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ZPRAVODAJ

Plus

Náš rok
s pandemií.

CORONAVIRUS
A ZSMV:
KDO z KOHO?
Vy a váš pohled na tuto situaci.

Situace, kterou již rok procházíme, přinesla řadu změn. Jak v podobě fungování naší
společnosti, tak přímo uvnitř našich domovů, našeho myšlení a vnímání světa. Zajímá
nás, jak tuto situaci vnímáte, proto jsme se rozhodli první dvoustránku tohoto vydání
věnovat vám. Několika z vás jsme položili pár otázek a vy jste odpověděli.
HOME OFFICE (HO)
Pokud jste využívali či stále využíváte tuto
formu práce z domova, jak byste ji ohodnotili?
Dokážete si home office představit jako
běžnou součást života? Co se vám osvědčilo?
IT: P.N.:„Využíváme v práci střídavě. Do budoucna
bychom si ho uměli představit, ale asi tak na dva dny
v týdnu. Ušetříme čas při dojíždění do zaměstnání, ale jsou
i pracovní věci, které z domova dělat nelze. Při práci
z domova je nejdůležitější dodržovat časový plán. To
znamená v danou hodinu být připojeni k pracovnímu
serveru a průběžně řešit zadané úkoly.“
OHL: H.K.: „Při využítí služebního notebooku se práce
z domova téměř rovná práci z kanceláře. Pouze schází
přístup k tiskárně a jsou záležitosti, které je nutné vyřídit
osobně – schválení žádostí formou podpisů zúčastněných osob, fyzické odevzdání písemností aj. Ale i to se
dá vyřešit spoluprací s kolegy, kteří jsou právě na pracovišti. Také si dovedeme představit kombinovanou formu
– střídavě HO a práce z kanceláře. Důležité je vyhradit si
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jedno místo v bytě, kde není člověk příliš rozptylován,
pravidelně kontrolovat e-mailovou korespondenci a mít
v dosahu telefon. “
M.M.: „U administrativních pozic s NTB není problém.
Pokud je práce rozdělena na docházení do kanceláře
s HO je to v současné době ideální. Ve střídavé podobě
si HO jako běžnou součást života dokážu představit.
V případě výhradního HO nikoliv. Režim dne je tehdy
těžké dodržet.“
MZS: M.Ď.: „Střídání kanceláře a HO je podle mě skvělá
forma práce. Ovšem HO musí být technicky přizpůsobený
k práci. Rovněž je třeba nastavit si denní rozvrh
a dodržovat ho. V mém případě, kdy mám doma děti
na distanční výuce, se pravidla soužití zvláště osvědčí.“
H.K.: „HO si nekteří z nás dokážou velmi dobře
představit natrvalo. Pro tyto z nás se v zásadě nic moc
nezměnilo, do práce to máme mnohdy kousek, takže
je vlastně jedno, jestli sedíme u počítače tu nebo tam.
Možná jsme víc „online“ než normálně, s ohledem
na možnost kdykoliv písknout tiskovku nebo něco
vyfotit. Jen nechceme vidět ten účet za elektřinu.“

– rozhovor –

ON-LINE
Máte-li doma děti, trávíte pozdní odpoledne
či večery školními úkoly? Považujete tuto
výuku za dostatečnou?
Chápete virtuální účast na akci jako skvělou
možnost, kdy se takto „dostanete“, kam by
to v reálu nešlo? Nebo jako jedinou možnost
považujete osobní přítomnost?
IT: P.N.: „Doma mají někteří z nás děti školou povinné,
které musí být každý den od 8:00 do cca 15:00 na on-line
výuce. Je to dost náročné nejen pro děti, ale i pro rodiče.
Po skončení výuky se samozřejmě řeší nejen úkoly,
ale i další záležitosti týkající se školy. Nejde jen o učení.
O děti se musí člověk starat také co se týká obědů, svačin
atd. Do budoucna je určitě žádoucí, aby děti chodily do
školy, už jen z důvodu chybějících sociálních kontaktů
a pravidelného režimu. Při práci je určitě dobré být
v kontaktu on-line i přes web s kolegy z jiných zemí.
Některým z nás však spíše vyhovuje osobní kontakt.“
OHL: H.K.: „Vítáme využití virtuální účasti na kulturních
akcích - koncerty, divadelní představení. Jsme však
přesvědčeni, že distanční výuka není dostatečná,
minimálně z pohledu sociálních kontaktů a rozvoje dětí.“
M.M.: „Dle názoru některých z nás, zážitek z jakékoliv akce
je umocněn nejen samotným vystoupením/zhlédnutím
apod., ale i fyzickou účastí a vnímáním místa konání,
účinkujících a účastníků jako celku.“
MZS: M.Ď.: „Provizorně se dá zvládnout ledacos. Distanční výuka dostatečná samozřejmě není, ale nebude to navěky. Děti se jistě naučily mnoho nového v rámci on-line
světa, který postupně ovládá náš život. Také se musely
naučit rozvrhnout si samy den, plánovat si povinnosti
i na týden. A samozřejmě se posílila i naše vzájemná spolupráce.“
H.K.: „Upřímně řečeno si nedovedu představit, kdybych
měla v této době děti školou povinné. Na druhou stranu
jsem se se svými i „půjčenými“ dětmi doma učila –
co neposbíraly ve škole, doháněli jsme doma.
Zkombinovat to s prací – asi bych toho měla ‚ plný kecky
‘. V současné době jsem asi víc ‚v divadle‘. Na nějaký ten
online přenos občas kouknu, ještě lépe pak na záznam,
když na to mám zrovna čas a náladu.“

NOUZOVÝ STAV
Vnímáte tuto dobu omezení a změn čistě
jako provizorium, které skončí a vše se vrátí
do stavu před pandemií? Anebo je v určitém
smyslu obohacením našich životů?
Přinesla vám změněná situace dobré věci,
které byste si chtěli v životě ponechat?

IT: P.N.: „Tuto dobu vnímáme jako nouzový a dočasný stav.
Mnohým z nás, kromě delší doby strávené s rodinou, nic
nepřinesl a ničím nás neobohatil.“
OHL: H.K.: „Myslíme, že situace už nikdy nebude
stejná jako před vypuknutím pandemie. Po zlepšení
epidemiologické situace se může vše vrátit do původního
stavu, ovšem do potencionálního vypuknutí další nyní
neznámé pandemie. Lidé byli nuceni začít se chovat více
disciplinovaně a řešit věci, které by dříve nikdo neřešil.
Nastala úplně nová situace, kdy rodiny tráví v jednom
bytě celé dny. V první vlně solidarita a empatie, která se
bohužel s nekonečným prodlužováním nouzového stavu
vytrácí. Místo omezování by se měl více dávat důraz na
prevenci, tzn. na pravidelné testování a včasné očkování
populace. “
M.M.: „Věříme v to, že se jedná o pouze dočasný stav, který
brzy skončí. Dle klasického rčení „co nás nezabije, to nás
posílí“ věříme, že i z tohoto si můžeme odnést ponaučení
a vážit si věcí, které jsme brali jako samozřejmost. Tato
pandemie nás minimálně učí trpělivosti a dopřává nám
možnost trávit více času s rodinou.“
MZS: M.Ď.: „Pro mě obohacením toto období určitě je.
Jsem takto pravidelně na akcích, kam bych se tak často
nedostala: výstavy, bohoslužby, diskuse, přednášky.
Vzhledem k zaměstnání osobní kontakt člověk má, nějak
extrémně mi proto nechybí. Myslím, že on-line svět bude
nadále prostupovat naše životy a jsem tomu ráda.“
H.K.: „Obohatilo mě to o příležitost víc číst. To si rozhodně
zachovám i do budoucna a nebudu hromadit knihy
až na dovolenou. Vzhledem k tomu, že jsem vlastně
„stále spokojený“ člověk, tak si ani v této situaci na nic
nestěžuju. Důsledně dodržuju všechna opatření, nikam
zbytečně nechodím, s nikým se nescházím. Nevadí mi to.
Je to prostě potřeba.“
S.G.: „Vše zlé je k nečemu dobré. Tato doba vzala mnohým
z nás živobytí a pošlapala sny a plány všem nadějným
přispěvatelům naší společnosti. Svět se dělí na stále
větší množství táborů, které mezi sebou válčí a ničí si tak
vztahy i s těmi nejbližšími. Rovněž je to obrovská zkouška
nejen naší psychiky, ale i zdraví celkově, ve které mnozí
selhávají, v horším případě si to ani nepřiznají. Avšak
přinesla i mnoho dobrého. Díky ní bylo možné spatřit
skutečné tváře pod maskami, které jsme nosili ještě přes
roušky. Zjistili jsme, s kým skutečně žijeme či pracujeme,
a objevili jsme slabší články systémů, na kterých by
stálo pracovat. Ti větší „šťastlivci“ také našli nový směr,
a možná i smysl, pro který stoji za to žít. Také přinesla
více času pro náš osobní rozvoj a seberegeneraci. Z toho
všeho bych si nejraději ponechala možnost HO a všechny
poznatky z ponaučení a pohled na svět, který mi tato
pandemie přinesla.“
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Lepším dýcháním a spánkem
ke zdraví
Projekt oddělení specializované metodiky ZSMV
Cílem projektu je informovat zaměstnance
MV ČR o možnosti zlepšení stavu organismu pomocí technik dýchání, optimalizace
spánku a posílení imunity formou metodického materiálu, podcastů a videí.
Každý den se nadechneme více jak 28 000-krát. Velmi záleží,
co během dne prožíváme a činíme, podle toho se mění
i frekvence a intenzita dechu. Náš dech přitom ovlivňuje
celou řadu věcí v těle od náladovosti, přes psychické
rozpoložení, až po držení těla a další zdravotní problémy.
Zásady správného dýchání, ale většina lidí nezná. Dnešní
doba přinesla novou výzvu v podobě pandemie koronaviru
SARS-CoV-2 a jeho následných mutací. Tento vir napadá
buňky plic a zhoršuje naši schopnost dýchat. Ještě po
dlouhou dobu po překonání nemoci, jsou plíce vyléčených
lidí ve velice špatném stavu. Nelze se sice vyhnout
nákaze, covid 19 je velice infekční, ale tělo v dobré kondici
a se schopností ovládat dech, zvládne virus mnohem lépe.
Jako civilizace a společenství lidí se můžeme a budeme
bránit tím, že budeme vyvíjet proti novým onemocněním
vakcíny a léky, ale také se budeme muset sami o sebe
starat, abychom měli co nejsilnější imunitu a schopnost
bránit se těmto nemocem. Musíme se s viry naučit žít
a fungovat. Každý by měl začít u sebe a podívat se, jak
se stará o svou tělesnou a duševní schránku. Nejlepší
regenerace probíhá během hlubokého spánku, který je
ovlivňován správným dýcháním a saturací krve kyslíkem.
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Má také vliv na odvádění metabolitů nervových buněk a je
potřebný pro fungování psychických funkcí jako myšlení,
rozhodování, paměť, ale např. i zrak tím, že odstraňuje jejich
únavu vyvolanou bdělým stavem. V průběhu spánku se
zvyšuje úroveň anabolismu. Dochází k posílení růstových
a ozdravných procesů tělesných systémů např. imunitního
nebo svalového, rovněž je podpořeno hojení ran.

Obsah připravovaného projektu
•

Fyziologie dýchání

•

Propojení dechu a mysli

•

Základní technika bráničního dýchání

•

Dýchání a stres

•

Různé techniky dýchání a jejich zapojení do pohybu

•

Postup jak ovlivnit dýchání a sílu organismu

•

Cirkadiánní rytmy

•

Předspánková hygiena

•

Techniky rychlého usínání

•

Podpora kvalitního spánku

•

Relaxační a meditační techniky

Oddělení specializované metodiky

– z p r áv y –

Rekonstrukce
pokojů a chodeb
v hotelu Janošík
V dubnu roku 2017 jsme si definovali vizi hotelu Janošík
a jsem velice rád, že dnes mohu konstatovat, že se nám
daří ji úspěšně naplňovat. Stavebními úpravami, které byly
provedeny v roce 2017, 2018 a 2020, kdy došlo k rekonstrukci
sociálních zařízení na všech pokojích ve staré části budovy
a celkové rekonstrukci chodeb, opět posouváme hotel
blíže k moderním hotelovým objektům 21. století (viz
foto). Rekonstrukce byly velice náročné, především
z důvodu, že probíhaly v krátkém časovém úseku v dobách
provozních přestávek. Celá akce byla úspěšná mimo jiné
díky zodpovědnému přístupu zaměstnanců Hotelu Janošík.
Stanovení vize je velice důležitá a zásadní věc, ale zároveň
platí, že když ji stanovíte, není o moc jednodušší se jí držet
a naplňovat ji. Proto si i nadále velice vážíme podpory ze
strany vedení, finanční i té pozitivně rozhodovací.

Ptejte se
Romana vrby
V rámci kampaně na podporu nástrojů eGovernmentu se
rozjela i propagace na sociálních sítích. Na podzim 2020 byl
k příspěvkům přidán i nový formát – krátká videa „Ptejte se
Romana Vrby“.
Roman Vrba je ředitelem odboru eGovernmentu MV
a člověk, který o digitalizaci státní správy ví snad úplně
všechno. V několikaminutových spotech zodpovídá dotazy
uživatelů a také třeba vyvrací mýty, které kolem digitalizace
panují. Natáčení zajišťuje ZSMV a naše kameramanka Hana
Kosová.
Více na facebookové stránce gov.cz.
eGovernment MV

Odbor hotelů a lázeňských domů

Viděli jsme,
točili jsme

Posilování
pohybového
zdraví

Ústřední krizový štáb, který opět zasedal 17. března 2021,
dohlédne na dostatek kyslíku v nemocnicích České republiky. Dalšími úkoly, které ÚKŠ uložil resortu zdravotnictví,
respektive hlavní hygieničce, je příprava plánu postupu
v souvislosti s vývojem epidemie.
Naši kolegové ze ZSMV byli jako již tradičně u toho a vše
pro nás zaznamenávali.
Více informací a video naleznete na www.mvcr.cz.
Oddělení marketingu a technického zabezpečení služeb

Prevence je účinnější, příjemnější i levnější než terapie.
Zdraví pohybového aparátu se dá do velké míry naučit,
dokonce i z pohodlí vaší kanceláře či domova. OME vám
přináší nový e-book, pomocí kterého můžete své tělo a
zdraví udržovat v kondici. Kniha obsahuje soubor cvičení
potřebného pro základní posílovaní, jejich vysvětlení
i s ukázkami ve formě fotografií.
E-knihu stáhnete na www.optimazsmv.cz.
Oddělení specializované metodiky
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– z p r áv y –

Novinky
V autodopravě
Během posledních let ZSMV zakoupilo již sedm Elektromobilů. Ten nejnovější se stal součásti odboru IS/IT, a tím jsme
se zapojili mezi ty, kteří svými pracovními cestami pomáhají
šetřit životní prostředí.
ZSMV rovněž zajišťuje nabíjecí stanice už od roku 2019
na Veleslavíně, Centrotexu a 2x v Přípotoční. Nové od roku
2020 také na Spiritce, v Solenicích a v garážích Letná. Díky
tomu je nabíjení našich elektromobilů pro naše kolegy dostupnější.
Pro komunikaci s nabíjecími stanicemi byl vyvinut nový software, který sleduje čerpání (podle vozidel, vlastníků, jednotlivých nabíječek), stav nabíječek, správu identifikačních čípů
a údajů uživatelů.

Nové stojany
V únoru ZSMV zakoupilo tři kusy reklamních stojanů,
které byly rozmístěny v objektech v Přípotoční, na Letné
a Centrotexu. Nové stojany, které lépe odpovídají dnešním
požadavkům, nahradily těžké, starší typy. Stojany nabízejí
základní i aktuální tiskoviny ZSMV i MV.
Oddělení marketingu a technického zabezpečení služeb

Odbor autodopravy

Napište nám
Zajímá nás váš názor!
Pokud máte jakékoliv postřehy ohledně
Zpravodaje (obsah, fotky, design a všechno
ostatní), tak neváhejte a kontaktujte nás.
Zpravodaj je o celém ZSMV, kam patříme my
všichni a chceme vám dodávat to nejlepší.
E-mail: marketing@zsmv.cz
Děkujeme předem.
Váš Odbor marketingu a specializované
metodiky
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Děkujeme
vá m V š e m

Zimní oblečení, které jste darovali,
bylo předáno do charitativního šatníku.
www.praha.char it a.cz

Preventivní prohlídky

plně hrazené ZP 211

Preventivní prohlídky
Preventivní prohlídka u praktického lékaře pro děti a dorost

Věk

0-1

1-2

9x za rok

1x za rok

od 3

od 15

od 18

od 40 od 45 od 50 od 55 od 60

1x za 2 roky (max. do dovršení 19 let)
1x za 2 roky

Preventivní prohlídka u praktického lékaře
Preventivní prohlídka u stomatologa

1x za rok

2x za rok

1x + 1x za rok* (těhotné ženy 2x v průběhu těhotenství)
1x za rok

Preventivní prohlídka u gynekologa

*1x preventivní prohlídka dle vyhlášky + 1x také plně hrazená pravidelná prohlídka (nejdříve po 5 měsících od preventivní prohlídky)

Vybraná vyšetření prováděná při preventivních prohlídkách a plně hrazená ZP 211

od 18

od 40 od 45 od 50 od 55 od 60
1x v 18, 30, 40, 50 a 60 letech

Vyšetření koncentrace celkového cholesterolu a tukových látek v krvi
1x v 18, 30

Vyšetření hladiny cukru v krvi

1x za 2 roky
1x za 4 roky

Vyšetření EKG

při každé preventivní prohlídce

Vyšetření moči diagnostickým papírkem

1x za 4 roky

Vyšetření funkce ledvin (u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi)
1x za rok

Speciální test na okultní krvácení ve stolici

1x za 2 roky
1x za 10 let

Screeningová kolonoskopie (na základě doporučení může nahradit speciální test na okultní krvácení ve stolici)

1x za 2 roky

Screeningové mamografické vyšetření

od 15 let 1x za rok (neprovádí se u žen, které dosud neměly pohlavní styk)

Screening karcinomu děložního hrdla

1x v 35, 45

HPV test

1x za 4 roky (do 61 let)
PP 02/2021

Oční vyšetření

Další možná očkování
Věk

Pravidelná očkování
Věk

Nemoc

1. měsíc

Tuberkulóza
Očkování se provede pouze u dětí s indikacemi uvedenými v příloze č. 2 vyhlášky č. 355/2017 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

Záškrt (diftérie), tetanus, dávivý/černý kašel (pertusse), dětská obrna (poliomyelitida), žloutenka typu B
(hepatitida B), onemocnění vyvolaná původcem Haemophilus influenzae typu B
3. měsíc
U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech
(od 9. týdne)
nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání
třetí dávky (tedy schéma 3+1).
5. měsíc

Záškrt (diftérie), tetanus, dávivý/černý kašel (pertusse), dětská obrna (poliomyelitida), žloutenka typu B
(hepatitida B), onemocnění vyvolaná původcem Haemophilus influenzae typu B

11.–13. měsíc

Záškrt (diftérie), tetanus, dávivý/černý kašel (pertusse), dětská obrna (poliomyelitida), žloutenka typu B
(hepatitida B), onemocnění vyvolaná původcem Haemophilus influenzae typu B

2. měsíc

Spalničky, zarděnky, příušnice
Záškrt (diftérie), tetanus, dávivý/černý kašel (pertusse)

10.–11. rok

Záškrt (diftérie), tetanus, dávivý/černý kašel (pertusse),
dětská obrna (poliomyelitida)

25. rok

Přeočkování tetanus
Další přeočkování se provede po každých 10 až 15 letech.

Pneumokokové infekce
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, jestliže byly všechny dávky
očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku. Hrazenou službou je též přeočkování
provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce a dále i očkování provedené po uplynutí
těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu
zdravotního stavu pojištěnce.
Rotavirové gastroenteritidy
Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

do dovršeného
6. měsíce

Zahájení očkování proti meningokoku skup. B
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno
do dovršení šestého měsíce věku.

1.–2. rok

Očkování proti meningokoku skup. A, C, W, Y
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování provedeno jednou
dávkou v druhém roce života.

13.–14. rok

Očkování proti lidským papilomavirům
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno
od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku.

13.–18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice
5.– 6. rok

Nemoc

nad 65 let

dle konkrétní
vakcíny

Pneumokokové infekce
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
Chřipka
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
Covid-19
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
Konkrétní informace o realizaci očkování na:
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Očkování rizikových skupin (rizikové skupiny specifikuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů): proti infekcím pneumokokovým,
meningokokovým, hemofilovým, proti chřipce (nepovinné, u rizikových skupin pojištěnců
hrazené z veřejného zdravotního pojištění)
Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění – na žádost fyzické osoby, která si přeje
být očkována: klíšťová meningoencefalitida, plané neštovice, virová hepatitida typu A aj.

OK 02/2021

Očkovací kalendář

Pečovat o hrdiny je privilegium
Co je ZZMV?

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
(ZZMV) pečuje o zdraví příslušníků
bezpečnostních sborů a zaměstnanců
Ministerstva vnitra České republiky, včetně
jejich zdravotnické přípravy a zdravotní
výchovy a prevence.

„CURARE ET SANARE SUMMA VIRTUS .
Pečovat a uzdravovat je ctnost nejvyšší.“
Další oblastí působení ZZMV je zdravotnické zabezpečení bezpečnostních a výcvikových akcí jednotlivých útvarů,
a to i v zahraničí, zabezpečení doprovodu oficiálních delegací
a zajištění zdravotnické péče na mezinárodních akcích konaných v ČR. Mimo jiné poskytuje zdravotní péči žadatelům
o udělení mezinárodní ochrany a cizincům umístěnýcm
v zařízení pro zajištění cizinců. ZZMV také zabezpečuje
ozdravnou a lázeňskou péči příslušníkům bezpečnostních
sborů resortu ministerstva vnitra v lázeňských domech Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra.

Tým ZZMV je všestranně zaměřen
na péči o klienty
Především práce bezpečnostních sborů, policistů, hasičů
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a dalších složek, je fyzicky a psychicky velmi náročná, a jejich
zdravotnímu stavu je třeba věnovat velkou pozornost. O to
se stará tým lékařů, všeobecných sester, zdravotnických
záchranářů, fyzioterapeutů, masérů, sanitářů, řidičů
zdravotnické dopravní služby, radiologických asistentů,
zubních techniků a asistentů zubního technika ve dvanácti
centrech v ordinacích, rehabilitačních pracovištích a lázních
po celé ČR. ZZMV je také akreditovaným zdravotnickým
zařízením pro obor všeobecné praktické lékařství.
V době pandemie covid-19 se ZZMV aktivně zapojilo
do řešení situace a po celé České republice uvedlo do provozu
odběrová místa pro testování policistů, hasičů a ostatních
zaměstnanců resortu. První rychlotesty jsme začali provádět
už 18. března 2020. Největší provoz a nejvíce pacientů
prošlo „covidáriem“ na poliklinice v Praze. Zdravotníci ZZMV
také pečovali a stále pečují o klienty v karanténě a v izolaci.
V současné době jsme v rámci celostátního vakcinačního
plánu na naši vlastní žádost zařazeni jako OČM (očkovací
místo jako celá instituce) a zřídili jsme 13 očkovacích
středisek. V každém kraji tak máme jedno vlastní očkovací
středisko. Vakcinaci provádíme v takové míře, v jaké
obdržíme očkovací látky.

Zdravotníci ZZMV nečekají v ordinacích,
vyrážejí s klienty také do terénu
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S lékaři a zdravotníky ZZMV se jejich klienti nepotkávají
pouze v ordinacích a rehabilitačních centrech, ale vyrážejí
také do terénu, kde zajišťují zdravotnické zabezpečení
při náročném výcviku policistů a hasičů. Poskytují
zdravotnické zajištění na akcích i pro veřejnost. Kromě
zajištění ošetření poskytují také edukační služby ohledně
zdravotní prevence, aktivně se zapojují do preventivních
programů a spolupracují s renomovanými organizacemi
zabývajícími se preventivními programy pro veřejnost. Mezi
nejvýznamnější patří STK pro chlapy a Ruce na prsa.
ZZMV se stalo oficiálním ambasadorem aplikace Záchranka,
kterou hasiči a policisté běžně využívají při výkonu služby,
navíc databáze aplikace obsahuje také všechny přístroje
AED z ordinací ZZMV, kterých je více než 80.

Profesionální, vzdělaný a motivovaný
zaměstnanec poskytuje špičkovou
lékařskou a zdravotnickou péči

ke složení zdravotní způsobilosti ke služebnímu výkonu.
Hlavním cílem zdravotníků ZZMV je v této oblasti
motivace a podpora péče o zdraví a vlastní zodpovědnosti
za zdraví, poskytování dostatku informací a zvyšování
zdravotní gramotnosti.
Zdravotníci ZZMV v tomto směru pro klienty v péči ordinace
organizují nejrůznější akce zaměřené na navýšení aktivity
a také edukační kurzy s mnohočetným zaměřením. Mezi
členy bezpečnostních složek je o tyto aktivity a kurzy
mimořádný zájem. Díky edukaci samovyšetření varlat
a prsou a díky zpětné vazbě od pacientů víme, že včasná
prevence dokáže zachytit nemoc včas a zachránit život,
nebo plnohodnotné zdraví. Věnujeme se přednáškám
o zdravém životním stylu nebo prevenci nemocí
očkováním.

Nasazení zdravotníků
je po právu oceněno

Zaměstnanci ZZMV se stále aktivně vzdělávají, protože
působnost jejich organizace je velmi široká.
ZZMV
pořádá každoročně odbornou konferenci, v roce 2019 to
byla již v pořadí třetí, věnovaná problematice pracovně
lékařské služby. Příspěvky se zaměřovaly především na
aktuální témata, která se významně týkala kvality péče
o zdraví policistů, hasičů a dalších bezpečnostních složek.
Účastnilo se téměř 190 lékařů a zdravotníků ZZMV a dalších
zdravotnických institucí. Plánovanou konferenci v roce
jsme 2020 jsme bohužel museli zrušit kvůli epidemickým
opatřením.
Konference je určena jak pro lékaře, tak i kolegyním
a kolegům z řad nelékařských zdravotnických pracovníků.
Konference je otevřena i zdravotníkům z jiných institucí,
nemocnic, poliklinik a ústavů. Pořádána je ve spolupráci
s respektovanými odborníky a přednášející jsou nejen
ze ZZMV, ale i z jiných špičkových pracovišť a také
ze zahraničí, mimo jiné přednášeli přítomným lékaři
a experti z Ministerstva vnitra Slovenské republiky.
Mimo konference se zaměstnanci ZZMV aktivně účastní
odborných přednášek z oblasti jejich působení, jedním
z jejich témat jsou například přednášky týkající se
dekontaminace prostředí, epidemiologie a ošetřovatelství.
Zdravotničtí záchranáři se zase věnují urgentní a úrazové
medicíně a edukaci bezpečnostních sborů.

Každoročně jsou oceňováni nejlepší nelékařští zdravotníci
ZZMV. Jde především o poděkování všem nelékařským
zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou práci
a přístup k pacientům. Také je udělen titul Anděl v modrém,
výjimečné ocenění za výjimečný čin – záchranu života.
Úsilí zdravotníků ZZMV, vydávané ve prospěch pacientů
a klientů, je oceněno a na prestižní společenské události,
jsou jim slavnostně předány ceny a titul.
Nominovat zdravotníky na toto ocenění mohou jejich
kolegové, pacienti i klienti, mimo jiné policisté a hasiči.
Počet nominací každoročně stoupá, v loňském roce bylo
nominováno téměř devadesát pracovníků ZZMV. Nominovat
můžete každého pracovníka resortu ministerstva vnitra.

Prevence je cesta ke zdraví klientů
Nárůst počtu civilizačních onemocnění se nevyhýbá ani
řadám policistů, hasičů a dalších pracovníků resortu,
a proto je prevence a podpora zdraví o to více důležitá.
Příslušníci bezpečnostních sborů vykonávají fyzicky
i psychicky náročnou profesi, ve velké míře je to práce
v rizikových kategoriích, je tam velmi náročná kvalifikační
a specializační příprava a musí splňovat přísná kritéria

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra zajišťuje:
•

zdravotní péči o bezpečnostní sbory a zaměstnance
MV, také v zahraničí

•

zdravotní výchovu a prevenci

•

rozšíření odbornosti zaměstnanců

•

doprovod oficiálních delegací

•

zdravotní péči na mezinárodních akcích konaných
v České republice

•

zdravotní péči na akcích pro veřejnost

•

zdravotní péči pro klienty uprchlických zařízení MV

•

zdravotní péči žadatelům o udělení mezinárodní ochrany

•

cizincům umístěným v zařízení pro zajištění cizinců

•

ozdravnou a lázeňskou péči příslušníkům bezpečnostních sborů a zaměstnancům MV

ZZMV
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Instagram a jeho silný vliv
Kdo ovládá koho?

„Síť mladých“, tvůrce nového „povolání“
jménem influencer, revír narcistů a falešné
dokonalosti. I tyto přívlastky vlastní druhá
největší a nejoblíbenější sociální síť,
o které jste již museli slyšet. Stejně jako
o tzv. „síti rodičů“ – Facebooku. Avšak nic
není černobílé. V následujících řádcích
se dozvíte o přínosech této sociální sítě,
ale také i jejích nástrahách.
Instagram je vizuální sociální síť určená jednak pro soukromé
potřeby a jednak pro docela tvrdý byznys. Pokud ho chcete
používat jen soukromě, třeba jako vizuální deník, je to
úplně v pořádku. Je založen na systému sdílení fotografií
a videí. Připomíná Facebook a Twitter, protože obsahuje
prvky obou. Facebooku bere nápad sdílet obrázky, zatímco
Twitteru bere princip následovníků (followers). Hlavní
vlastností Instagramu však je, že umožňuje sdílet fotografie.
Někdy jsou obrázky schopny přenášet více informací než
psaný text. Obrázky mají schopnost vyvolat emoce a pocity.
Jsou také atraktivnější než jiné formy interakce. Tímto
způsobem je mezi uživateli vytvořen mnohem efektivnější
komunikační systém. Kromě publikování multimediálních
souborů nabízí tato aplikace služby chatu. Co dalšího nám
přínáší nebo naopak bere?

Inspirace
Pokud sledujete ty správné lidi s hodnotným obsahem,
12

tak vás může Instagram přivést k mnoha různým novým
poznatkům, nápadům nebo pohledům na dané téma. Rádi
filozofujete nebo se motivujete? Na Instagramu je řada účtů
zaměřena na každodenní motivaci a posilování vašeho
ducha či těla. Nemluvě o přítomnosti mnoha celebrit,
které obdivujete a můžete tak nahlédnout do jejich životů
a inspirovat se. Na své si přijdou i ti, co se jen rádi baví,
protože mnoho zábavných portálů přispívá různými vtipy,
ve kterých se mnozí z nás najdou. Témata jsou velmi široká.

Podpora uměleckých dovedností
Ať už máte cit pro umění nebo ne, jako tvůrce se přirozeně
začnete zajímat o kvalitu vašich fotografií. Díky této
aplikaci si mnoho uživatelů více uvědomuje základní prvky
fotografie: úhly, letadla, fokus, mimo jiné. Také se mnoho
dozvíte díky Insta Reels (krátke filmové pásy na Instagramu),
prostřednictvím kterého umělci sdílejí svá tajemství jejich
úspěšné tvorby.

Seberealizace a nové dovednosti
Díky sociálním sítím, a především díky Instagramu, se
nadějní tvůrci/podnikatelé dokážou snáze a lépe dostat
do povědomí společnosti. Budují si tam pevnou základnu
svých fanoušků či budoucích klientů a tvoří tak silnou
značku. Existuje množství případů, kdy účty na Instagramu
dopomohly k úspěšným spolupracím a vykoply jednotlivce
vzhůru do výšin úspěšné kariéry. A mnohdy to nestojí
ani korunu. Stačí se pečlivě starat o svůj účet, pravidelně
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přidávat hodnotné fotky/videa, kde všichni kolem spatří váš
talent a potenciál, a budovat si pouto se svými sledujícími
Také je možné tam potkat spoustu zajímavých lidí, kteří
pro vás mohou být v budoucnu velikým přínosem.

Falešné ideály
Každá sociální síť má svůj účel a styl. Tak jak už víme,
Facebook je o příspěvcích, Twitter o krátkych statusech,
LinkedIn o byznysu a pracovních příležitostech a Instagram
o dokonalých fotkách. Proto nelze stejný obsah sdílet
na všech sociálních sítích. Nejlépe tuto sociální síť vystihuje
následující přirovnání: „Instagram je jako rande s ex.
Potřebujeme přece ukázat, že v našem světě je od našeho
rozchodu všechno v nejlepším pořádku, třpytivé, krásné
a s jasnou budoucností. A přesně tak vypadá realita na
Instagramu – o trochu hezčí realita.“ Pokud se touto „ideou“
nenecháte pohltit, tak je pro vás Instagram výhrou. Avšak
mnozí z nás, hlavně naše ratolesti, nejsou vždy dostatečně
odolní a snaha rovnat se svému idolu z Instagramu mnohdy
překračuje hranice důstojnosti. Lidé jsou ochotni zajít tak
daleko jen pro množství lajků, že ztrácí sebe sama a jejich
blízcí kolem je přestávají poznávat. V nejhorším případě to
hraničí se zákonem nebo s nebezpečím. Dobrým a někdy i
špatným příkladem jsou dnes tvz. Influenceři (ovlivňovači).
Řadí se mezi ně jak celebrity, tak i bežní lidé, kteří si získali
přízeň mladých lidí pomocí talentu nebo sdílení jejich
zájmů. Někteří si ale mnohdy neuvědomují váhu své moci
a síly jejich fotek na Instagramu, a to, že jejich vliv silně
působí na mladé vyvíjející se generace. Ukazují svým
fanouškům jen to perfektní a ti tak zapomínají, že i za těmi
krásnými fotografiemi se skrývá pouhý člověk se svými
starostmi a nedokonalostmi. Avšak najdou se i ti dobří, kteří
se snaží mít pozitivní vliv a povzbuzovat své sledovatele
k dobrému rozvoji.

Narcismus
Instagram se od ostatních sociálních sítí liší tím, že je
zacílen hlavně na sebeprezentaci a mnohem méně
na přímou komunikaci. Nedlouho po jeho založení v roce
2010 tak začali vědci zkoumat, zda neposiluje právě narcistní chování, i to, jaký je vztah mezi typem narcismu a způsobem sebeprezentace na Instagramu. Dnes se už ví, že
narcisti vždycky mezi námi byli, ale toto je způsob, kdy se
plně projevují. Lidé zkrátka ještě nikdy neměli k dispozici
tak jednoduchý nástroj, jehož prostřednictvím by se mohli
snadno prezentovat. Navíc způsobem, který jim umožňuje předvést se v mnohem lichotivějším světle, než jací jsou
ve skutečnosti. Odborníci zjistili, že Instagram neláká jen ty
klasické, na první pohled rozpoznatelné narcisty. Takové,
kteří jsou středobodem svého vesmíru a potřebují si získat
náklonnost každého. Přitahuje i takzvané zranitelné narcisty. To jsou ti, do kterých byste to na první pohled vůbec

neřekli. Laskaví, zdánlivě velmi ohleduplní společníci, které
ale zajímá hlavně to, jak jsou vnímáni druhými, protože touží
po jejich obdivu. A Instagram jim dává falešný pocit ocenění skrze sdílení fotografií − lajky, jež nasbírají obrázky, které
vystavují na svém profilu, přisuzují sami sobě, a to i přesto,
že nesdílejí své vlastní fotky, ale třeba z internetu stažené
snímky celebrit nebo zvířat.

Deprese a nízké sebevědomí
Pro mladé duše, které teprve hledají své místo ve společnosti,
je takové množství informací těžký náklad. Kvůli Instagramu
a fotkám jejich pseudoidolů nabývají pocit, že nejsou dost
dobří, nebo že už v tak mladém věku by už něco měli
dokázat. Neustále srovnávání se s falešnou dokonalostí
jim snižuje jejich hodnoty a mění jejich priority. Nejvíce
na tom však utrpí jejich sebevědomí. Mnohdy věří, že právě
vyzývavé fotky nebo chirurgické zákroky jim přinesou
vytoužený obdiv a lajky. Také věří, že kdyby na tom byli jako
jejich idol, tak by se měli líp. Nebo když budou opakovat
to, co některý influencer, budou oblíbenější. Pokud
problém není srovnávání, působí velký tlak konzumentů a
přehnané nutkání se prosadit, aby nezaostali. Volí si příliš
vysoké cíle, které v danou chvíli nedokážou dosáhnout,
protože na to ještě nejsou připraveni. Pro lidi s utrpením
tohoto druhu je důležité mít kolem sebe správné kamarády
a milující rodinu, kteří je utvrdí v tom, že jsou výjimeční
přesně takoví, jací jsou a podpoří je v sebehodnotě.
A samozřejmě, že všechno má svůj čas.
Když to krátce shrneme, tak to nejdůležitější, co byste si
z tohoto článku měli odnést, je uvědomení si vašeho vztahu
k dané sociální síti a najít/udržet jeho rovnováhu. Snažte se,
aby Instagram pracoval pro vás a přinášel vám jen skutečnou hodnotu. Nikdy mu ale nepřikládejte větší důležitost
než tomu, na čem skutečně záleží.
Oddělení marketingu a technického zabezpečení služeb
+ zdroje: kniha Jak na sítě; ihned.cz, Thpanorama
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Recepty pro práci
z domova #1
V této nelehké době, plné nejistoty, strachu a stresů, je dobré pomýšlet, na jakékoliv usnadnění naší situace. Určitou pomocí při práci z domova, která je spojená
s minimálním výdajem energie, je zásadní
změna jídelníčku.
Příjem potravy by měl kaloricky korespondovat
s výdejem. V praxi to znamená odlehčená,
netučná a nízko sacharidová strava.
Omeleta na rajčatech
•
•
•
•
•

50 g tvrdého nízkotučeného sýra
(do 20 % tuku v sušině)
3 bílky
3 rajčata
1 lžička rostlinného másla
pažitka

Bílky rozmícháme společně s nasekanou
pažitkou a nastrouhaným sýrem. Rostlinné
máslo rozpustíme na pánvi, vlijeme na ně směs
a z obou stran opečeme omeletu. Pak na pánvi
opečeme i nakrájená rajčata, kterými omeletu
ozdobíme a vše posypeme nasekanou pažitkou.
Vařené hovězí maso s mrkví a hráškem
•
•
•

100 g hovězího masa
1 mrkev
1 šálek hrášku

•

2 rané brambory

Hovězí maso a brambory a uvaříme, mrkev
nakrájíme na kostičky a podusíme v troše vody
s hráškem.
Krůtí prsa s houbami a brokolicí
•
•
•
•
•

150 g krůtích prsou
1 malá brokolice
3 bílky
100 g čerstvých hub
1 lžička rostlinného másla

Krůtí prsa a brokolici uvaříme v nesolené vodě.
Mezitím podusíme houby na lžičce rostlinného
másla a uvaříme vejce natvrdo. Na talíř dáme
nakrájená krůtí prsa, obložíme je brokolici
a přidáme houby. Vejce rozpůlíme, vyndáme
žloutky a bílky přidáme k masu na talíři.

Vít Chaloupka
dietolog a fitness konzultant

