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HPH

Military University Hospital, Prague, Czech Republic
INTRODUCTION:
Military University Hospital in Prague became a member of HPH network in 2012. Since then many different activites and
projects have been organised. The aim of health education is to offer to employees, to the public and to patients sufficient
information such as to how to prevent diseases, change lifestyles, increase awareness, and motivate them and influence
their attitudes for the purpose of creating an active interest in their own health.
„Every health contact is a health improvement opportunity“ – this concept is central to a strategy of improving quality of
care in hospital. Lifestyle affects human health up to 60%, the influence of other factors is much lower.

The health promotion In Military University Hospital in Prague is centered on:
Supporting patient health
Dependencies

BMI 25 - 29

6711 patients

There was identified a risk of:

BMI 30 - 34

3144 patients

BMI ≥ 35

1400 patients

Smoking
Regular smokers
Occasional smokers

3072

Alcohol

1358 patients

Drugs

172 patients

Physical activity
Irregular

4273 patients

None (walk to the store only) 5738
patients

Nutrition
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P
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Patients with identified risk are offered
information materials and contacts for
educational specialists

Vážená paní, Vážený pane,
životní styl ovlivňuje Vaše zdraví
a je velmi často příčinou vážných onemocnění. Na základě Vámi poskytnutých informací v rámci vstupního ošetřovatelského vyšetření Vám byla zjištěna
zdravotní rizika.
Dovolte, abychom Vás upozornili, že
tato zjištěná rizika mohou být příčinou
zhoršení Vašeho zdraví a kvality života.
Doporučujeme Vám proto navštívit odborníky v klíčových oblastech podpory
zdraví. Kontakty na pracoviště, kde Vám
naši specialisté poradí, jsou uvedeny na
následujících stránkách.

10 –20 %

50 –60%
s

10 %

20 %

Více informací o možnostech podpory zdraví
a správném životním stylu
naleznete v sekci Zdravá nemocnice na

www.uvn.cz

PODPORA ZDRAVÍ

In 2017, 26 775 patients were
hospitalized. 16 967 patients admitted
to planned hospitalization were
initially examined by a nurse including
perception of the patient‘s own health,
focusing on the identification of risks in
the area - smoking, nutrition, addiction drugs, alcohol, physical activity.

Zdravá
nemocnice

Malnutrition of 1045 patients
© Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha
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Supporting public health
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Přijďte do ÚVN

Health promotion events for public are organized in hospital
regurarly. The are focused on prevention of lifestyle diseases
and provision of relevant information relating to health
promotion. Public has got an opportunity to meet various
experts from different disciplines and seek advice, listen to
the lectures or receive printed materials. Examples of activities
during the event: blood pressure check-up, measurement of
presence of CO in breath, measuremenr of level of cholesterol in
blood, learning brest self-examination, excercise for back pain,
learn about melanoma prevention, ...

MĚŘENÍ
TLAKU
A GLYKÉMIE
Měření krevního
cukru a krevního
tlaku, na
místě sdělení
naměřených
hodnot.

27. 9.

ve středu
2017

ŽIVOT 90

Den zdravé nemocnice
Ruku
na
srdce

Prověříte si,
zda umíte
správně
zareagovat
a poskytnout
první pomoc
při náhlé
zástavě srdce.

HYGIENA RUKOU
Ukázka správné
hygieny rukou, která je
významnou prevencí
infekcí. Možnost
praktického nácviku.

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.

PREVENCE
INFEKČNÍCH
NEMOCÍ
Očkování
a odborné
poradenství
- prevence
chřipky, klíšťové
encefalitydy,
meningokokových
onemocnění,
hepatitid, černého
kašle aj.
Osvěta HIV.

Představí komplexní
služby pro seniory
a jejich blízké, například
projekt tísňové tlačítko
pro seniory.

Téma:

PRVNÍ
OBEZITOLOGIE,
POMOC
NUTRICE
Měření rozložení
tuků a svaloviny
po těle, určení BMI.
Ukázka potravinové
pyramidy, možnosti
léčby obezity.

9 - 13 h.
na

DENTÁLNÍ
HYGIENA
Ověřte si, zda
dodržujete
správnou
dentální
hygienu
a věnujete své
ústní dutině
dostatečnou
péči.

TRÉNOVÁNÍ
PAMĚTI
Doporučení
a praktické
vyzkoušení
způsobů cvičení
a tréninku
paměti pod
odborným
vedením.

www.uvn.cz

CENTRUM PRO
ZÁVISLÉ
NA TABÁKU
Měření CO ve výdechu;
informace o možnosti léčby;
představení Centra pro
závislé na tabáku v ÚVN.

VYŠETŘENÍ ČICHU
Možnost na místě provést
test čichu.

OČNÍ VYŠETŘENÍ
VYŠETŘENÍ
KOŽNÍCH
ZNAMÉNEK
Specialisté
Vám vyšetří
podezřelá kožní
znaménka.

DERMOPORADENSTVÍ
(Veřejná
lékárna)
Odborná
diagnostika
pleti, prodej
kosmetických
přípravků za
zvýhodněných
podmínek.

Přístrojové vyšetření zraku,
orientační měření dioptrií.
Konzultace zrakových
problémů.

ERGOTERAPIE
Máte problém vykonávat
všední denní činnosti?
Rádi Vám poradíme například
s výběrem správné
kompenzační pomůcky.

www.zivot90.cz

Partneři akce:

Supporting employees health
Hospital offers its employees various options
of physical exercise, fitness training with an
experienced trainer, swimming pool, fitness
room and gym. Hospital supported the national
project “Bike to Work“, transfered into the
hospital project “Healthy to Work“ and from

In 2016 there was a huge interest for nutritional
advice thanks to our new programe:

Improve Your Health by Changing Your
Lifestyle

2015 we offer the project “Improve your health
by changing your lifestyle“ which is focused on
weight reduction by changing an individual´s
lifestyle. Mental health is another important
part of health care, we have an anonymous
email address for employees in critical situation.

CH AN G E YO U R
LIFE S T Y LE

The program is focused on employees who
are overweight. It consists of nutritional
counseling, regular health checks and
Bike to Work – Healthy to Work
consultation with a physiotherapist. Everybody
Number of
Number of
Number of
receives an individual plan of weight reduction.
Year
teams
employees
kilomentres
52 employees signed up for the program and
2015
13
47
12 047
during the first 6 month reduced their weight in
2016
23
90
20 016
total by 79 kg.
2017
20
71
10 914
We are continuing in this program, results will
2018
30
84 not finished yet
be by the end of june 2018.

Healthy Hospital

An expert group for health-promoting
activities has been established in
hospital. This group is responsible for
planning, organizing and evaluating all
HPH acitivites within the hospital.
Military University Hospital participates
in different national competitions or
assessments such as “Healthy Hospital“,
“Health Promoting Enterprise“ or “Secure
Enterpise“.

