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Zpráva o realizaci aktivit v oblasti podpory zdraví a 

prevence nemocí za rok 2021. 

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 4. 11. 2021 účastnila jednání na MZ ČR, které je zaměřeno 
na implementaci principů podpory zdraví do standardů kvality. Jednání probíhalo skrze MS Teams. 
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. Účastníci jednání byli 
seznámeni s novinkami z mezinárodní konference HPH „Jak může podpora zdraví optimalizovat 
zdravotní  zisk a vytvářet udržitelnější a spravedlivější zdravotní systémy“. Některé země využívají 
dotazníkových šetření pro obyvatele ohledně životního stylu, pracovních podmínek, mapování míry 
stresu, obezity či kouření. Zaměřovali se na zjištění zdravotního stavu chronických pacientů, kteří v době 
pandemie Covid-19 nechodili na pravidelné preventivní kontroly a v důsledku toho docházelo ke 
zhoršení jejich zdravotního stavu. V některých zemích (např. v Irsku) zavádějí on-line kurzy odvykání 
kouření, jinde se zaměřují na snížení stresu zaměstnanců v nemocnicích a jsou jim nabízeny zdarma 
různé služby psychologa, lekce pilates, online národní program pro kontrolu stresu atd.  

Dále zazněly informace o prekonferenci GNHT, kde byly prezentovány  výsledky „nekuřáckých 
nemocnic“, které získaly na základy splnění standardů GNHT označení bronzové, stříbrné nebo zlaté. 
Poslední zmíněné označení je spojené s mezinárodním auditem. Následovala diskuse zástupců 
zapojených nemocnic ohledně aktivit, které se podařilo v období pandemie realizovat, ale jednalo se o 
ojedinělé akce, využívalo se formy plakátů, webových portálů, chatů a zejména psychologické pomoci 
pro zaměstnance nemocnic. Závěrem jednání byl stanoven úkol – vytvoření návrhu národního auditu 
GNHT, abychom si objektivně mohli porovnat naplnění požadavků standardů GNHT. 

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, viz INL/0137 a tento plán akcí bude 
podporovat i na další období. Jedná se o akce 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 přetrvávající 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 i 
v roce 2021 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.  Značná část aktivit byla zaměřena na očkování proti onemocnění covid-19, ale i důležitá témata 
prevence onemocnění cévní mozkovou příhodou, infarktem, bolestmi zad, podpora psychiky v covidové 
době, byla natočena videa dechové rehabilitace.  

Den hypenze probíhal v květnu formou chatu – na otázky veřejnosti odpovídal prof. MUDr. J. Filipovský, 
CSc., stejně tak probíhal v říjnu „World first aid day“, kdy na otázky veřejnosti k resuscitaci a anestézii 
odpovídal prof. MUDr. J. Beneš, Ph.D..  

V srpnu jsme se zapojili opět do akce Sportmanie, v září proběhl „Kardioden“, v listopadu jsme se opět 
zaměřili na prevenci dekubitů a prevenci rakoviny prostaty.  

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 dechové rehabilitace, která je důležitá nejen po prodělané 
nemoci covid 19, ale i v běžném životě. Jak správně dýchat a jak takové dýchání natrénovat, to bylo 
tématem pondělní odpolední Sportmanie. 
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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. Odborný tým pro prevenci a léčbu dekubitů 

(proleženin) ve FN Plzeň uspořádal letos v říjnu druhý ročník akreditovaného certifikovaného kurzu, kde 

vyškolil 18 účastníků nejen z FN Plzeň, ale i jiných poskytovatelů zdravotních služeb. V rámci osvěty si 

odborníci z FN vyběhli 299 schodů na věž chrámu sv. Bartoloměje a svezli se na kolotoči na plzeňském 

náměstí.  

 

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“.  

Velmi si ceníme toho, že v naší 

nemocnici máme skvěle fungující 

tým pro prevenci dekubitů, který 

vede nově Bc. Vanda Tomášková 

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. 
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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 236 mužů, což byl doposud 

nejvyšší počet osob, v historii této akce ve FN Plzeň a zájem o toto vyšetření stále stoupá.  

Prakticky celý rok 2021 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. Pro pacienty byly zřízeny postkovidové poradny a v dubnu jsme zahájili nabídku 

Preventivních onkologických prohlídek pro širokou veřejnost. 

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 více než 1000 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. 

Celý rok probíhalo očkování vakcínou proti Covid-19 v 

novém očkovacím centrum v pavilonu 61 na Borech, na 

Klinice pracovního lékařství a Ústavu imunologie a 

alergologie na Lochotíně. Přechodně bylo otevřeno centrum 

pro veřejnost bez registrace v Plzeňském Prazdroji. Za rok 

2021 bylo naočkováno 125 799 dávek. 

O zdravotníky v tzv. „covid pásmu“ jsme pečovali 

v Relaxační oáze 

Pandemické období ovlivňovalo chod celého zdravotnictví. 

V naší nemocnici  pracovalo v průběhu roku téměř 800 

zdravotníků, kteří byli denně vystaveni psychicky i fyzicky 

velice náročným dvanáctihodinovým směnám. Čelili 

stresujícímu režimu, byli vyčerpaní a často na hraně svých 

kapacit. Nemocnice se jako zaměstnavatel snažila zajistit speciální programy, benefity a možnosti 

relaxace. Dne 24. března 2021 informoval o nejnovějším projektu ředitel FN Plzeň MUDr. Václav 

Šimánek, Ph.D. na webových stránkách: „Zahájili jsme provoz Relaxační oázy, což je útulné prostředí, 

kde si mohou zdravotníci covid pásma poslechnout relaxační hudbu, shlédnout oblíbený film, dát si 

šálek čaje či kávy, zkrátka na chvíli zapomenout na pracovní stres, případně mohou využít podpůrné  
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péče klinických psychologů a relaxačních programů realizovaných dobrovolníky Mezigeneračního a 

dobrovolnického centra  TOTEM. Je to místo, kde si naši zaměstnanci mohou po denní směně, nebo 

naopak před noční službou, vychutnat chvilku pohody a zároveň načerpat energii.“  

 

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

chřipce, které využilo 845 našich zaměstnanců (vyšší zájem byl způsoben pandemií covid-19). Z Fondu 

kulturních a sociálních potřeb bylo uhrazeno 231 148,- Kč.  

Také mají zaměstnanci nárok na vitamíny, tuto možnost využilo 4 207 osob v celkové hodnotě 

7 151 642,- Kč. 

 

Na webových stránkách FN Plzeň probíhalo 22 on-line chatů s odborníky na níže uvedená 

témata: 

21.12.2021 Péče o matku a dítě v šestinedělí  MUDr. Jaroslava Karbanová, Ph.D. 

07.12.2021 Dekubity Mgr. Nina Müllerová 

01.11.2021 Revmatická onemocnění  MUDr. Jan Zeman 

09.11.2021 Rakovina prostaty a varlat  MUDr. Ivan Trávníček, Ph.D. 

26.10.2021 Anestezie a resuscitace  prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. 

12.10.2021 Duševní zdraví  Mgr. Lucie Eisenvortová 

12.10.2021 Duševní zdraví  Mgr. Lucie Eisenvortová 

14.09.2021 Antikoncepce - pomocník nebo strašák?  MUDr. Jan Humplík 

22.06.2021 Kožní nádory doc. MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D. 

08.06.2021 Darování krve - nejvzácnější tekutiny MUDr. Jana Ticháčková 

25.05.2021 Hypertenze  prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. 

11.05.2021 Únavový syndrom  Mgr. Pavel Brenkus 

27.04.2021 Jarní alergie  MUDr. Martina Vachová, Ph.D. 

13.04.2021 Parkinsonova choroba  MUDr. Vojtěch Mach 

30.03.2021 Covid a jeho dopady na naší psychiku  Mgr. Dana Chmelařová, Ph.D. 

16.03.2021 Bolesti zad - civilizační choroba  MUDr. Andrea Kunschová 

02.03.2021 Cévní mozková příhoda - mrtvice  doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D. 

16.02.2021 Rakovina krve  doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D. 

https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1209
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1208
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1207
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1206
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1205
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1204
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1203
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1202
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1201
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1200
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1199
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1198
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1197
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1196
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1195
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1194
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1193
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1192
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02.02.2021 Očkování proti Covid - 19  MUDr. Jana Váchalová 

19.01.2021 Infarkt doc. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D. 

19.01.2021 Infarkt doc. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D. 

05.01.2021 Oční nemoci a vady  MUDr. Ivana Sováková 

 

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=1191
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1190
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1189
https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=1188
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