
Středomoravská nemocniční a.s.
Prostějov  



• Vznik 1.7. 2007 pronájmem nemocnic od Olomouckého 
kraje: 
• Nemocnice Prostějov, 

• Nemocnice Přerov, 

• Nemocnice Šternberk. 

• Poskytujeme cca 40 % objemu zdravotní péče v kraji.

• Člen skupiny AGEL.

• Od roku 2009 centralizace řízení 

• společné vedení a jednotné vnitřní procesy.

• 2012 – zahájen program na podporu zdraví zaměstnanců.

• 2015 – spuštěn pilotní projekt SIM. 

STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ a. s. 



SIM – SMN In Move

Jedinečný zaměstnanecký program, u kterého 
se pobavíte a uděláte něco prospěšného pro 

své zdraví. 



S I M
• Program určen všem zaměstnancům.

• Zaměstnanci volí jednu ze dvou úrovní:

Úroveň „zdraví“ (100 optonů) - pro účastníky 
bez pravidelné pohybové aktivity, nebo s dostatkem 
pohybové aktivity, ale bez zaměření na výkon. 

Úroveň „sport“ (200 optonů) - pro pravidelně 
sportující, rekreačně i výkonnostně, s očekáváním 
zvýšení jejich sportovní výkonnosti. 



S I M
• Každý zaměstnanec může do programu zapojit 

rodinného příslušníka:

– využívá on-line program;

– absolvuje tanitu či zátěžové diagnostické 
vyšetření;

– účastní se doprovodných akcí.

• On-line program má 2 funkce:

– pohybová – povinná pro zapojení do programu.

– výživová – dobrovolná, nehodnotí se, ale pomáhá.





S I M

• Množství vykonané PA je vyjádřeno originální 
jednotkou OPTON = originální jednotka 
konstruována tak, aby byla hodnotitelná 
v zásadě jakákoli PA, přičemž 100 
Optonů/týden představuje dosažení 
minimálního množství pohybové aktivity,  
které má potenciál pozitivně ovlivnit zdraví. 

Např. 1 Opton = 10 kliků; 10 Optonů odpovídá 
přibližně 3500 kroků, 20 min pomalého 
běhu (joggingu), 15 min rekreačního tenisu...



S I M

• Počítá se jakákoliv pohybová aktivita (PA). 

• Množství a druh absolvované PA 
zaznamenávají účastníci do online programu 
SIM.

• Program je přístupný z webových stránek 
SMN.

• K měření PA je možné využit jakékoliv digitální 
měřící zařízení jako je krokoměr, hodinky s 
krokoměrem, chytrý telefon s krokoměrem 
apod. 





S I M – B E N E F I T Y
• Zdarma vyšetření složení těla na 

začátku a na konci programu. 

• Zdarma zátěžové vyšetření. 

• Dárkové balíčky za splnění 
pohybové aktivity po dobu 4, 12 
a 20 týdnů.

• Největší odměnou je 
samozřejmě cítit se dobře a 
pocit udělat něco pro sebe. 

• Součástí je i vlastní geocaching.



• Nehledáme v našich
řadách nové 
vrcholové sportovce.
• Nechceme, abyste 
dosahovali závratných
sportovních výkonů či
přetěžovali svoje tělo nadměrnou zátěží.
• Cílem je, aby se stal pohyb přirozenou součástí

našeho života, bez které se nebudeme chtít obejít a 

na kterou si v dnešním uspěchaném světě vždy 

najdeme čas. 
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Počet SIMáků dle nemocnic

Přerov Prostějov Šternberk správa



2015 2016 2017 2018

přihlášených účastníků celkem 277 280 282 287

z toho rodinní příslušníci nebyli 40 27 10

I. benefit 226 230 232 231

II. Benefit 192 225 220 217

III. Benefit 162 217 210 215







děkuji za pozornost
stredomoravskanemocnicni.agel.cz

smnvpohybu.agel.cz


