
 INTRODUCTION: 

Military University Hospital in Prague organizes various preventive and promotional activities 
for hospital visitors and people from neighborhood. The main aims of these activities are:
- to educate health risk factors
- to provide short screening of some of risk factors 
- to advice how to care about physical and mental health 
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2  Education in homes for elderly people  

HPH 

1 Health promoting events

What kind of health promoting activities is offered to public?

“Every healthcare contact is a health improvement opportunity”
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OBEZITOLOGIE, 

NUTRICE           
      

Měření rozložení  

tuků a svaloviny 

po těle, určení BMI. 

Ukázka potravinové 

pyramidy, možnosti 

léčby obezity. 

PREVENCE 

INFEKČNÍCH 
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Očkování  

a odborné 

poradenství 

- prevence 

chřipky, klíšťové 

encefalitydy,

meningokokových 

onemocnění, 

hepatitid, černého 

kašle aj.

Osvěta HIV.

ERGOTERAPIE

Máte problém vykonávat 

všední denní činnosti?

Rádi Vám poradíme například  

s výběrem správné 

kompenzační pomůcky.  

ŽIVOT 90

Představí komplexní 

služby pro seniory 

a jejich blízké, například 

projekt tísňové tlačítko 

pro seniory. 

HYGIENA RUKOU

Ukázka správné 

hygieny rukou, která je 

významnou prevencí 

infekcí. Možnost 

praktického nácviku.

CENTRUM PRO 

ZÁVISLÉ  

NA TABÁKU

Měření CO ve výdechu; 

informace o možnosti léčby; 

představení Centra pro 

závislé na tabáku v ÚVN.

DENTÁLNÍ 

HYGIENA 

Ověřte si, zda 

dodržujete 

správnou 

dentální 

hygienu 

a věnujete své 

ústní dutině 

dostatečnou 

péči.

MĚŘENÍ 

TLAKU 

A GLYKÉMIE  

Měření krevního 

cukru a krevního 

tlaku, na 

místě sdělení 

naměřených 

hodnot.  

TRÉNOVÁNÍ 

PAMĚTI  

Doporučení 

a praktické 

vyzkoušení 

způsobů cvičení 

a tréninku 

paměti pod 

odborným 

vedením. 

PREVENCE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

Chronické srdeční selhání postihne každého 

pátého člověka a je často zaměňováno za 

infarkt. Staráte se o své srdce? Přijďte o něm 

mluvit s lékařem.

FYZIOTERAPIE

Bolí Vás záda? Máte i jiné obtíže 

s pohybovým aparátem? Rádi Vám 

poradíme jak na ně.  

VYŠETŘENÍ ČICHU

Možnost na místě provést 

test čichu.   

VYŠETŘENÍ 

KOŽNÍCH 

ZNAMÉNEK

Specialisté 

Vám vyšetří 

podezřelá kožní 

znaménka. 

PRVNÍ 

POMOC

Prověříte si, 

zda umíte 

správně 

zareagovat 

a poskytnout 

první pomoc 

při náhlé 

zástavě srdce. 
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OČNÍ VYŠETŘENÍ 

Přístrojové vyšetření zraku, 

orientační měření dioptrií. 

Konzultace zrakových 

problémů.
DERMO- 

PORADENSTVÍ 

(Veřejná 

lékárna)

Odborná 

diagnostika 

pleti, prodej 

kosmetických 

přípravků za  

zvýhodněných  

podmínek.

Partneři akce:

3  Meetings of professionals with public – lectures

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní 

nemocnice Praha připravuje s městskou částí Praha 6 

pro pro její obyvatele mimořádnou příležitost k setkání  

s významnými a uznávanými odborníky ÚVN.ÚVN je nemocnice vojenská, tedy  pro vojáky, 

ale zároveň jsme nemocnicí civilní spádovou 

především pro obyvatele Prahy 6. 

Kongresové centrum ÚVN

Setkání veřejnosti Prahy 6  

s lékaři ÚVN

www.uvn.cz
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Regular health promoting events are organised in hospital at least twice per year. 
Number of visitors of these events is growing up (see graph). Health promoting 
events are organised also outside of hospital (municipal house, state authorities etc.)

Anti-smoking campaign has been introduced in 
hospital in 2017. Part of this campaign is also an 
activity aimed at raising public awareness of the 
harmfulness of smoking. Hospital staff wear a 
badge saying: I am a health care professional,  
I know why I do not smoke

Meetings led by professionals 
focused on health promotion 
(for example – good nutrition, 
pain management etc.) take 
place in houses for elderly 
people regularly.

Health care professionals of 
different specialties meet people 
from local community to discuss 
various health promoting topics.
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