
Světový den zdraví oslavíme také v naší nemocnici 

Dne 7. 4. 2017 od 13:00 hodin se Slezská nemocnice v Opavě zapojí do Světového dne zdraví 
(World Health Day), který se slaví  u příležitosti výročí založení Světové zdravotnické organizace 
(World Health Organization, WHO) v roce 1948. WHO je agenturou OSN, která koordinuje 
aktivity v oblasti mezinárodního veřejného zdraví. 

Nabízené aktivity budou probíhat na pavilonu „V“. 

Cílem činnosti organizace je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny. Hlavní strategické záměry 
jsou: omezování úmrtnosti, nemocnosti a postižení zejména u chudých a sociálně slabých skupin 
populace, podpora zdravé životosprávy, rozvoj spravedlivějších a efektivnějších zdravotnických 
systémů, strategií, zázemí apod. 

Česká republika je jedním ze 194 členských států WHO. Každý rok je zvoleno téma, které 
zdůrazňuje prioritní oblasti veřejného zdraví. 

K oslavám Dne zdraví se často připojují nemocnice a lékaři, kteří v tento den nabízejí například 
měření tlaku, tělesného tuku, poradí jak sestavit zdraví jídelníček nebo čím vylepšit životní styl. 

Slezská nemocnice v Opavě se rovněž letos hodlá aktivně zapojit - realizací otevřené konference 
pro veřejnost, doprovodným programem na mnoha stanovištích a umožněním návštěvy unikátních 
muzeí - ošetřovatelství a patologie. 

PROGRAM: 

jídelna pro zaměstnance - pavilon V 

13:00  zahájení konference 
13:10  HIV poradna, Fibrascan a jeho využití - Fojtíková Eva, DiS 
13:25  Co nového na radiologii - Řehulková Hana, Bc. Hučko Radim 
13:45  Bazální stimulace na oddělení ARO - Mgr. Šamalová Lenka 
14:00  Spektrum péče poskytované na očním oddělení SNO - MUDr. Racko Alexandra 
14:10  Kříšení u dětí - prezentace a nácvik - MUDr. Hudec Dalibor 
14:25  Hygiena rukou a chřipka - Bystrická Jana 
14:40  Prvotrimestrální screening na gynekologicko-porodnickém oddělení - Mgr. Bajgarová Lucie 
14:55  Ambulance odvykání kouření - Bc. Haasová Blanka 
15:15  Ukončení konference 

Doprovodný program  na stanovištích 

Manipulace s břemenem aneb jak předejít bolestem zad - Bc. Rusková Petra 

Propagační letáky o činnosti oddělení nukleární medicíny - vrchní sestra Muchová Marie 
 
Konzultace s nutričními terapeutkami - zdravá výživa - stravovací provoz, Večeřová Hana, Bc. 
Klimková 

Stanoviště Dermalux - edukace hygieny rukou - Bystrická Jana 

Stanoviště KPR, resuscitace - dětské oddělení, MUDr. Durajová Alena, Bc. Hrbáčová Markéta 



Laktační poradna - Vráblová Jaroslava 

Stanoviště měření glykemie - udukace z DIA poradny - Galvasová Gabriela 

Stanoviště měření TK studenty SLU 

Chráníme svou kůži před sluníčkem - Bc. Widhalmová Lenka 

Geriatrie v praxi - MUDr. Drastichová Ivana, Mgr. Janáčová Monika 
 
Charita Vlaštovičky - prodej výrobků chráněných dílen 

VZP - prezentace programu zdraví 

Muzea ve Slezské nemocnici 

Muzeum ošetřovatelství - pavilon W, Škrobánková Jana 
 
Muzeum patologie - pavilon O, prim. MUDr. Sehnálková Eva 

ZDS 

Možnost prohlídky sanitky před pavilonem V 
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