
Kurz:  Čeština pro zahraniční lékaře / lékařky 

Téma:  Mezinárodní program WHO HPH 

 

a) Diskutujte. 

 

1. Jaké informace máte o programu WHO HPH? 

2. Proč je nutné, aby nemocnice podporovaly zdraví a prevenci nemocí? 

3. Jaké preventivní akce můžou podle vašeho názoru nemocnice organizovat?   

4. Jaké zkušenosti máte s tímto mezinárodním programem?                          

 

 

b) Přečtěte si následující text. 

 

Světové prvenství České republiky v certifikaci WHO 

V mezinárodním programu HPH (Health Promoting Hospitals) Recognition project pod 

záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO), který pomáhá nemocnicím, aby vedle 

diagnostické a terapeutické služby více podporovaly zdraví a prevenci nemocí, získaly tři 

české nemocnice prestižní certifikáty WHO. Program se zaměřuje na pacienty a jejich 

příbuzné, zdravotnický personál a vztahy uvnitř nemocnice nejen směrem k pacientům, ale 

také směrem k zaměstnancům. V roce 2012 proběhlo dotazníkové šetření mezi pacienty a 

zaměstnanci interního oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí a sebehodnocení počátečního 

stavu, na základě kterého byl sestaven akční plán s konkrétními činnostmi, jež měly přispět ke 

zlepšení povědomí pacientů a zaměstnanců o prevenci zdraví a zdravého způsobu života. Od 

roku 2012 je pacientům k dispozici centrum redukce hmotnosti a preventivní medicíny, na 

začátku roku 2013 byla v nemocnici otevřena ambulance pro odvykání kouření, dále se 

podařilo vytvořit řadu edukačních materiálů a zorganizovat různé preventivní akce nejen 

směrem k pacientům, ale také k zaměstnancům.  

Podle http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/svetove-prvenstvi-

ceske-republiky-v-certifikaci-who-473610 8.6.2014 

 

c) Odpovězte na otázky. 

 

1. Jak pomáhá mezinárodní program HPH nemocnicím? 

2. Na koho a na co se program HPH zaměřuje? 

3. Kdo zaštiťuje tento program? 

4. Kde proběhlo dotazníkové šetření v roce 2012 a kdo se ho zúčastnil? 

5. Na co se zaměřil akční plán? 

6. Jaká opatření provedla nemocnice ve Valašském Meziříčí? 

7. Komu jsou určeny edukační materiály a preventivní akce? 

8. Kolik nemocnic v České republice získalo certifikát WHO? 

 

 

d) Doplňte do souvětí správné výrazy. 

 

a - aby - ale - jež - které - který - že 

http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/svetove-prvenstvi-ceske-republiky-v-certifikaci-who-473610
http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/svetove-prvenstvi-ceske-republiky-v-certifikaci-who-473610


 

1. Mezinárodní program HPH pomáhá nemocnicím, .......... více podporovaly zdraví a 

prevenci nemocí. 2. Tři české nemocnice získaly prestižní certifikáty WHO v programu HPH, 

.......... je zaměřen na pacienty i zaměstnance nemocnice. 3. Na základě dotazníkového šetření 

byl sestaven akční plán s konkrétními činnostmi, .......... měly přispět ke zlepšení povědomí o 

prevenci zdraví. 4. Program se zaměřuje nejen na pacienty a jejich příbuzné, .......... je určen i 

zdravotnickému personálu. 5. V interním oddělení nemocnice proběhlo sebehodnocení 

počátečního stavu, .......... přispělo k sestavení akčního plánu. 6. Nemocnici se podařilo 

vytvořit řadu edukačních materiálů .......... zorganizovat různé preventivní akce. 7. Pacienti a 

zaměstnanci byli informováni o tom, .......... byla otevřena ambulance pro odvykání kouření.  

 

 

řešení 

1. Mezinárodní program HPH pomáhá nemocnicím, aby více podporovaly zdraví a prevenci 

nemocí. 2. Tři české nemocnice získaly prestižní certifikáty WHO v programu HPH, který je 

zaměřen na pacienty i zaměstnance nemocnice. 3. Na základě dotazníkového šetření byl 

sestaven akční plán s konkrétními činnostmi, jež měly přispět ke zlepšení povědomí o 

prevenci zdraví. 4. Program se zaměřuje nejen na pacienty a jejich příbuzné, ale je určen i 

zdravotnickému personálu. 5. V interním oddělení nemocnice proběhlo sebehodnocení 

počátečního stavu, které přispělo k sestavení akčního plánu. 6. Nemocnici se podařilo 

vytvořit řadu edukačních materiálů a zorganizovat různé preventivní akce. 7. Pacienti a 

zaměstnanci byli informováni o tom, že byla otevřena ambulance pro odvykání kouření.  

 


