
V sobotu 2.11. 2019 proběhl v Plzni na plaveckém bazénu 5. roč- 
ník akce „Den pro zdraví nejen pro diabetiky“ věnované na 
podporu výročí Světového dne diabetu“. Akci pro veřejnost 
již tradičně pořádalo Diabetologické centrum I.IK. FN Plzeň 
společně s územní organizací Svazu diabetiků. Záštitu převzal 
primátor města Plzeň pan Mgr. Martin Baxa spolu s FN Plzeň. 

Od 10 hod. ráno se prostory areálu plaveckého bazénu promě-
nily v místo, kde probíhal pestrý program věnovaný zdravé-
mu životnímu stylu. V prostorách restaurace měli návštěvníci 
možnost odborných konzultací k problematice diabetu, které 
zajistily sestry z Diabetologického centra spolu s nutričními  

 

terapeuty a studenty SZŠVOŠZ, kteří si připravili interaktivní 
program. Nechyběla ani ochutnávka zdravých jídel.

Jak jsme podpořili Světový den diabetu v Plzni
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Slavnostní zahájení programu organizátorkami.
Ing. Hana Boulová (zleva) a Bc. Renata Říhánková (zprava).



Velký zájem byl jako každý rok o měření. Studenti lékařské fakulty 
z organizace IFMSA měřili zájemcům hladinu cukru a choleste- 
rolu v krvi, krevní tlak a obsah tuku v těle. 

Ve vestibulu si mohli návštěvníci prohlédnout pomůcky a nové 
 technologie pro diabetiky a další produkty.  
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Sestry ze Stomatologické kliniky vysvětlovali zásady dentální 
hygieny a jak předcházet zubnímu kazu u dětí.

Velký prostor byl věnován dětem. Pro nejmenší byly připra-
veny výtvarné dílny s Danou Křiváčkovou z tvůrčí skupiny 
DARDA. Se studenty lékařské fakulty se děti učily na plyšo-
vém medvídkovi základům zdravovědy a také si mohly vy-
zkoušet, jak poskytnout 1. pomoc. 

Kolektiv sester Dětské kliniky FN Plzeň si připravily interak-
tivní program zaměřený na prevenci dětské obezity. 

V přilehlých prostorách plaveckého bazénu současně probí-
haly zajímavé besedy. Návštěvníci si vyzkoušeli trénink pamě-
ti a také se dozvěděli, jak mohou využít bylinky v péči o své 
zdraví. 
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Akci mediálně podpořili: 
regionální Český rozhlas Plzeň a časopis Diastyl.

Poděkování patří všem partnerům, zdravotníkům 
a dobrovolníkům, kteří nás podpořili finanč-
ně nebo svou účastí a mohli jsme realizovat akci  
v takovém rozsahu.

 Bc. Renáta Říhánková
rihankova@fnplzen.cz 

                    Při příležitosti Světového dne diabetu pořádá 
Svaz diabetiků ČR Územní organizace Plzeň a Diabetologické centrum FN Plzeň  
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Děkujeme všem partnerům, 
kteří podpořili 

Světový den diabetu.

Mediální partneři: 

 

Akce pořádaná pod záštitou 
primátora města Plzně.
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Protože pohyb hraje v léčbě i prevenci diabetu 2. typu klíčovou roli, 
byla mu věnována velká pozornost. Zájemci mohli projít výcvikem 
zdravé chůze s hůlkami (Nordic Walking), zacvičit si jógu nebo si 
jít zaplavat do bazénu. 


