
 

Světový den zdraví 2016 

 
Světový den zdraví je mezinárodní událost vyhlášená Světovou zdravotnickou 
organizací na 7. dubna. Tento den je také dnem založení WHO. A proto studenti 
všech osmi českých Lékařských fakult sdruženi pod neziskovou organizaci IFMSA 
CZ pořádali letos již 4. rokem vlastní akci zaměřenou na prevenci a zdravý životní 
styl. Letošní téma bylo prevence a léčba diabetu. Cukrovka je považována za tichého 
zabijáka, který nyní v České republice sužuje téměř 10 procent obyvatel. Hlavní 
snaha mediků byla podávat zájemcům relevantní informace o prevenci a 
ovlivnitelných faktorech, které úzce korelují s rozvojem diabetu 2. typu. 
 

PRŮBĚH V JEDNOTLIVÝCH MĚSTECH   

 
Již tradičně si ve všech městech návštěvníci mohli nechat zdarma vyšetřit nejen 
hladinu glykémie, ale i krevní tlak, BMI, procento tuku v těle a také změřit obvod 
pasu. Všechny získané hodnoty byly zapsány do skládací brožurky. Následně bylo 
možné zkonzultovat naměřené výsledky s vyškolenými studenty. Nedílnou součastí 
ve všech městech byla také stanoviště vyučující správné poskytování první pomoci a 
nejmenší návštěvníci mohli ošetřit svého plyšového medvídka v rámci stanoviště s 
názvem Nemocnice pro medvídky. Letos jsme se tedy zaměřili na rizkové faktory 
diabetu, následky diabetu ale i možnosti jeho prevence v rámci různých tématických 
stanovišť. 
 

Praha 
V Praze proběhl Světový den zdraví ve čtvrtek 7. dubna 2016 na pěší zóně Anděl. 
Byl zde připraven edukační stan s více než desítkou stanovišť zaměřených na 
preventivní a poradenskou činnost. Kromě již zmíněných klasických stanovišť, zde 
probíhala i edukace o zdravé výživě a o péči o ústní hygienu. Jedno ze stanovišť bylo  
zaměřeno na diagnostiku chodidel. Pro návštěvníky byla přirpravena i sexuální 
výchova a také výuka samovyšetření prsou a varlat. V neposlední řadě zde probíhalo 
i poradenství při odvykání kouření. 
 



 

 
Brno 
Zde probíhal Světový den zdraví celý víkend 9. a 10. dubna. Akce se odehrála v 
prostorách OC Olympia Brno, kde se návštěvnost o víkendu pohybovala okolo 80 
000 lidí. Bylo připraveno mnoho stanovišť se zaměřením na nádorová onemocnění. 
Dobrovolníci se věnovali edukaci o: 

 rakovině kolorekta – u nás vůbec nejčastějšího maligního onemocnění 
 rakovině plic – zde byl k dispozici i přístroj měřící hladinu CO ve 

vydechovaném vzduchu či model plic kuřáka 
 rakovině prsu, varlat a děložního čípku – s výukou samovyšetření a s 

informacemi o důležitosti prevence a screeningu 
 rakovině kůže – ve spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou FNUSA zde 

probíhala i lékařská kontrola znamének.  
Dále zde byl i stánek, kde nutriční terapeuti podávali informace o výživě s důrazem 
na prevenci diabetu 2. typu. 
 

Plzeň 
V Plzni proběhl Světový den zdraví ve čtvrtek 7. dubna 2016 v OC Plzeň Plaza. V 
rámci programu byl připraven stánek zaměřený na zdravou výživu, vyšetření analýzy 
periferní pulzní vlny pletysmografií, studenti stomatologie z organizace SSSČR 
poučovali o správném čištění zubů, na modelech prsou a varlat se každý mohl naučit 
správnou techniku samovyšetřování a dozvědět se důležité informace týkající se 
prevence onkologických onemocnění žen a mužů. Medici zde  informovali i o 
nebezpečí kouření a s pomocí spirometru zájemcům změřili plicní ventilaci. Přijel i 
vůz Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, který návštěvníkům nabídnul 
náhled do vozu, ukázky pomůcek pro resuscitaci a také ukázku první pomoci. 
Návštěvníci zde nalezli také informace o prevenci pohlavně přenosných infekcí, mohli 
si vyzkoušet život v kůži nevidomých a slabozrakých a připraveno bylo i stanoviště 
zaměřené na otázky duševního zdraví. 
 

Hradec Králové 

V Hradci Králové proběhl Světový den zdraví v pátek 8. dubna 2016 v OC Futurum. 
Studenti si zde připravili stanoviště zaměřená na zdravou výživu, či správné mytí 
rukou. Ve spolupráci s organizací Mammahelp vzniklo stanoviště zaměřující se na 
prevenci rakoviny prsou a varlat, kde se mohli účastníci naučit správnou techniku 
samovyšetření těchto částí těla. V Hradci Králové se také zaměřili i na otázku 
těhotenství a porodu, prevenci sexuálních chorob i na oční vyšetření. Také nechali 
návštěvníky si vyzkoušet ovládání vozíčků pro tělesně postižené, chůzi se slepeckou  
holí a další pomůcky pro občany se speciálními potřebami. Byla zde i možnost 
dozvědět se něco o kineziotapingu, nechat se poučit v oblasti dentální hygieny a 
spolu s organizací Diakamínek se blíže seznámit s diabetem u dětí. Nechyběl ani 
stánek s informaci ohledně odvykání kouření s možností změření spirometrie. 
 

Olomouc 
V Olomouci proběhl Světový den zdraví ve čtvrtek 7. dubna 2016 v Galerii. Byl zde 
připraven stánek zaměřený na zdravou výživu, kde se ve spolupráci s Your Super 
Food předávali informace o zdravé výživě. Součástí stánku byl také kouč zdravého  



 

 
životního stylu. Spolu s Fitness Centrum Kočířovi a Vitaland se zaostřilo i na pohyb 
návštěvníků. Společnost Avenier informovala o očkování a snahou bylo i uvést 
možné spekulace související s očkováním na pravou míru. Na dalším stanovišti se 
studenti spolu s Arcus Onko Centrum věnovali samovyšetření varlat a prsu a 
prevenci jejich rakoviny. Nezapomněli ani na další druhy rakoviny jako jsou 
hematologické malignity, na které se zaměřili spolu se sdružením Šance. Návštěvníci 
měli možnost vyzkoušet si život, jaký prožívají lidé s handicapem zraku díky Tyflo 
Centru, které zprostředkovalo pomůcky imitující slepotu. V Galerii se nacházel i 
stánek zaměřený na biomedicínské inženýrství, kde se měřilo EEG a EKG.  
 

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ V  ČÍSLECH 

 
Na projektu Světového dne zdraví se celkově zúčastnilo až 321 dobrovolníků 

z řad studentů medicíny 
 

Na stanovištích se nechalo vyšetřit či aktivně edukovalo přes 7 100 
návštěvníků. Nejméně 12 000 lidí se zúčastnilo pasivně (doprovod aktivně 
zúčastněných návštěvníků, prohlédnutí informačních plakátů, prohlídka výstav) 
 

U 5 návštěvníků bylo zaznamáno podezřelé znaménko a byli odesláni 
dermatovenerologem k dalšímu došetření. 
 

Na měřícím stanovišti dobrovolníci z řad studentů medicíny ve všech účastnících 
se městech měřili hodnoty glykémie, krevního tlaku a procenta tuku. 
 

 Počet změřených lidí*1 
Glykémie 2126 

Krevní tlak 5180 
Procento tuku 5180 

                                               *1 – odchylka maximálně ±10% 
 
Naměřené hraniční a rizikové hodnoty: 

 vysoká glykémie byla zaznamenána u 22 osob 
 vysoký krevní tlak byl zaznamenán u 50 osob 

 
Všem klientům s hraničními nebo rizikovými hodnotami byla doporučena návštěva 
lékaře.  
 
 


