plzeň. Akce byla velmi vydařená, zapojení nutriční terapeutky, 

fyzioterapeutů, ukázky líčení, simulátoru psychózy a dalších doprovodných akcí bylo účastníky velmi 

kladně hodnoceno. 

Den otevřených dveří Geriatrického oddělení při příležitosti 21. 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 
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stanovení BMI – index tělesné hmotnosti. Odborné poradenství absolvovalo více než 100 

návštěvníků akce. 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 2019 pro zaměstnance bezplatné. Nabídku využilo více než 600 

zaměstnanců. Z Fondu kulturních a sociálních potřeb bylo uhrazeno 111 480,- Kč. Organizačně tuto 

akci zajistila sekretářka náměstka LPP ve spolupráci s vakcinačním centrem.  

Další významnou akcí, která se uskutečnila v důsledku rozšíření onemocnění spalničkami mezi 

populací, bylo vyšetření protilátek u všech zaměstnanců FN Plzeň a následné očkování těch, kteří 

neměli prokázaný dostatek protilátek – Garantem akce byl opět náměstek pro léčebně preventivní péči.  

Výsledek – do konce září byly vyšetřeny protilátky u 4 494 zaměstnanců (96,4 %), nízký titr byl prokázán  

u 1 909 zaměstnanců (42,5 %) a očkováno bylo 1 278 zaměstnanců (66,9 %).  

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

Datum chatu Téma chatu Na dotazy odpovídal/a 

17.12.2019 Záněty střev a dráždivý tračník MUDr. Jan Kotyza 

03.12.2019 Prevence AIDS prof. MUDr. Petr Pazdiora, Ph.D. 

19.11.2019 Novinky v léčbě diabetu MUDr. Michal Krčma, Ph.D. 

19.11.2019 Novinky v léčbě diabetu MUDr. Michal Krčma, Ph.D. 

05.11.2019 Bipolární porucha MUDr. Jiří Hudeček 

22.10.2019 
Akutní a chronická otrava oxidem 
uhelnatým - příznaky a léčba 

MUDr. Martin Štěpán 

08.10.2019 Problémy se zrakem, onemocnění očí MUDr. Ivana Sováková 

24.09.2019 
Antikoncepce - možnosti, přínosy, 
rizika, věk žen a potíže po vysazení 

MUDr. Jan Humplík 

10.09.2019 Artroskopie kloubů MUDr. Ondřej Havel 

18.06.2019 
Kardiak v létě – na co pozor, jak na 
dovolenou, jak s pohybem … 

MUDr. Jan Lhotský 

04.06.2019 Melanom MUDr. Barbora Divišová, Ph.D. 

21.05.2019 Žaludeční a dvanáctníkové vředy MUDr. Luděk Bouchner 

07.05.2019 
HPV viry – co všechno způsobují, jaká 
je prevence 

doc. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. 

23.04.2019 
Poruchy srážlivosti krve - příčiny, 
projevy, léčba 

MUDr. Zdeňka Hajšmanová 

09.04.2019 Prevence a léčba diabetické nohy MUDr. Ivana Flanderová 

26.03.2019 Zelený zákal, ztráta zraku MUDr. Ivana Sováková 

12.03.2019 Rakovina jater prof. MUDr. Vladislav Třeška DrSc. 

26.02.2019 Paradentóza - Parodontis MUDr. Jan Liška 

12.02.2019 
Degenerativní onemocnění páteře, 
bolesti zad 

MUDr. Jaroslava Suchá 

29.01.2019 Ekzém, lupénka a jiné kožní choroby prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D. 

15.01.2019 Operace štítné žlázy MUDr. Vladan Hrabě 

 

 

 

https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1176
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1175
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1174
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1173
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1172
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1171
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1171
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1170
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1169
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1169
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1168
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1167
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1167
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1166
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1165
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1164
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1164
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1163
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1163
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1162
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1161
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1160
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1159
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1158
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1158
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1157
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1156
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Naši odborníci na odvykání kouření nabízejí pravidelné akce „Chcete poradit, jak přestat kouřit?“, viz 

ukázka z intranetu. 

 

 

Následuje výčet všech informací v oblasti podpory zdraví 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 02.02.2020 


