Světový den zdraví ve FNKV
Dne 7. dubna 2017 jsme v naší nemocnici společně se Státním zdravotním ústavem oslavili Světový
den zdraví. Akce proběhla v době vydávání obědů ve vestibulu jídelny FNKV a důraz celého sdělení byl
jednoznačně kladen na prevenci. Jako symbol zdraví i celé akce bylo vybráno jablko, které bylo všem
zájemcům o informace pojící se se Dnem zdraví předáno jako pozornost i připomenutí zdravého
životního stylu. Součástí akce byla nejen prezentace projektů naší nemocnice na podporu a udržení
zdraví (např. projekty Desatero zdraví, Nekuřácká nemocnice, Vyšetření pigmentových projevů,
Prevence rakoviny prsu, Intervenční služby, Peer podpora nebo Etické poradenství), ale i předávání
letáků Státního zdravotního ústavu zaměřených na prevenci (např. Život je sladký i bez cukru, Kolik solu
na své cestě naložíte, Jak zatočit s žízní, Stop Alzheimer nebo Úspěšné stárnutí a aktivní stáří).
Celá akce se setkala s velkým zájmem nejen zaměstnanců FNKV, ale i pacientů či návštěvníků
nemocnice a bylo předáno celkem 500 ks jablek a velké množství letáků a informačních materiálů.
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