
ZPRÁVA O ČINNOSTI
2019

INTERNÍ ODDĚLENÍ STRAHOV



Pracovní tým Interního oddělení Strahov



Akreditace VFN

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze úspěšně 
obhájila akreditaci u Spojené akreditační komise, 
o.p.s., kterou získala v roce 2014. Akreditační 
šetření probíhalo ve dnech 13.-16.6.2017a bylo 
zaměřeno na posouzení míry kvality a bezpečí 
poskytovaných služeb v souladu s legislativou 
a akreditačními standardy.

Auditoři za účelem externího posouzení 
zavedeného systému kvality a bezpečí navštívili 
většinu klinických i nezdravotnických pracovišť, 
včetně technických prostor.

Na základě zhodnocení průběhu akreditačního 
šetření auditory Spojené akreditační komise, 
o.p.s. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
prokázala, že poskytuje pacientům i externím 
spolupracujícím subjektům služby na vysoce 
odborné úrovni, kvalitně a bezpečně. Řadí se tak 
i nadále k prestižním poskytovatelům zdravotních 
služeb v České republice.

Platnost akreditace je do 15.6.2020.

https://vfnpraha.sharepoint.com/sites/pracoviste/SiteAssets/useky-obrazky/kvalita/SAK_888_2017.pdf
https://vfnpraha.sharepoint.com/sites/pracoviste/SiteAssets/useky-obrazky/kvalita/SAK_888_2017.pdf


Organizační schéma pracoviště



Pracovní tým



Interní oddělení Strahov



Ambulantní část



Ambulantní část



Ambulantní část



Ambulantní část



Výkony v roce 2019



Lůžková část



Dobrovolnický program a canisterapie



Lůžková část



Odborná centra



Odborná centra



Odborná centra



IX. Symposium České společnosti pro cévní 
přístup - 14.11.2019 



Katetrizace na IOS VFN v roce 2019



Odborná centra



Spolupracující střediska v ČR s Centrem PD



Odborná centra



Technické vybavení



Výuka na pracovišti



Program podpůrné a paliativní péče               
v nefrologii



Program podpůrné a paliativní péče               
v nefrologii



Workshop na IOS – Domácí hemodialýza       
v praxi - 19.11.2019



Workshop na IOS – Domácí hemodialýza       
v praxi - 19.11.2019



Publikační, recenzní a přednášková činnost



Publikační, recenzní a přednášková činnost



Publikační, recenzní a přednášková činnost



Poster prezentovaný na 2. Kazuistickém 
kongresu paliativní medicíny - 5.5.2019



Poster prezentovaný na XI. Celostátní 
konferenci paliativní medicíny - 18.10.2019



XI. Celostátní konference paliativní medicíny 
spojená s křestem publikace „Paliativa v 
nefrologii“- 18.10.2019, Olomouc



Virtuální prohlídka IOS
Na našich webových stránkách si můžete v sekci VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA prohlédnout 
jednotlivá oddělení a pracoviště naší nemocnice.

https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/interni-oddeleni-strahov/
https://www.vfn.cz/files/vitualni-prohlidky/interni-oddeleni-strahov/
https://www.vfn.cz/files/vitualni-prohlidky/interni-oddeleni-strahov/


Spolupracujeme

https://www.lf1.cuni.cz/
http://nadacnifond.avast.cz/
https://www.cvut.cz/
https://www.dobryandel.cz/
http://nefropali.cz/
http://www.casopisstezen.cz/
http://labelaz.cz/


Poděkování sponzorům
Děkujeme všem, kteří svými dary v roce 2019 přispěli 

na provoz Interního oddělení Strahov VFN v Praze

Josef Bělehrad
Olga Dratvová
Denisa Holubová
Jan Mládek
Ludmila Oswaldová
Tomáš Svozil

Kamila Šemberová
AbbVie s.r.o.
BAXTER CZECH spol. s.r.o.
Hartmann-Rico, a.s.
Sanofi-aventis, s.r.o.
Pieris pharmaceuticals GmbH



On-line prezentace

www.vfn.cz
https://www.facebook.com/Intern%C3%AD-odd%C4%9Blen%C3%AD-Strahov-VFN-v-Praze-553127378172670/
https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/interni-oddeleni-strahov/
https://www.youtube.com/watch?v=DFcgevqLC1A


On-line prezentace

https://www.rekreacni-dialyza.cz/
http://nefropali.cz/
http://cevni-pristup.cz/


Kontakt

https://www.google.cz/search?q=Intern%C3%AD+odd%C4%9Blen%C3%AD+Strahov&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=JaIEWazrJMrPXv_biIAL
https://www.google.cz/maps/place/Intern%C3%AD+odd%C4%9Blen%C3%AD+Strahov,+V%C5%A1eobecn%C3%A1+Fakultn%C3%AD+Nemocnice+v+Praze/@50.079907,14.391902,15z/data=!4m5!3m4!1s0x470b9501612d8645:0x27b0d340bf93b47b!8m2!3d50.07913!4d14.3915174?hl=cs
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