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1. Souhrn projektu
V roce 2012 se Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
stala jednou z institucí zapojených do mezinárodní sítě nemocnic a organizací poskytujících
zdravotní služby podporující zdraví pacientů, svých zaměstnanců i veřejnosti. Koordinátorem
projektu podpory zdraví v nemocnicích a zdravotnických zařízeních (Health Promotion in
Hospitals and Health Services – HPH) je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Cílem projektu je
podpora aktivního přístupu každého jedince k vnímání vlastního zdraví, zaměření se na
uspokojení tělesných, duševních a sociálních potřeb pacientů a seniorů, uspokojení požadavků
nemocničního personálu, vystaveného fyzickému a psychickému stresu, a také naplnění
očekávání veřejnosti.
Projekt HPH je tak ve zdravotnických zařízeních orientován na podporu zdraví:


pacientů,



zaměstnanců,



veřejnosti. (1)

ÚVN se v roce 2014 rozhodla v rámci projektu HPH iniciovat vznik Týmu pro
podporu zdraví (TPZ). Jeho hlavním úkolem je péče a podpora zdraví zaměstnanců
nemocnice. Zaměřuje se také na osvětu v oblasti zdravého životního stylu pro pacienty,
organizuje přednášky pro veřejnost v rámci Komunitního centra Prahy 6, participuje na
různých akcích, které jsou zaměřeny na prevenci onemocnění.
Hlavní idea tohoto projektu - čím zdravější bude mít organizace své zaměstnance, čím
lepší pracovní podmínky jim vytvoří, tím kvalitnější a bezpečnější péči budou poskytovat
svým pacientům, tím větší pozornost budou věnovat podpoře a upevňování jejich zdraví.

2. Stručná charakteristika organizace
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN) je
řazena od svého vzniku v r. 1938 mezi přední zdravotní zařízení v České republice. V roce
1994 se stala příspěvkovou organizací a otevřela se i civilnímu obyvatelstvu. Jejím
zřizovatelem je Ministerstvo obrany České republiky. V ÚVN je poskytována zdravotnická
péče obyvatelům regionu Prahy 6 a v řadě subspecializací i nadregionálně. ÚVN působí také
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jako výcvikové, vzdělávací a odborné léčebné zařízení Armády České republiky, posuzuje
zdravotní stav vojáků v činné službě a žadatelů o vstup do Armády ČR. Svým pacientům
poskytuje veškeré zdravotnické služby s výjimkou dětského lékařství, porodnictví,
kardiochirurgie a léčby popálenin. Na klinikách a akreditovaných odděleních ÚVN probíhá
pregraduální

i postgraduální

výuka

v

nosných

oborech

nemocnice,

především

v neurochirurgii, abdominální chirurgii, gastroenterologii, diabetologii, infekčním, očním
a ORL lékařství. V nemocnici pracuje v současné době 9 klinik a 21 odborných oddělení.
Statut kliniky mají chirurgie, neurochirurgie, interní obory, ORL, oční, onkologie, infekce,
anesteziologie a resuscitace a traumatologie pohybového aparátu. Kvalita a bezpečnost
poskytované péče je v ÚVN v souladu s mezinárodními principy. Nemocnice disponuje 664
lůžky, z toho 469 standardními, dále lůžky následné péče a pečuje také o válečné veterány. (1)
2.1 Zaměstnanci nemocnice
V roce 2014 pracovalo v ÚVN celkem 1 972 zaměstnanců, 1 424 žen a 548 mužů.
Muži
Lékař + zubní lékař

Ženy

228

159

Farmaceut

2

24

Všeobecná sestra a porodní asistentka

27

643

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí

27

96

Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a spec. způsobilostí

14

61

Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým ved.

127

206

Technicko-hospodářští pracovníci

69

177

Dělníci a provozní pracovníci

54

58

CELKEM

548

1 424

4

Dělníci a provozní
pracovníci ; 112

Technickohospodářští
pracovníci ; 246

Lékaři a farmaceuti;
413

Zdrav. prac. nelékaři
pod odb. dohledem
nebo přím. vedením
(§29-42); 333
Všeobecné sestry
a porodní asistentky
(§ 5,6) 670

Ostatní zdrav. prac.
nelékaři s odb.
způsob. (§ 7-21);
123

Zdrav. prac. nelékaři
s odb.a spec.
způsobilostí (§2228) ; 75

2.2 Pacienti v péči ÚVN za rok 2014
Počet ambulantních vyšetření

1 081 471

Počet hospitalizovaných pacientů

25 462
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Počet hospitalizovaných pacientů

2.3 Počet lůžek
Standardní lůžka

469

Lůžka JIP

68

Lůžka následné péče:
- Oddělení následné ošetřovatelské péče
- Léčebna dlouhodobě nemocných
- dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče

42
26
10

Oddělení sociální péče

10

Domov se zvláštním režimem

30

Domov péče o válečné veterány

9

Celkový počet

664
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3. Zdůvodnění projektu
Výchova ke zdraví má za úkol poskytovat jedincům vhodným způsobem dostatek
informací o možnostech, jak předcházet nemocem, dále má zlepšit znalosti, motivovat,
ovlivnit jejich postoje a vést k aktivnímu zájmu o své zdraví, popř. ke změně chování za
účelem posílení zdraví. (5)
Výchova ke zdraví je zaměřená na jednotlivce, skupiny i celou populaci.
Pro realizaci zdravého životního stylu je důležité:


Chtít své zdraví šetřit a upevňovat.



Být dostatečně informován a motivován.



Vědět, co je zdraví prospěšné a co mu škodí.



Mít podmínky k realizaci zdravého způsobu života. (5)

Podpora zdraví představuje nové pojetí zdraví. Jejím smyslem je rozšířit možnosti
jednotlivců podílet se na ochraně a posilování svého zdraví, realizovat a rozvíjet zdravý
životní styl. (2)
Investice do péče a podpory zdraví zaměstnanců je pro každou organizaci přínosná. Je
chápána jako benefit. Pracovníci podávají vyšší výkony, méně fluktuují, snižuje se jejich
nemocnost, pečují o své zdraví a zdravě působí i na své okolí a své klienty a pacienty.
Výsledky projektu HPH podporujícího zdraví pacientů, zaměstnanců a veřejnosti
v ÚVN neprokázaly optimální zájmem personálu o posilování a upevňování vlastního zdraví.
Proto se vedení nemocnice rozhodlo dále pracovat na podpoře zdraví svých pracovníků
a navrhlo ustanovení dalšího z multidisciplinárních týmů - Tým pro podporu zdraví. Jeho
hlavním úkolem je péče a podpora zdraví zaměstnanců nemocnice.

4. Cíle projektu
Hlavní cíl
1) Podpora zdraví zaměstnanců nemocnice - jedna z podmínek poskytování bezpečné
péče.
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Vedlejší cíle
2) Participace v oblasti podpory zdravého životního stylu a prevence onemocnění
u pacientů a jejich blízkých.
3) Podpora týmové spolupráce jako klíčové hodnoty programu zvyšování kvality.
4) Spolupráce v rámci komunity Prahy 6 v oblasti podpory zdraví.

5. Analýza situace
5.1 Péče o zdraví zaměstnanců
Péče a podpora zdraví zaměstnanců nemocnice je realizována na několika úrovních.
a) Základní péče o zdraví zaměstnanců


školení BOZP a požární ochrany;



školení o nakládání s odpady a chemickými látkami, včetně jejich likvidace;



školení o zacházení s tlakovými láhvemi;



školení v postupech elektronického hlášení o expozici krvi a tělesným
tekutinám, píchnutí jehlou nebo poranění ostrým předmětem v rámci aplikace
EPINET;



školení hygieny rukou a používání OOPP.

b) Oblast pracovního lékařství, očkování


zajišťuje zaměstnancům prohlídky lékaře při nástupu do zaměstnání,
periodicky v průběhu trvání pracovního poměru, při ukončení pracovního
poměru;



další zdravotní služby, včetně očkování.

c) Program fyzické regenerace


preventivní rekondiční a rehabilitační programy;



školení „škola zad“;



možnost využití tělocvičny, posilovny, sauny, masáží nebo plaveckého bazénu.
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d) Zaměstnanecké benefity


nabídka zvýhodněných cen pro zaměstnance v oční optice, veřejné lékárně
a prodejně zdravotnických potřeb;



program slev pro zaměstnance na zdravotnické výkony, popř. rehabilitační
úkony;



příspěvky z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) pro zaměstnance na
rekreace, vstupné do sportovních center nebo vitamíny/očkovací látky
a příspěvky na rekreace, tábory a sportovní aktivity pro děti do 18 let věku;



závodní stravování dotované z příspěvků z fondu FKSP – možnost výběru
dietní stravy.

e) Řešení složitých životních situací, problémů souvisejících s pracovním výkonem,
případně se závislostmi:


nabídka krizové pomoci - krizovapomoc@uvn.cz (řešení problémů ve
spolupráci: kaplan, psycholog a psychiatr);



psychologické poradenství;



psychosociální výcvik pro zaměstnance nelékařských zdravotnických profesí;



jednodenní výcvik speciální práce s pacientem – agrese;



duchovní služba;



poradny pro závislosti - odvykání kouření, závislost na alkoholu, drogová
závislost.

f) Specializované poradny


obezitologie a nutriční péče;



dentální hygiena.

S programem podpory zdraví je seznamován každý nový zaměstnanec v rámci
vstupního školení a zapracování. Informace jsou dostupné také na Intranetu ÚVN. (1)
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5.2 Výsledky HPH projektu podpory zdraví zaměstnanců
V rámci projektu HPH bylo prováděno šetření zaměřené na úroveň podpory zdraví
nejen pacientů, ale také zaměstnanců nemocnice, konkrétně Kardiologického oddělení Interní
kliniky.
Výsledky šetření znázorňují následující grafy.

Věk respondentů (%)
18 – 29

38,5

30 – 39

34,6

40 – 49

11,5

50 – 59

7,7

60 – 69

7,7

70 – 79

0

BMI respondentů (%)
méně než 18,5 - podváha
18,5 - 24,9 - norma

65,4
25,0 - 29,9 - nadváha

26,9
30,0 - 34,9 - obezita 1. stupně

7,7

35,0 - 39,9 - obezita 2. stupně
(závažná)
40,0 a více - obezita 3. stupně
(těžká)
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Personál považuje své zdraví za (v %)
-5,0

5,0

15,0

25,0

Vynikající

35,0

45,0

26,9

Velmi dobré

38,5

Dobré

34,6

Ucházející

Špatné

Omezuje vás nyní zdraví v těchto činnostech? Pokud
ano, jak výrazně? (%)
Neomezuje

Ano, trochu

Ano, výrazně

Koupání nebo oblékání se
Chůze na vzdálenost 100 metrů

Chůze na vzdálenost větší než jedna…
Sklánění se, klečení nebo ohýbání se
Chůze do schodů – jedno poschodí

Chůze do schodů – několik poschodí
Zvedání nebo nošení tašek s nákupem
Mírně namáhavé činnosti, jako je…
Intenzivní činnosti, jako je běh, zvedání…

0
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20

40

60

80

100

Dodržujete zdravotní a bezpečnostní
předpisy svého pracoviště? (%)
Dodržuji je v plném rozsahu

34,6

Převážně je dodržuji

61,5

Dodržuji je částečně
Dodržuji je málo

3,8

Nedodržuji je vůbec

Jste si vědomi rizik na svém
pracovišti? (%)
Jsme si úplně vědom/a

80,8

Nejsem si vůbec vědom/a

19,2

Znáte obsah zásad podpory zdraví na
vašem pracovišti? (%)
Ano

Ne

61,5

38,5
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Absolvovali jste vstupní školení zaměřené
na zásady podpory zdraví na Vašem
pracovišti?
Ano

57,7

Ne

42,3

Informovali vás zástupci vašeho pracoviště
v posledním roce o podpůrných službách,
jako jsou kurzy odvykání kouření, které
jsou nabízeny zaměstnancům? (%)
Ano

57,7

Ne

42,3

Ptali se vás zástupci vašeho pracoviště
v posledním roce na vaše zdraví a rizika
související s vaším životním stylem? (%)
Ano

26,9

Ne

73,1
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Kolik dnů v týdnu kouříte / užíváte
tabák? (%)
0 dní
1 den
2 dny
3 dny
4 dny
5 dní
6 dní
7 dní

57,7
3,8

38,5

Pokud kouříte nebo jste v minulosti kouřili,
poradili vám zástupci vašeho pracoviště,
jak přestat kouřit? (%)
Ano

30,8

Ne

38,5

Nikdy kuřák

30,8

Kolik dnů v týdnu pijete alkohol? (%)
0 dní

30,8

1 den

26,9

2 dny

19,2

3 dny

3,8

4 dny

11,5

5 dní

3,8

6 dní

3,8

7 dní

0
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Byli jste někdy nepřítomni ve svém
současném zaměstnání 30 dnů nebo déle
(z jakéhokoli důvodu kromě státních
svátků, vzdělávání, plánované dovolené
atd.?) v %

An
o

19,2

Ne

80,5

Jak výrazné pracovní vyhoření
pociťujete? (%)
Extrémní
Silné

0
3,8

Střední

26,9

Mírné

42,3

Žádné

26,9

Utrpěli jste za poslední rok na pracovišti
nějaký úraz (včetně zranění, jako je bodnutí
nebo pořezání ostrými předměty atd.)?

Ne

Ano

84,6

15,4

Výsledky HPH šetření zaměstnanců Kardiologického oddělení IK nebyly zcela
uspokojivé a poukázaly na určité rezervy v informovanosti o zdravém životním stylu
a zodpovědnosti za vlastní zdraví i motivaci ke změně chování k posílení zdraví. (1)
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5.3 Význam role Týmu pro podporu zdraví
V provedené analýze byly identifikovány vlivy, které potvrzují pozitivní úlohu TPZ
v oblasti posílení zdraví a životního stylu zaměstnanců:
a) Silné stránky (Strenghts)


Podpora managementu k řešení problematiky podpory zdraví zaměstnanců.



Dostatek motivovaného personálu – personál oddělení zkušený, flexibilní
a motivovaný ke změně.

b) Slabé stránky (Weaknesses)


Neochota ke změně v postoji k vlastnímu zdraví ze strany personálu.



Omezené finanční prostředky.

c) Příležitosti (Opportunities)


Zlepšení zdraví personálu, posílení zdravého životního stylu a jeho transfer
směrem k pacientům a komunitě.



Zlepšení kvality péče poskytované pacientům, zvýšení bezpečnosti péče.



Stát se vzorovým pracovištěm, pozitivní hodnocení u veřejnosti.

d) Hrozby (Threats)


Žádné.

5.4 Analýza lidských zdrojů
Tým pro podporu zdraví má 18 stálých členů, a to z řad lékařů, nelékařů, technických
i administrativních pracovníků, napříč různými obory a odděleními nemocnice. Další
zaměstnanci nemocnice se stávají dočasně spolupracujícími členy týmu při pořádání akcí
většího rozsahu. Členové týmu se schází 1 x měsíčně. Tým pracuje na základě svého statutu,
má předem stanovený plán porad a činností. Zápisy z porad TPZ jsou přístupné
zaměstnancům nemocnice na Intranetu. Prostřednictvím Intranetu ÚVN TPZ zveřejňuje
plakáty a informace k pořádaným akcím pro podporu zdraví zaměstnanců, pacientů i pro
veřejnost.
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6. Vlastní realizace projektu – aktivity Týmu pro podporu zdraví
6.1 Cvičte s námi, podpořte své zdraví
Mezi první aktivity TPZ patřilo zahájení pravidelného cvičení pro zaměstnance
„Cvičte s námi, podpořte své zdraví“. Cvičení probíhá pravidelně každou středu pod vedením
zkušeného fyzioterapeuta a je zaměřeno na zlepšení tělesné kondice a výkonnosti
zaměstnanců a prevenci bolestí zad.

6.2 Do práce na kole
V květnu 2014 zprostředkoval TPZ zapojení zaměstnanců nemocnice do národní
soutěže „Do práce na kole“, kterou organizuje pražská iniciativa Auto*Mat. Její snahou je
omezit zbytečné zahlcování měst automobily, zlepšit kondici občanů-zaměstnanců a oživit
ulice měst. (6)
17

Akce se za ÚVN zúčastnilo celkem 48 zaměstnanců. Společně vytvořili
11 cyklistických týmů: Střešovický lazaret, Leteňačky, Trio, Pohyb/Certa, Šlapeťáci, ROKO,
Srdeční záležitost, NeuroRehabBike, CoolBanda, RehabBike a Střešovičtí hřebci. Vítězný
tým Střešovický lazaret najel celkem 2 525 kilometrů a nejvýkonnější cyklista „našlapal“
1 487 kilometrů. Celkem se do soutěže v ČR zapojilo 5 768 osob z 1 129 pracovišť
z devatenácti českých a moravských měst a ujelo se cca 1 250 000 kilometrů. (6)
Soutěž měla v ÚVN velkou sledovanost a o rok později se dočkala své reprízy. Do
práce na kole jezdilo aktivně celkem 47 zaměstnanců ÚVN ze 13 týmů. Po dobu soutěže
najezdili 12 047,3 kilometrů. Nejvíce najetých kilometrů měl na svém kontě pětičlenný tým
KARIM - 2 005,6 km a největší vytrvalec ujel 722 kilometrů.
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Do práce na kole 2014

6.3 Sportovní turnaje 2014
Na podzim roku 2014 se konal nohejbalový a florbalový turnaj a před Vánocemi
turnaj v badmintonu. Do sportovních aktivit se v roce 2014 zapojilo celkem 138 zaměstnanců
nemocnice.

Florbalový turnaj 2014

19

Nohejbalový turnaj 2014

Turnaj v badmintonu 2014
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6.4 Den zdravé nemocnice
Tým pro podporu zdraví významně participuje také na akcích pořádaných pro pacienty
nemocnice a veřejnost. Takovou akcí je pravidelně, několikrát do roka se opakující „Den
zdravé nemocnice“. Cílem jsou proaktivní preventivně edukativní aktivity ve prospěch
pacientů, veřejnosti i samotných zaměstnanců. Odborní pracovníci poskytují poradenské
služby v oblasti dentální hygieny, prevence onkologických onemocnění a civilizačních
chorob, výživového poradenství, odvykání kouření, poskytnutí první pomoci, prevence bolestí
zad a celého pohybového aparátu.

Den zdravé nemocnice - poradenství
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6.5 Aktivity TPZ v roce 2015
V roce 2015 TPZ zintenzivnil svoji činnost a kromě uvedených akcí uspořádal turnaj
v sálové kopané, turnaj ve volejbalu a beach volejbalu, štafetu na 4 x 25 m v plavání, turnaj
v pétanque, hvězdný běh pro zdraví a sportovní odpoledne v ÚVN.

Štafeta na 4 x 25 m v plavání 2015

Turnaj v pétanque 2015
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Dne 23.9.2015 se konal Hvězdný běh pro zdraví v lesoparku Hvězda. Soutěžilo
celkem šest týmů po čtyřech účastnících. V plném nasazení všech soutěžících se běželo
4 x 700m. Výsledky byly skvělé.

Sportovních aktivit v roce 2015 se zúčastnilo více než 200 zaměstnanců nemocnice.
Další se podíleli na prevenci, posilování, rozvoji a podpoře zdraví ve prospěch pacientů
a veřejnosti.
6.6 Jóga smíchu
Smíchem proti syndromu vyhoření je další iniciativou, na které se podílí TPZ. Jóga
smíchu spolu s relaxací a jógovým dýcháním pod vedením zkušeného lektora účinně prospívá
tělesné a duševní pohodě zaměstnanců a pomáhá v jejich podpoře zdraví.
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6.7 Propagace a komunikace
Pro podporu a výchovu jedinců k respektování vlastního zdraví a pochopení osobní
zodpovědnosti jsou důležité i další aktivity TPZ – upoutání pozornosti k danému tématu –
tvorba plakátů a letáků, propagace, prezentace a dokumentování sportovních akcí a jiných
aktivit pro zaměstnance, pacienty i veřejnost.

6.8 Podpořte své zdraví zlepšením životního stylu
Polovina dospělých v České republice má vyšší než normální hmotnost a tento podíl
se nedaří snižovat, naopak počet obézních osob od počátku 90. let stoupá. Přitom choroby
spojené s obezitou jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí, kterým je možné předcházet, po
onemocněních souvisejících s kouřením. Také podíl dětí s vyšší než normální váhou roste.
(3, 4)
Program „Podpořte své zdraví zlepšením životního stylu“ se obrací na zaměstnance
ÚVN s nadváhou a obezitou.
Program nabízí zaměstnacům:


Vstupní konzultaci



Sestavení individuálního plánu výživy



Sestavení individuálního pohybového plánu



Průběžné konzultace
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Poster Podpora zdraví pacientů 2015
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6.9 Identifikace rizikových faktorů a podpora zdraví pacientů
Program podpory zdraví zaměstnanců ÚVN má svoji paralelu v posilování
a upevňování zdraví pacientů. Při příjmu k hospitalizaci provádí sestra komplexní
ošetřovatelské vyšetření, jehož součástí je soubor otázek vztahujících se k životnímu stylu
pacienta. Cílem je odhalení rizikových faktorů pro zdraví - kouření, užívání alkoholu a drog,
problémy s výživou, nedostatečná pohybová aktivita. Získané informace jsou zaznamenány
a vyhodnoceny v Nemocničním informačním systému.
Pacienti, u kterých byly zjištěny rizikové faktory pro zdraví, obdrží tištěnou informaci
s jednoduchými radami a kontakty na klinické specialisty. (1)
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7. Finanční bilance
Projekt Tým pro podporu zdraví je nízkonákladový. Hybnou silou projektu je osobní
nasazení a entuziasmus jednotlivých členů týmu.
Tabulky obsahují objem finančních prostředků, které TPZ čerpal od ledna 2014 do
října 2015. Zahrnují registrační poplatky, nákup upomínkových předmětů pro soutěžící,
občerstvení a zakoupení pomůcek pro jednotlivé sportovní akce, včetně propagačních
materiálů pro veřejnost.
Celková čerpaná částka za uvedené období je 57 698,- Kč. (1)
Rok 2014
Do práce na kole
Den zdravé nemocnice
Nohejbal
Florbal
Badminton

Pomůcky

ceny pro
občerstvení
soutěžící
11970

8897

600
645
432

749
569
605

790

počet

jednotková cena

2196

celkem

Nohejbalový míč - do haly

1x

790,-

790

Badmintonová raketa

4x

549,-

2 196

Rok 2015
Cvičte s námi…
Sálová kopaná
Volejbal
Plavání štafet
Petanqué
Do práce na kole
Hvězdný běh
Beach
Sportovní den

ceny pro
občerstvení
soutěžící

pomůcky registrace propagace
2500

731
494
640
1002
874
420
405

506
630
1496
14357
1480
2029
161
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celkem
Kč
20 867
1825
1825
2139
1214
3233
29 278

pomůcky registrace propagace

695

celkem
Kč
2500
1237
1124
640
2498
15231
1900
2434
856
28420

Pomůcky

počet

jednotková cena

Petanqué koule

3 bal

489,-

Štafetový kolík
Stopky
Píšťalka
Tréninkové kužely
Kompresor na míče
Míč na plážový volejbal
Kroket

5x
1x
2x
1 bal
1x
2x
1x

30,590,20,350,2 500,1014,5
579,-

Skleněné kuličky

4x

29,-

celkem
1467 pozn. 1 bal = 8 koulí
150
590
40
350 pozn. 1 bal = 40 kužílků
2500
2029
579
116

8. Časový plán projektu
Zahájení činnosti Týmu pro podporu zdraví v ÚVN nebylo časově náročné.
Zahrnovalo sestavení týmu a vytvoření strategie a plánu činností – v průběhu měsíce ledna
2014.

9. Hodnocení a udržitelnost projektu
Projekt podpory zdraví zaměstnanců a existence Týmu pro podporu zdraví má
dlouhodobou udržitelnost. Zájem ze strany zaměstnanců, ale také pacientů a veřejnosti stoupá.
Jakákoli investice do péče a podpory zdraví zaměstnanců je pro organizaci přínosná.
Je chápána jako benefit ze strany zaměstnavatele, pracovníci podávají vyšší výkony, snižuje
se jejich nemocnost, ve svém volném čase více sportují, pečují o své zdraví, snaží se zdravě
žít a také zdravě působit na své okolí a své pacienty.
Klíčovým přínosem projektu je zároveň vylepšení podmínek pro poskytování kvalitní
a bezpečné péče v ÚVN. Další výhodou může být loajalita a stabilizace personálu v daném
zdravotnickém zařízení.

10. Závěr
Projekt je podporován vedením nemocnice i jednotlivými členy TPZ, je v popředí
zájmu zaměstnanců nemocnice, pomáhá pacientům, jejich blízkým i veřejnosti. Aplikace
tohoto projektu podpory zdraví je možná v jakékoli organizaci, nejenom ve zdravotnických
nebo sociálních zařízeních.
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