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Zpráva o realizaci aktivit v oblasti podpory zdraví a prevence 

nemocí za rok 2020. 

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:  
 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

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 Plzeň 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. 

 

Od roku 2020 jsme také zapojeni do sítě nemocnice a zdravotnických zařízení bez tabáku 

Tato národní síť je zastřešena MZ ČR a je výhradním zastupitelem mezinárodního programu The Global 
Network fot Tobacco Free Healthcare Services (GNTH). Naší snahou je naplňovat mezinárodní doporučení: 

 

 

 

 

 

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

1. intervenční programy na odvykání kouření, 
2. alkoholovou závislost, 
3. redukci nadváhy a obezity, 
4. řešení malnutrice (nedostatečný, přílišný nebo nevyvážený příjem 

potravy), 
5. zvyšování fyzické aktivity. 

 

1. Zavedení nekuřáckých prostor, 
2. monitorování užívání tabáku mezi pacienty i zaměstnanci, 
3. poskytování krátké intervence i možnosti intenzivní léčby závislosti na 

tabáku, 
4. vyškolení zaměstnanců v poskytování těchto intervencí, 
5. organizování akcí na podporu zdraví pro personál i veřejnost. 
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Koordinátorka HPH Mgr. Nina 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. 

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 2020 tento Tým kvality schválil plán akcí k podpoře zdraví na rok 2020 viz tabulka 1., které byly 
zaměřené 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. Navíc zde byla ponechána možnost dalšího průběžného doplňování, které koordinuje paní 
Mgr. Gabriela Levorová, vedoucí OKV, která aktivně spolupracuje s vedením ZOK na upřesnění informací k 
jednotlivým akcím. 

Vzhledem k situaci spojené s pandemií onemocnění Covid 19 a s tímto onemocněním související 
zhoršenou epidemiologickou situací vyznačující se zejména nutností omezení sociálních kontaktů, 
téměř na všech úrovních lidských činností, bylo bohužel nutné od některých akcí upustit a spokojit 
se alespoň s výhledem na jejich uspořádání v dalších letech.  

Nicméně i přes značná omezení se podařilo z plánovaných dvaceti akcí zrealizovat alespoň část 
plánovaných aktivit, z čehož akce na podporu světového mezinárodního dne CHOPN byla realizována 
online.  

Průběžně probíhaly výzvy k veřejnosti ohledně ochrany vlastního zdraví – používání ochrany úst a nosu, 
důsledná hygiena rukou, dodržování rozestupů. 

Tab. 1 Plán akcí k podpoře zdraví na rok 2020 

Měsíc Název akce  
Organizační 
zajištění 

Únor První čtvrtek v měsíci porodnice otvírá své dveře 
GPK 

Únor Robotická operace pro veřejnost OKV 

Březen První čtvrtek v měsíci porodnice otvírá své dveře GPK 

Březen Zdravá výživa a péče o dutinu ústní v seniorském věku 
Oddělení sociální 
péče 

Březen Měření nitroočního tlaku pro zaměstnance FN Plzeň - zrušeno Oční klinika 

Březen 
KARDIODEN Centra vysoce specializované komplexní 
kardiovaskulární péče FN Plzeň- zrušen  

Kardiologická klinika 

Březen 6. plzeňský kolorektální den- zrušen ORAK 

Duben Den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci- zrušen 
 KPL 

Květen 3. plzeňský den imunoterapie 
 ORAK 

Květen Den otevřených dveří v Centru pro závislé na tabáku- zrušen PNE 

Červen Klauniáda k Mezinárodnímu dni dětí PNE 
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Červen 5. plzeňský renální den- zrušen 
ORAK 

Srpen Kulatý stůl – aktivní senior 
 

Oddělení sociální 
péče 

Září 10. plzeňský mammární den 
 ORAK 

Říjen Kulturní akce u příležitosti Mezinárodního dne seniorů-zrušena 
 

Odd. sociální péče 

Říjen Mezinárodní den duševního zdraví- zrušen 
 

Oddělení klinické 
psychologie 

Říjen 
KARDIODEN Centra vysoce specializované komplexní 
kardiovaskulární péče FN Plzeň- zrušen 

Kardiologická klinika 

Listopad 6. plzeňský prostatický den- zrušen ORAK 

Listopad Světový den CHOPN v ČR- online 
 

Klinika PNE 

Prosinec 2. plzeňský onkogynekologický den- zrušen ORAK 

 
Jednou z prvních akcí pro veřejnost zrealizovaných v roce 2020 byla možnost seznámit se s novou metodou 
robotických operací, kterou nově nabízí FN Plzeň svým pacientům. Široká veřejnost, včetně mnoha žáků ze 
škol základních i středních, si přišla vyzkoušet roli lékaře, který operuje pomocí robota.  

Diváci se zde dozvěděli mnoho zajímavostí o tomto nejšpičkovějším zařízení svého druhu v robotických 
technologiích od odborníků z Chirurgické, Urologické, Gynekologicko-porodnické kliniky a Chirurgického 
oddělení, kteří začnou od dubna letošního roku využívat nejmodernější robotický přístroj da Vinci 4. řady XI. 

Z akcí, které se podařilo zrealizovat, měla velký úspěch spolupráce v rámci Sportmanie Plzeň, kde kolegové 
z Oddělení léčebné rehabilitace v čele vrchní fyzioterapeutkou paní Bc. Jitkou Marxovou představili 
veřejnosti představení na téma Zdravé chůze – zdravé nohy, ve kterém divákům představili nejen techniku 
správné chůze, ale i různé techniky rehabilitačních cvičení. 
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Myslíme na seniory - dne 27. 8. 2020 proběhlo v rámci aktivizace 

klientů na oddělení Pobytové sociální péče2 interaktivní trénování 

paměti organizované ve spolupráci s Mgr. Irenou Kadlčíkovou, 

krajskou koordinátorkou projektu MPSV Implementace politiky 

stárnutí na krajskou úroveň. Akce se zúčastnila většina klientů, 

kteří  byli velmi aktivní a dobře se bavili. 

 

 

Myslíme na vaše srdce - novinkou pro tento rok byla srdeční procházková trasa, která byla připravena 

osvětovým projektem „Ruku na srdce“. Cílem tohoto 

projektu je nejen zvyšovat povědomí o chronickém 

srdečním selhání, ale i podpořit pacienty v převzetí 

aktivnější role při jejich léčbě a zejména při dodržování 

režimových opatření. Procházka byla dlouhá 1 500 

metrů a volnou chůzí zabrala účastníkům zhruba 30 

minut. 

 

 

 

 

V listopadu jsme opět podporovali Světový den STOP dekubitům, který je vyhlášen společností 

EPUAP vždy na třetí čtvrtek v měsíci listopadu.  

Prostřednictvím webových stránek jsme veřejnost informovali o aktivitách, které se nám přes nepříznivou 

epidemiologickou situaci podařilo zrealizovat.  

V roce 2020 jsme zaměřili pozornost na skupinu nejmenších pacientů – novorozenců (zejména 

nedonošeným) a naše perinatologické centrum se zapojilo do projektu organizovaného Národním centrem 

ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Cílem tohoto projektu je nastavit metodiku hodnocení 

poškození kůže novorozenců včetně způsobu sběru dat a jejich vyhodnocení. Průběžné výsledky pilotu 

ukazují, že dekubity se v této kategorii pacientů vyskytují ojediněle a souvisí převážně s používáním 

zdravotnických prostředků v oblasti úst a nosu po nasálním CPAPu. Podrobná zpráva je uveřejněna na 

portálu Dekubity.eu.  

Výbor EPUAP uspořádal virtuální konferenci k dekubitům a naší nemocnici reprezentoval tým KARIM 

s přednáškou „Morbidně obézní pacient – je to výzva pro multidisciplinární tým intenzivní péče? Sdělení, 

které přednesla Bc. Vanda Tomášková bylo zaměřené na problematiku morbidně obézních pacientů 

v intenzivní péči z pohledu poskytování péče těmto pacientům včetně prevence a léčby dekubitů v rámci 

multidisciplinárního týmu. 
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Mgr. Nina Müllerová zastupuje naší nemocnici v realizačním týmu MZ ČR, který organizuje Kulatý stůl k 

problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice“. Z důvodu epidemiologické situace 

byla zvolena forma on-line setkání zástupců odborné veřejnosti a vydána tisková zpráva shrnující všechny 

aktivity, které přispívají k realizaci vytýčených cílů v prevenci a léčbě dekubitů. 

V souvislosti s epidemiologickou situací jsme se v letošním roce také museli zaměřit na prevenci poškození 

kůže u zdravotnických pracovníků při používání ochranných pomůcek na obličeji. Bylo vydáno doporučení 

EPUAP, kterým se řídíme. 

Velmi si ceníme toho, že v naší nemocnici 

máme skvěle fungující tým pro prevenci 

dekubitů, který vede Bc. Lenka Fiedlerová 

a také nám funguje velký tým vyškolených 

specialistek, které pomáhají zvládat péči i 

o velmi komplikované rány prakticky na 

všech klinikách a odděleních naší 

nemocnice. 

Ke světovému dni STOP dekubitů jsou 

naše aktivity zaměřeny na pořádání odborných akcí: 

a) ke zdravotníkům: Spolupráce na vytvoření národního ošetřovatelského postupu „Prevence vzniku 

dekubitů a péče o dekubity“ a národní postup „Péče o kůži a pupeční pahýl novorozence“, celoroční 

aktivní účast na konferencích k dané problematice (Hojení ran, EPUAP), spolupráce na vytvoření 

nové podoby portálu Dekubity.eu, organizace certifikovaného kurzu. 

b) k laické veřejnosti: Všechna pracoviště jsou vybavena informačními letáky a listopadové nástěnky 

jsou zaměřené na edukaci osob blízkých pacientovi, kteří o něj budou pečovat v domácím prostředí. 

  



 

6 
 

 

Další z akcí, která předčila očekávání, byl už tradiční listopadový Movember, který dokázal, že i přes 

nepříznivou situaci mnoho našich spoluobčanů nezapomíná na prevenci různých onemocnění. Na vyšetření 

Indexu zdravé prostaty se v rámci této akce dostavilo 208 mužů, což byl doposud nejvyšší počet osob, 

v historii této akce ve FN Plzeň, z čehož se u třetiny vyšetřených ukázala nutnost dalších podrobnějších 

testů.  

Přes veškerá epidemiologická opatření se podařilo zachovat KLAUNIÁDU, zdravotní klauni (sedmičlenný 

regionální tým) docházeli za našimi nejmenšími pacienty a pod červenými nosy používali jednorázové 

roušky, dodržovali hygienu rukou i klaunování s odstupem. Klauni provádí veselé vizity, doprovází dětské 

pacienty na vyšetření nebo i na operační sál. Děti se rády nechají vtáhnout do hry a zapomenou tak na bolest 

a přetaví ji v radost. V roce 2020 uskutečnili celkem 102 návštěv, což představuje 402 hodin smíchu a radosti! 

V rámci programu NOS! (na Operační Sál!) proběhlo 32 návštěv. Dále probíhaly dopolední a odpolední 

dětské klauniády na oddělení menších a větších dětí, hemato-onkologie Dětské kliniky, dále na dětském 

oddělení Oční a Neurologické kliniky, Psychiatrické kliniky, Chirurgické kliniky a Kliniky ortopedie a 

traumatologie pohybového ústrojí. Celkem proběhlo na těchto odděleních 70 klauniád.  
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Ani v této těžké době jsme nezapomínali na naše seniory, kteří nastavenými opatřeními a z nich vyplívající 

sociální izolací trpěli asi nejvíce z nás všech. Personál z oddělení Pobytové sociální péče připravil pro 

seniory možnost napéci si vlastní cukroví a vyrobil na oddělení výzdobu před nastávajícím Adventem 

výzdobu.  

 

 

Prakticky celý rok 2020 odvíjel dle momentální epidemiologické situace, která razantním způsobem zasáhla 

nejen do fungování celé nemocnice, ale i do osobních životů všech obyvatel České republiky. Vyvstalo 

mnoho výzev, na které bylo třeba rychle reagovat. Neustále se měnící situace nás nutila řešit problémy, se 

kterými jsme se doposud nesetkali. FN Plzeň jako největší poskytovatel lékařské a ošetřovatelské péče 

v západočeském regionu v tomto období zajistila mobilní odběrový tým, vytvořila tři odběrová místa určená 

pro pacienty, kteří přicházeli s podezřením na onemocnění COVID 19 a prakticky ze dne na den byla schopná 

vytvořit standartní a intenzívní lůžka určená pro pacienty, kteří museli být z důvodu zhoršeného zdravotního 

stavu souvisejícího s tímto onemocněním ve FN Plzeň hospitalizováni.  

Zároveň zde byla maximální snaha pečovat o všechny zaměstnance FN Plzeň a nabídnout jim podporu 

nejen po stránce ochrany jejich zdraví, ale i v oblasti preventivních opatření a péče o jejich psychickou 

pohodu. Z těchto aktivit stojí za zmínku zejména možnost nechat si bezplatně vyšetřit hladinu protilátek proti 

COVID 19, kterou využilo bezmála 1100 zaměstnanců FN Plzeň nebo možnost nechat si vyšetřit hladinu 

vitamínu D v krvi, který je velmi důležitý pro správnou funkci nejen imunitního systému, ale i pro mnoho 

dalších procesů v lidském organismu. 

Dalším benefitem, který mohli zaměstnanci FN Plzeň v roce 2021 využít bylo bezplatné očkování proti 

chřipce, které využilo přes 1000 našich zaměstnanců (vyšší zájem byl způsoben pandemií covid-19). 

Z Fondu kulturních a sociálních potřeb bylo uhrazeno 277 821,- Kč.  

V prosinci bylo zahájeno očkování vakcínou proti COVID-19, bylo vybudováno samostatné očkovací centrum 

v pavilonu 61 na Borech a otevřena další dvě očkovací centra na Klinice pracovního lékařství a Ústavu 

imunologie a alergologie na Lochotíně. Ke dni zpracování zprávy (5.2.2021) bylo naočkováno 6 682 dávek. 
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Na webových stránkách FN Plzeň probíhalo 10 on-line chatů s odborníky na níže uvedená témata: 

Datum chatu Téma chatu Na dotazy odpovídal/a 

15.12.2020 JAK SE VYHNOUT STRESU O VÁNOCÍCH Mgr. Pavel Brenkus 

2.11.2020 DĚTSKÁ OBEZITA MUDr. Petra Paterová 

03.11.2020 RAKOVINA PROSTATY A VARLAT MUDr. Hana Sedláčková 

20.10.2020 OSTEOPORÓZA  doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D. 

06.10.2020 STAŘECKÁ DEMENCE  MUDr. Zdeňka Roubalová 

10.03.2020 ONEMOCNĚNÍ LEDVIN  MUDr. Jiří Kolář 

25.02.2020 Fibrilace síní  doc. MUDr. Vlastimil Vančura, Ph.D. 

11.02.2020 EPILEPSIE U DOSPĚLÝCH  MUDr. Hana Vacovská 

28.01.2020 Robotické operace  MUDr. Václav Karnos 

14.01.2020 NEDOSTATEK VITAMÍNU D A JEHO DŮSLEDKY  prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. 

 

Následuje výčet všech informací v oblasti podpory zdraví uveřejněných Oddělením 

komunikace s veřejností na webových stránkách FN Plzeň: 

 

 

 

https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1183
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1182
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1181
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1180
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1179
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1178
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1177
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