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Vánoční slovo

Ještě jsme se nestačili rozkoukat z parných dnů léta, potěšit
se z posledních, nečekaně teplých dnů podzimu a už nám paní
Zima ukázala, že s ní musíme
opět počítat.
Nastal čas překotného přezouvání zimních pneumatik, prvního
náledí a řinčení plechů, a také
období hodnocení uplynulého
roku. Nechceme však v tomto čísle jen bilancovat. Něco se v naší společnosti povedlo, něco šlo více ztuha, ale prioritou byla vždy péče o zdraví našich klientů.
V závěru roku 2011 a na prahu roku nového přejeme všem, aby naši pomoc potřebovali co nejméně, a když už budou nuceni naše nemocnice navštívit, aby byli jen
spokojeni. To je a vždy bude naším cílem. Není možno však být jen optimisty. V novém roce nás čeká řada nelehkých úkolů v souvislosti se změnami ve zdravotnické
legislativě a bohužel nelze očekávat žádné zlepšení ve financování zdravotní péče.

MUDr. Jan Lami

Koordinátorka:
Jiřina Suchá

Sazba a grafická úprava:
Jasnet, spol. s r.o.

Design a tisk:

Jasnet, spol. s r.o. (www.jasnet.cz)
Moskevská 1365/3
400 01 Ústí nad Labem

Fotografie:
Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie
použity z archivů jednotlivých nemocnic
KZ, a. s.
Za obsahovou správnost příspěvků plně
odpovídají uvedení autoři. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravě
tohoto vydání.
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Ve středu 23. listopadu se v Drážďanech konala za účasti zástupců všech partnerů
zahajovací konference mezinárodního projektu „Podpora přeshraniční spolupráce
ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, kvalifikace a kooperace“, jehož cílem je umožnit výměnu zkušeností v různých oborech medicíny mezi profesionály lékařských
i nelékařských profesí, mezi studenty, pedagogy, ale i managementem firem a institucí a regionálními politiky z české i saské strany Krušných hor.

Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva KZ, a. s.
a Ing. Eduard Reichelt, ředitel společnosti KZ, a. s.

Vedoucí redaktor:
Mgr. Josef Rajchert

Odborný supervizor:

„Podpora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, kvalifikace a kooperace“

Krásné Vánoce a šťastný vstup do roku 2012 Vám všem, zaměstnancům o. z.
KZ, a. s., klientům, a dalším čtenářům našeho časopisu Infolisty, přejí

Předseda:
Ing. Eduard Reichelt

Členové:
Jiří Vondra
Mgr. Ludmila Šubrtová
Mgr. Anna-Marie Malá
Ing. Antonín Vejtasa
Marcela Šárová
Barbora Mudrová
Mgr. Markéta Svobodová
Bc. Kateřina Vágnerová

Krajská zdravotní zahájila mezinárodní projekt
„Věřím, že ona – v názvu projektu deklarovaná „Podpora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání,
kvalifikace a kooperace“ bude naplněna,
a výsledky této vzájemné spolupráce budou přínosem pro všechny zúčastněné.
Jsem přesvědčen, že našim partnerům
máme co nabídnout.“ uvedl k zahájenému tříletému projektu Ing. Eduard Reichelt, ředitel KZ, a. s.
Předpokladem k naplnění všech aktivit
a dosažení maximálního úspěchu projektu je nutné získat lidi, kteří umí navazovat kontakty a předávat zkušenosti. Zapojení takových jedinců řešil první
„motivační seminář“ na české straně,
který se dnes (25. listopadu) uskutečnil
v Centru výchovy a dalšího vzdělávání
KZ, a. s. v ústecké Masarykově nemocnici. Semináře se zúčastnilo 47 zájemců,
převážně z řad zdravotníků a mj. byl již
naplněn i první jazykový kurz němčiny.

Obsah
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MUDr. Bc. Petr Hossner, Ing. Petr Jaroš (konzul v Drážďanech),
Mgr. Radek Scherfer, MUDr. Josef Liehne, paní Roswitha Helfer
a paní Markéta Knoppik (moderátorka)
Partnery Krajské zdravotní, a. s. (KZ, a. s.)
v rámci toho projektu jsou BSW (Bildungswerk der Sächsische Wirtschaft
gGMBH) Dresden, Nemocnice Dresden
– Neustadt, Technische Universität Dresden a Vyšší a střední škola zdravotnická
v Ústí nad Labem. Projekt, připravovaný
od roku 2008, navazuje a rozvíjí předchozí projekty z let 2006–2009. Projekt
byl zahájen 1. října 2011 a konec je stanoven na červenec roku 2014.
„Krajská zdravotní realizovala a realizuje řadu projektů, jejichž společným
jmenovatelem jsou rozvoj, modernizace,
investice do vybavení nemocnic a další
hmotné ukazatele. Náš nový – společný projekt je pro naši společnost stejně
významný, ale přece jen trochu jiný. Jiný
v tom, že je zaměřený na lidské zdroje,
na kolektiv i každého jednoho člověka,

na zvyšování vzdělávání a kvalifikace.
A to jsou v dnešní době nemalé hodnoty,
které si zaslouží zájem a stálou kultivaci,“ uvedl mj. při svém vystoupení na zahajovací konferenci projektu Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva
KZ, a. s.
Během nadcházejících tří let čeká partnery projektu společná práce při výměně zkušeností mezi zdravotnickými
pracovníky obou zemí, mezi studenty
i pedagogy a mezi pracovníky napříč několika společnostmi a institucemi. Jednotlivé projektové části detailně popsala ve svém vystoupení vedoucí projektu
paní Roswitha Helfer. Projektem projde
cca 2000 účastníků během 33 měsíců,
ve 183 aktivitách, z toho 99 jednodenních a 84 vícedenních. Celková hodnota
projektu je 1 105 351 EUR.

Paní Roswitha Helfer
Podrobnější informace
o zahajovací konferenci:
V úvodu konference se představila společnost BSW Dresden, která je vzdělávací
organizací rozloženou po celém Sasku.
Zabývá se např. zvyšováním kvalifikace firemních zaměstnanců a manažerů,
spolupracuje se saskými úřady prá-

3

Semináře, Sympózia, Kongresy
Krajská zdravotní zahájila mezinárodní projekt

8. Kardiologický den
Pokračování ze strany 3

ce a má i projektové centrum. V popředí
zájmu celé společnosti je společné navázání na projektový záměr z minulých let,
se vzájemným setkáváním a výměnami,
které by měly udržet profesionální, ale
hlavně lidský rozměr a současně přispět
ke zlepšení plynulé komunikace formou
jazykových kurzů.
V programu zahajovací konference vystoupil Mgr. Radek Scherfer, předseda
představenstva KZ, a. s., který ocenil rozvinutí předchozího projektu Masarykovy

MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA
náměstek pro systém řízení KZ, a. s.
nemocnice a pozitivně zhodnotil výsledky dosavadní přeshraniční spolupráce
v oblasti péče o lidské zdroje. Zdůraznil
i přínos pro KZ, a. s., jak na základě setkávání zdravotnických profesionálů, pedagogů, managementu i politiků. V závěru vystoupení poděkoval a popřál mnoho
úspěchů všem organizátorům i účastníkům projektu.
Další prezentace KZ, a. s. byla přednesena MUDr. Bc. Petrem Hossnerem, MBA,
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náměstkem pro systém řízení KZ, a. s.,
který představil Krajskou zdravotní, a. s.
podle jednotlivých nemocnic, se základními informacemi a ukazateli, včetně vize
a strategie společnosti.
Ing. Martin Zeman, vedoucí odboru pro
vědu a výzkum, se ve svém příspěvku
zaměřil na nabídku spolupráce KZ, a. s.
pro saské partnery, informoval o centrech excelentní medicíny nemocnic Krajské zdravotní, a. s. a vyzval k realizaci
vybudování sítě přeshraniční spolupráce

Prof. Tobias Lohmann
ředitel Městské nemocnice Drážďany
ve zdravotnictví na základě rozvoje vzdělávání a vědy.
MUDr. Josef Liehne, náměstek pro zdravotní péči KZ, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ve svém
příspěvku prezentoval Českou lékařskou
komoru, jako dlouholetý čelní představitel jejího ústeckého sdružení. Kladně
hodnotil možnosti navázání spolupráce
se Saskou zemskou lékařskou komorou,
a současně uvítal možnost předávání

zkušeností v rámci naplňování projektových aktivit.
Za saského partnera představil Městskou
nemocnici Dresden – Neustadt lékařský
ředitel prof. Tobias Lohmann. Konference
se zúčastnil i český konzul v Drážďanech,
pan Petr Jaroš, který ocenil výsledky projektové spolupráce a popřál úspěch v dosažení stanovených cílů.
Krom dalších účastníků ze saské strany,
se drážďanské zahajovací konference
zúčastnili také další zaměstnanci Krajské

Mgr. Radek Scherfer
předseda představenstva KZ, a. s.
zdravotní, a. s., kteří budou zajišťovat
další průběh zahájeného projektu. Závěrečné zhodnocení a poděkování za saského partnera přednesla Mgr. Markéta
Knoppik, která se dlouhodobě podílela
a podílí na několika společných projektech.
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.

Klinika kardiologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z. uspořádala 8. Kardiologický den, který byl nově rozdělen
na dvě samostatné sekce – lékařskou
a sesterskou. Součástí akce byly tradiční
video přenosy prováděných operačních
výkonů z katetrizačních sálů a doprovodná výstava zdravotnických firem.

Doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.,
FESC, FSCAI
Akce proběhla pod záštitou hejtmanky
Ústeckého kraje Jany Vaňhové a předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s. Mgr. Radka Scherfera.
Součástí akce byly, v rámci České republiky, unikátní operace pacientů v přímém
přenosu – 1. perkutánní náhrada aortál-

i

ní chlopně, 2. perkutánní uzávěr ouška
levé síně (prioritiní přenos v rámci ČR)
a 3. léčba bifurkační stenózy pomocí
bifurkačního stentu (prioritní přenos
v rámci ČR) přenášeném do Centra výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z.
Akce se zúčastnilo na 50 lékařů a 130
zdravotních sester.
Svojí účastí akci podpořili Mgr. Radek
Scherfer, předseda představenstva
KZ, a. s., Ing. Eduard Reichelt, ředitel
Krajské zdravotní, a. s. a doc. MUDr. Pa-

Pohled do sálu

MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC a prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC
vel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky Krajské
zdravotní, a. s. – MNUL, o. z. Odborné
lékařské sekce se zúčastnil předseda
České kardiologické společnosti, o. s.
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC
a předseda Pracovní skupiny Intervenční

kardiologie České kardiologické společnosti, o. s. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC.
Garantem
konference
byl
opět
doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC,
FSCAI.
redakce Infolistů

Upozornění na nové dopravní značení v Nemocnici Teplice
Upozorňujeme návštěvníky a zaměstnance na nově instalované dopravní značení v areálu
Nemocnice Teplice, o. z.
Veškerá nedodržení těchto dopravních značek budou řešena přímo městskou policií.
Žádáme Vás o dodržování všech dopravních pravidel v rámci provozu této nemocnice.
Děkujeme.
redakce Infolistů
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Domácí péče

Nemocnice Chomutov

Jsme týmem zdravotních sestřiček poskytujících profesionální zdravotní péči
u Vás doma! Máme bohaté zkušenosti, ke klientům přistupujeme lidsky a mile.
Kontaktujte nás na tel.

+420 474 447 635

Dále nabízíme poradenství v sociální
problematice (zprostředkovávání pečovatelských služeb, objednání do domova
důchodců, penzionů, apod.).
O naše klienty pečujeme 24 hodin denně,
7 dní v týdnu!

Multioborová konference laborantů
V přednáškových prostorách Centra výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s. proběhla
již IX. regionální multioborová konference pro zdravotní laboranty.
Témata přednášek se dotkla problematiky jednotlivých laboratorních oborů jako je
biochemie, genetika, imunologie, histologie, transfuzní oddělení a mikrobiologie.

Komu je domácí péče určena:
• Dlouhodobě nemocným pacientům,
• pacientům, propuštěným z nemocnice, kteří však stále potřeNevíte si rady s vaší nemocí?
bují pravidelnou a kvalifikovaPostaráme se o vás!
nou péči,
Věřte našim zkušenostem!
• pacientům po úraze.
Neostýchejte se požádat o domácí
Naše služby jsou plně hrazeny
péči vašeho lékaře!
zdravotními pojišťovnami!!!
Nabízíme:
• Aplikaci injekcí a inzulínu,
• odběry krve, podávání léků, měření
tlaku,
• převazy, péči o stomie, péče o permanentní katétr,
• kontrolu zdravotního stavu,
• ošetřovatelskou rehabilitaci (nácvik
chůze, procvičování chůze s holí, berlemi, chodítkem, procvičování velkých
kloubů, dechová cvičení).

Kdo Vám domácí péči předepíše:
• Při propuštění z nemocnice Váš ošetřující lékař, na dobu 14 dní. Poté Váš
obvodní lékař (dle vyhlášky 472/2009
Sb., kapitola 925).
• Praktický lékař.
Mgr. Anna-Marie Malá
hlavní sestra
Nemocnice Most, o. z.

Bukov – Ústečan Filip Petrofský měl před nedávnem štěstí a sportovní sázka na internetu mu vynesla kolem čtvrt milionu korun. Všechny peníze si ale nenechá a neutratí. V minulých dnech 80 tisíc, tedy téměř třetinu ze své výhry, věnoval pacientům
ústecké onkologie.
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s kolegy radit. „Pravděpodobně za to pořídíme infuzní pumpy, fixační prostředky
a další věci, které pomáhají pacientům,”
svěřil se novinářům. Dodal, že oddělení
je vděčné za každou korunu, kterou formou sponzorského daru dostane.
Ústecká onkologie v areálu V Podhájí disponuje 60 lůžky. Ročně zde hospitalizují
kolem 1800 pacientů z celého Ústeckého
kraje. „Jsme jedním ze 13 onkologických
center v České republice. Staráme se
o pacienty se všemi druhy nádorových
onemocnění s výjimkou rakoviny plic,”
uvedl Lysý. Nejčastěji zde léčí pacientky
s rakovinou prsu a gynekologickými nádory, stále častěji prý také s nějakou for-

Mgr. Josef Rajchert
redakce Infolistů

Přednášející

Krajský neurologicko-neurochirurgický seminář

Nemocnice Teplice

V pořadí 3. Krajský neurologicko-neurochirurgický seminář proběhl dne 26. 10. 2011
v teplické nemocnici. Pořadatelství se ujal prim. MUDr. Jaroslav Pejša a MUDr. Marta
Vachová z teplické neurologie. Koordinátorem a garantem odborného programu byl
prim. MUDr. Jiří Neumann z chomutovské neurologie, která má akreditaci 2. typu pro
postgraduální vzdělávání.

Dar onkologii – Filip Petrofský

„Měl jsem s výhrou štěstí. Pro mě jsou to
peníze navíc a přišlo mi správné se o ně
podělit s lidmi, kteří takové štěstí nemají,” řekl, když primáři Milanu Lysému předával dar.
O tom, že jeho výhra půjde pro onkologii, nerozhodoval jen sám. Na facebooku
o ní rozpoutal debatu a chtěl po lidech,
aby mu poradili, kam by mohl peníze věnovat. Kromě onkologie padaly nejčastěji návrhy, aby pomohl dětskému oddělení, zoologické zahradě nebo útulku pro
zvířata. Nakonec se prý s lidmi shodl, že
onkologie je potřebuje nejvíce.
Za co přesně peníze utratí, ještě primář
Lysý s určitostí neví. Bude se o tom teprve

Vpravo MUDr. Marta Štolbová,
odborný garant konference

Filip Petrofský předává finanční dar
vrchní sestře onkologického oddělení
a primáři MUDr. Milanu Lysému
mou rakoviny trávicího traktu. Centrum
poskytuje jak chemoterapii a biologickou
léčbu, tak léčbu ozařováním.
Zdroj: Lukáš Vít, Ústecký deník

Všechna vystoupení byla přednášejícími
pečlivě připravena, a to jak po stránce
technické, tak i obsahové.
Pravidelně konané konference mají za cíl
navzájem se nejen informovat o novinkách v laboratorních vyšetřovacích metodách, ale i se blíže poznat.
Garantem konference se letos stalo oddělení klinické mikrobiologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
s prim. MUDr. Martou Štolbovou a vedoucí laborantkou Šárkou Baláčkovou. Akce
byla zařazena do kreditního systému.
Na přípravě a průběhu konference se
rovněž podílelo TOO osobami paní Urbanové a paní Suché, za což jim patří poděkování.

Vzdělávacího semináře se zúčastnili nejen neurologové napříč Krajskou zdravotní, a. s, ale též neurochirurgové a zástupci rehabilitace. Hlavním tématem
byla spasticita (tj. abnormálně zvýšené
svalové napětí kosterních svalů). Spasticita představuje jeden z nejzávažnějších
a nejrozšířenějších projevů poruchy centrálního nervového systému. Spasticita
zhoršuje stav pacientů i s minimální parézou, bývá provázena bolestmi, může vést
ke vzniku kontraktur a deformit končetin
a výrazně narušuje kvalitu života pacientů. Odborná sdělení pokrývala široké
spektrum diagnostiky a léčby spasticity
u neurologických onemocnění, zejména
u roztroušené sklerózy, cévní mozkové
příhody a poranění centrálního nervového systému. Byla zdůrazněna role rehabilitace a léčba botulotoxinem v péči o ne-

mocné se spasticitou. Úvodní přednášku,
ve které přehledně shrnul patofyziologii
a současné možnosti diagnostiky i léčby
spasticity, přednesl doc. MUDr. Robert
Jech, Ph.D. z Neurologické kliniky 1. Lékařské fakulty UK v Praze a člen výboru
Extrapyramidové sekce. MUDr. Marta
Vachová z MS centra teplické neurologie
informovala o spasticitě u pacientů s roztroušenou sklerózou včetně nejnovějších
poznatků a přínosu léčby preparátem Sativex. Prim. MUDr. Jiří Neumann z Iktového centra chomutovské neurologie přednesl problematiku spasticity u pacientů,
kteří překonali cévní mozkovou příhodu,
zdůraznil význam pravidelné rehabilitace
a využití botulotoxinu pro léčbu spasticity po CMP v rámci komplexní péče o tyto
nemocné. Zajímavý případ spasticity pravé horní končetiny následkem poranění

mozku, doplněnou o vlastní video ukázku
speciálního vyšetření a lokální aplikace
botulotoxinu, prezentoval MUDr. Jan Kubík z neurologického oddělení KZ,  a. s.
– Nemocnice Chomutov, o. z. Dvě přednášky neurochirurgů, MUDr. Martina Bolchy a doc. MUDr. Martina Sameše, CSc.
na téma indikací, operačního řešení
a nových možností monitoringu u degenerativních onemocnění páteře a operací cervikokraniálního přechodu podtrhly a umocnily dojem z odborně velmi
zajímavého a přínosného semináře.
Tyto semináře, zaměřené na vzdělávání
a sdělení aktuálních odborných informací, jsou cenné i pro možnost diskuze nad
odbornými tématy a výměnu zkušeností,
což přispívá ke zvýšení možností péče
o neurologické pacienty a ke zlepšení
spolupráce mezi jednotlivými pracovišti.
prim. MUDr. Jiří Neumann
neurologické oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.
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Nové možnosti a zkušenosti svým žákům nabízí SZŠ
Střední zdravotnická škola v Chomutově

Spolu s našimi kaplany vás srdečně zveme na

VÁNOČNÍ KONCERT
KRUŠNOHORSKÉHO PĚVECKÉHO
SBORU,
který jsme připravili pro vás – zaměstnance nemocnice Teplice a naše pacienty ke zpříjemnění předvánočního času.

Místo konání: Nemocniční kaple
Datum a čas konání: 14. 12. 2011 od 15 hodin
Úsek náměstka pro zdravotní péči, Krajská zdrvotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., Bc. Kateřina Vágnerová – hlavní sestra
inzerce A5.ai 20.10.2009 23:42:25

placená inzerce

Simulovaný zákrok
Střední zdravotnická škola v Chomutově
nabízí svým žákům nové možnosti a zkušenosti. Jako první v historii středních
zdravotnických škol se prezentovalo
družstvo SZŠ Chomutov na 12. ročníku
mezinárodního záchranářského cvičení Rescue Patrol 2011, které se konalo
6.–11. 9. 2011 v České Kamenici a okolí.
Rescue Patrol se se svými extrémními ná-

C

M

Y

roky na fyzickou a psychickou zdatnost
účastníků řadí k nejnáročnějším cvičením tohoto formátu na území ČR. Cvičení
je zaměřeno především na mimořádné
události s hromadným výskytem poraněných osob. Dále si cvičení klade za cíl
zkvalitnit vzájemnou spolupráci záchranářských složek ČR, dobrovolných organizací zaměřených na předlékařskou první pomoc, kynologie aj. V průběhu akce
probíhají tematická dopoledne zaměřená na teorii i praxi, odpoledne a v noci
následují simulované zásahy. V letošním
ročníku Rescue Patrol se zasahující museli vypořádat např. s výbuchem továrny,
povodňovou vlnou, vyhledáváním a ošetřením nezvěstných osob, skupinovou intoxikací neznámou látkou ve špatně přístupném terénu a řadou dalších.
Význam účasti našich žáků na podobných akcích spatřujeme v tom, že jim již
v průběhu vzdělávání ukazujeme možnosti uplatnění v budoucím profesním
životě. Zajímavostí také mimo jiné je, že
za družstvo vedle sebe „bojují“ žáci a jejich učitelka odborných předmětů, která
je na soutěže zodpovědně připravuje.
V tomto případě patří velký dík paní učitelce Ivě Žáčkové.

Žáci při zákroku

Mgr. Eva Kosinová
odborná učitelka
SZŠ Chomutov

Příprava na budoucí profesi

CM

MY

XII. Konference sester – Městské divadlo Děčín

CY

Nemocnice Děčín

CMY

K

Poslední listopadový čtvrtek patřil již
tradičnímu setkání sester a dalších nelékařských pracovníků v Městském divadle v Děčíně. Zdravotníci se na konferenci pořádané děčínskou nemocnicí sešli
již po dvanácté, aby si vyslechli zajímavé
přednášky – letos na téma: „Komunikace s pacientem se zvláštními potřebami“.
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Cílem vzdělávací akce bylo připomenout
hlavní zásady při komunikaci s pacientem – jak v obecné rovině, tak i v případě, trpí-li pacient specifickým, např. smyslovým postižením, jako je ztráta zraku,
nedoslýchavost apod.
Akce se zúčastnilo téměř 200 nelékařských zdravotnických pracovníků z celého regionu. Příjemná atmosféra celého
dne byla podpořena i diskusí nad vybra-

nými přednáškami a nadcházejícím adventním časem.
Tato odborná setkání jsou nedílnou součástí celoživotního vzdělávání, proto věříme, že se v příštím roce společně sejdeme na další vzdělávací akci.
Bc. Barbora Mudrová
hlavní sestra
Nemocnice Děčín, o. z.
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Rok po rekonstrukci ortopedického oddělení

Nemocnice Teplice

V letošním září uběhl rok od otevření
nově zrekonstruovaného ortopedického
oddělení v Nemocnici Teplice, o. z.
Oddělení má 9 pokojů s 20 lůžky – z toho
jsou 2 pokoje nadstandardní.
Každý pokoj má své sociální zařízení
s WC a sprchovým koutem. Celé oddělení i pokoje pacientů jsou nově barevně
vymalovány a vybaveny novými lůžky
a nočními stolky. Barevné ložní prádlo
velice dobře podtrhuje celkový moderní
dojem. U každého lůžka je signalizační
zařízení s rádiem a možností připojení
k internetu. Naši klienti mají k dispozici
jídelnu se společenským koutkem s možností četby časopisů, knih a sledování televize. Nadstandardní pokoje jsou navíc
vybaveny elektrickým polohováním lůžek, lednicí, televizí, rychlovarnou konvicí a moderním nábytkem.
Na našem oddělení jsou hospitalizováni
klienti hlavně po těchto zákrocích:
TEP kolenního a kyčelního kloubu, kloubních reimplantacích, cervikokapitálních
endoprotézách, artroskopiích kolenního
a ramenního kloubu, repozicích, fixacích,
dekompresích periferních nervů, různých
excizích, punkcích kloubů apod.
Naší prioritou a snahou je, aby klienti
po doléčení odcházeli spokojeni, a pro
tento pocit se snažíme dělat maximum.
Klienti jsou ošetřováni kvalifikovaným

www.misssestra.cz.

od 1. 11. 2011

redakce Infolisů

Ortopedická ambulance
personálem, který se pravidelně zúčastňuje kurzů, školení a seminářů ke zvýšení své odborné způsobilosti.
Svým profesionálním přístupem k plnění každodenních povinností a laskavou
vstřícností se snažíme klientům pobyt
na našem oddělení co nejvíce zpříjemnit.
A to se nám skutečně daří. Důkazem je
pozitivní zpětná vazba od našich klientů

kladnými ohlasy z dotazníků spokojenosti.
Na závěr tohoto malého ohlédnutí bych
chtěla veškerému ošetřovatelskému
personálu poděkovat za, po všech stránkách, náročnou práci.
Jaroslava Nechybová
vrchní sestra
ortopedické oddělení
Nemocnice Teplice, o. z.

MNUL, o. z.
Mgr. Eva Bendová
se stala vrchní sestrou onkologického oddělení.
Bc. Lenka Benešová
vedoucí odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.
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Naše nemocnice má kandidátku na MISS SESTRA!
Je jí Dana Sokolová, dětská sestra z dětské kliniky Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Svými hlasy můžete podpořit její kandidaturu v soutěži, kde
nejde jen o krásu, ale zejména o osobnost. Její úspěšné umístění se jistě promítne i do zlepšení pracovního prostředí sester.
Finanční prostředky, které se jí podaří získat, budou investovány právě sem.
Hlasování o postup do finále bude probíhat v prosinci a v lednu
na

Personální změny v KZ, a. s.

www.kzcr.eu

Máme kandidátku – Dana Sokolová

Dana Sokolová

i

Hotelová služba pro seniory
Z důvodu značného množství příznivých ohlasů našich čtenářů si dovolujeme
podat doplňující informace k článku z minulého čísla Infolistů. Přesný název námi
nově poskytované služby je „Hotelová služba pro seniory“. Jedná se o službu,
která je inspirována zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nikoliv
o tzv. odlehčovací službu.
Bc. Pavel Filip
vrchní sestra servisních činností
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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Dětská příjmová ambulance se konečně dočkala změny

Masarykova nemocnice

tentokrát je to trošku jinak – teplota ne
a ne klesnout, selhávají doposud osvědčené recepty… Takže, co teď? Odoláváte
první, druhý i třetí den. Když jste s nápady v koncích, nezbývá nic jiného, než se
vydat k paní doktorce na středisko. Bohužel ani zde vaše cesty po zdravotnických

pot z představy, kolik lidí se bude tísnit
v té malé čekárně a jak dlouho to bude trvat. Na klíně vám poplakává dítko, které
vycítí vaši nejistotu. Jenže tentokrát je vše
jinak, realita je zcela odlišná od vašich
představ – procházíte vstupními dveřmi
Dětské kliniky Masarykovy nemocnice,

te touhu poznat ostatní ordinace. Není
pro vás žádným překvapením, že i ty
pokračují ve stejném duchu – příjemně
sladěné barvy na stěnách, obrázky zvířátek, moderní, pohodlný nábytek a samozřejmě příjemná a spokojená sestřička
a paní doktorka jsou nedílnou součástí.
Vše tak strašně rychle uteklo, ani jste se

nestačili pořádně rozkoukat a vy opouštíte prostory příjmu s příjemným pocitem,
že vám v tom novém prostředí bylo mile…
Příjem je sice vždy pro nemocné děti
místem slziček a strachu z neznáma, ale
v novém prostředí i ty bolístky tak nějak
méně bolí. Přeji nám všem, abychom se
setkávali raději na jiných místech, než je

dětský příjem, ale i v těch chvílích, kdy je
tomu zapotřebí, doufám, že se zde budete cítit příjemně…
Naďa Toušková
Dětská klinika
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Proběhla kontrola projektu Firemní školka

Masarykova nemocnice
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Hravá a veselá výzdoba
Všechny to známe – blíží se víkend, manžel odjel na služební cestu a za vámi se
ozve: „Maminko, mě bolí hlavička…“ Při
pohledu na vaše dítko vám rázem dojde,
že je to zase tady – očička mu zvláštně
září, tvářičky červenají, posmrkává, tep-

Čekárna malých pacientů

Dětská ambulance
loměr ukazuje 39 °C a vy začnete téměř
po paměti vytahovat z lednice sirup
na snížení teploty, studený obklad na nožičky a dítko uložíte do postýlky. Běžná
situace v každé normální rodince… Jenže,
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zařízeních nekončí. Paní doktorka vás
posílá na vyšetření do nemocnice k detailnějšímu vyšetření. Obléknete dítko
a vyrazíte na dětský příjem Masarykovy
nemocnice. Už v autě vás polévá studený

blížíte se chodbou k čekárně příjmové
ambulance a… nevěříte vlastním očím
– na chvíli máte pocit, že jste se určitě
spletli a zabloudili někam jinam. Před
vámi se rozkládá čekárna pro dětské pacienty a jejich rodiče v úplně jiném stylu,
než jste si ji pamatovali z předchozí hospitalizace. Během měsíce srpna totiž dětský příjem Masarykovy nemocnice prošel
úplnou rekonstrukcí a je proměněn k nepoznání. Staré odřené koženkové židle
jsou vyměněny za moderní a barevné sedačky, je zde také nová veselá výmalba
s dětskými motivy. V prostorách ordinace
je pro dětičky připraven hrací koutek se
stolečkem a židličkami, takže rodiče mají
prostor diskutovat s lékařem o zdravotních problémech, které trápí jejich dítko
a tomu všemu vévodí téměř ke stropu
sahající kočka coby věšák na odložení bund a kabátů. Vše je velice vkusné
a moderní, takže najednou zjišťujete, že
vaše rozrušené dítko ztichlo a ohromeně
pozoruje okolí. Sami v sobě odhaluje-

dne 10. listopadu 2011 proběhla u realizovaného projektu pod názvem Firemní školka pro Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovu nemocnici, o. z.,
registrační číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/54.00272, podpořeného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, kontrola ze strany řídícího orgánu Ministerstva práce a sociálních věcí. Touto cestou bych se ráda
s Vámi podělila o průběh této kontroly.
Předmětem kontroly byla realizace první etapy projektu zahrnující období
od 1. listopadu 2010 do 30. dubna 2011, tj. mzdové výdaje, výdaje na zařízení/vybavení (fakturace), výběrová řízení, publicita, jednotlivé aktivity a výstupy projektu.
Zástupci řídícího orgánu nezjistili žádná významná pochybení, která by
měla vliv na realizaci projektu a jeho čerpání.
Vzhledem k situaci, že jsem se zúčastnila celého průběhu kontroly, mohu
konstatovat, že kontrola projektu proběhla v pořádku a ze strany zástupců řídícího orgánu byla Krajská zdravotní, a. s. kladně ohodnocena za plně vyhovující realizaci projektu, za administraci a archivaci jednotlivé dokumentace
projektu jak po stránce ekonomicko-účetní, tak také za výběrová řízení, dále
za PR aktivity projektu, apod. Zástupcům řídícího orgánu se velmi líbily jak
prostory firemní školky, tak i jednotlivé aktivity, které zabezpečuje pedagogický personál firemní školky pro všestranný rozvoj dětí předškolního věku.
Děkuji Vám všem za spolupráci při přípravě jednotlivých podkladů a dokumentace projektu a také za prohlídku prostor firemní školky, neboť Vám
všem patří slova chvály, které jsem si mohla vyslechnout z úst zástupců řídícího orgánu.
Těším se na další spolupráci s Vámi.
S pozdravem
Ing. Pavlína Bubeníková
odbor koordinace projektů KZ, a. s.
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Odborné sociální poradenství – „paragrafík“ – 1.

Odborné sociální poradenství – „paragrafík“ – 2.

Důležité informace-sociální a krizová pomoc

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce
zdravotně postiženou (č. O7)

(pro osoby zdravotně postižené)

Každého z nás může v životě potkat situace, kdy „každá rada je drahá“. Často se neočekávaně objeví problém, nebo situace, kdy nevíme kudy kam a potřebujeme poradit. Vážná
nemoc v rodině, náhlý úraz, zdravotní postižení, ale také živelná pohroma, krádež, finanční
obtíže, toxická závislost bližního, zkrátka může se stát cokoliv. V této poradně jsme uskutečnili výběr informací a poraden, které mohou odvrátit nepříznivou situaci.
1. 	Zdravotně postižení a senioři
• Sociálně odborné poradenství pro
zdravotně postižené (ČR)
tel. 800 100 250
• NRZP – pobočka Ústí nad Labem
– poradna pro uživatele soc. služeb
tel. 475 208 661
• Centrum pro zdravotně postižené
Ústeckého kraje
tel. 475 201 019, 775 204 056
• Sociálně-právní poradenství pro OZP
tel. 266 753 422 (úterý 08.00–12.00)
• Svaz tělesně postižených v ČR
– okresní organizace ÚL
tel. 475 211 956
• Poradna a pomoc pro seniory
tel. 800 202 022, 800 200 007
• Občanská poradna
Děčín – tel. 412 517 368
Rumburk – tel. 412 384 745
• Sociální agentura, o.s.
(pro OZP ústeckého regionu)
tel. 475 200 094, 724 582 005

Ke dni 22. 9. 2011 vstoupila v platnost vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 290/2011 Sb., v úplném znění, která mění způsob
označení vozidel, která přepravují osobu těžce zdravotně postiženou. Stávající označení vozidla přepravující těžce zdravotně nebo
pohybově postiženou osobu O1 (jedná se o přenosnou značku
čtvercového rozměru v barvě modré s piktogramem invalidního vozíku) se váže k přiznaným mimořádným výhodám II. a III. stupně
(průkaz ZTP a ZTP/P).

2. Ostatní poradny,
intervenční a krizová místa
• Call centrum ČSSZ
– poradna pro důchodové pojištění
tel. 257 062 860

(pro osoby zdravotně postižené)

Mgr. Josef Kočí

• Poradna pro nemocenské pojištění
tel. 840 406 040
• Spirála, o.s. – intervenční linka důvěry v UL
tel. 475 603 390
• Krizová linka pomoci v UL
tel. 475 600 789
• Poradna při finanční tísni, o.p.s. (UL)
tel. 411 135 200, 800 722 722 (pondělí)
• Kontaktní centrum pro drogové závislosti
tel. 475 210 626
• Luciana Fialová – dluhové poradenství (UL)
tel. 725 404 920, 775 777 797
• Sdružení pro ochranu nájemníků (pobočka UL)
tel. 603 230 694, 605 430 512
• Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.
– dluhové poradenství
tel. 475 209 930, 723 891 170, 734 491 029

Nový parkovací průkaz nahrazuje právě současné označení za stejných podmínek. Tedy opět se jeho vydání váže k přiznanému průkazu ZTP nebo ZTP/P – od roku 2012 také k „sociální kartě“. Výměna průkazů byla zahájena dnem 3. 10. 2011 a bude ukončena
k 31. 12. 2012. Stávající označení vozidel zůstává v platnosti také
do 31. 12. 2012, poté bude zrušeno. Důvodem výměny je skutečnost, že nový parkovací průkaz je platný v celé Evropské unii – jedná
se o mezinárodní průkaz. Stávající označení je platné pouze na území České republiky.
Výměnu a výdej nových parkovacích průkazů provádí sociální odbory obce s rozšířenou působností (OsRP) na základě vlastní žádosti.
Výměna se tedy provádí na oddělení, které dosud obhospodařuje
a přiznává mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP a ZTP/P). K nově přiznaným mimořádným výhodám, nebo k prodlouženým platnostem
průkazů mimořádných výhod se tento nový parkovací průkaz bude
vydávat automaticky. Veškeré výhody spojené s používáním stávajícího označení 01 zůstávají u nově vydaných průkazů v platnosti
(např. použití dálnic při přepravě bez nutnosti zakoupení dálniční
známky).

Postup při zhotovení a výdeji nového
parkovacího průkazu.
1. Ke zhotovení a výdeji průkazu je nutné doložit
2 ks fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm (foto,
které se běžně používá na průkazy totožnosti).
2. Při výměně je nutné doložit platný průkaz ZTP
nebo ZTP/P. Je vhodné mít s sebou i vlastní
průkaz totožnosti.
3. Nový parkovací průkaz je nutné vlastnoručně
podepsat – o výměnu tedy musí fyzicky požádat osoba s průkazem ZTP, ZTP/P.
4. O výměnu se žádá na sociálním odboru OsRP
osobně, žádná písemná žádost nebo formulář
není nutný.
5. Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky
– výměna je provedena přímo na místě (tedy
na počkání).
6. Za výměnu je vyměřen jednotný poplatek
ve výši 30 Kč, který občan zaplatí při výdeji nového průkazu.
7. Průkaz je zalaminován v ochranné fólii a jeho
umístění v přepravujícím vozidle je stejné,
jako doposud.
Mgr. Josef Kočí, sociální poradce
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
Josef.Koci@MNUL.cz

• Přeprava osob zdravotně postižených
a imobilních v UL
tel. 739 035 673, 728 841 616
3. Informační a poradenské portály (internet)
• Odborné sociální poradenství pro OZP – www.ligavozic.cz
• Zdravotnické a sociální poradenství pro OZP – www.helpnet.cz
• Info. portál NRZP – www.nrzp.cz
• Info. portál pro OZP – www.infoposel.cz, www.muzes.cz, www.paraple.cz
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Mgr. Josef Kočí, sociální poradce
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
Josef.Koci@MNUL.cz

Vyobrazení přední strany

Vyobrazení zadní strany
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placená inzerce

Vánoce jsou ještě pár týdnů za pomyslnými dveřmi,
ale Infolisty Vám nabízejí recepty na dobroty, kterými jistě obohatíte svůj vánoční stůl. Věříme, že se
Vám podaří vytvořit příjemnou atmosféru vánočních
svátků.

Marokánky:

Plněné ořechy:
Přísady:
280 g 	 hladké mouky
 	 200 g 	 másla
 	 200 g 	 moučkového cukru
 	 140 g 	 mletých vlašských ořechů
 	
1 	 žloutek
Krém:
50 g 	 másla
 	 250 g 	 moučkového cukru
 	250 ml 	 mléka
 	
3 lžíce hrubé mouky
 		 čokoláda na vaření
Postup:
Krém: Mléko přiveďte do varu, zahustěte ho
hrubou moukou, provařte a nechte vychladnout. Máslo utřete do hladka s cukrem a přidejte vychladlou kaši.
Těsto: Všechny suroviny propracujeme v pevné
těsto. Necháme ho vychladit a pak jím naplníme
formičky na ořechy a pečeme je při 180 °C asi
15 minut. Po vychladnutí je plníme a spojujeme
krémem. Naplněné ořechy po vychlazení potahujeme v rozpuštěné čokoládě na vaření. Pro
přitažlivou vůni tohoto pečiva je možno přidat
do krému trochu rumu.

Přísady:
100 g 	 loupaných mandlí
 	 100 g 	 kandovaného ovoce
 	250 ml 	 smetany
 	 80 g 	 moučkového cukru
 	 40 g 	 hladké mouky
 	 100 g 	 čokolády na vaření
 	
1 	 lžíce ztuženého tuku
Postup:
Mandle nasekáme na nudličky, ovoce pokrájíme nadrobno, troubu předehřejeme na 170 °C
a plech vyložíme pečícím papírem. V hrnci smícháme smetanu s cukrem a moukou a pomalu přivedeme za stálého míchání k varu. Krátce povaříme, do vzniklé hmoty přidáme nasekané mandle
a kandované ovoce. Můžete použít i více druhů
oříšků. Lžičkou tvarujeme na plech malé hromádky
s dostatečným rozestupem – roztečou se. Pečeme
ve vyhřáté troubě 10–12 minut. Marokánky necháme vychladnout, sloupneme je z papíru. Ve vodní
lázni rozpustíme nalámanou čokoládu s tukem.
Spodní stranu marokánek namočíme do rozehřáté
čokolády nebo potřeme a necháme ztuhnout.

Perníčky (nepotřebují odležet):
Přísady:
500 g 	
1 	
3 	
50 g 	
120 g 	
120 g 	
3 	
3 	
1 	
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hladké mouky
balíček prášku do perníku
lžíce kakaa
čokolády na vaření
másla
moučkového cukru
velká vejce
lžíce medu
lžíce javorového sirupu
bílková poleva

www.kzcr.eu

Postup:
Mouku
prosejeme
společně s kakaem
a práškem do perníku. Čokoládu najemno nastrouháme. Máslo šleháme s cukrem, přidáme vejce, med, čokoládu.
Smícháme s prosátou moukou a vypracujeme hladké těsto. Troubu předehřejeme na 190 °C a plech vyložíme pečícím papírem.
Těsto rozválíme na plát vysoký 5 mm a vykrajujeme z něj perníčky. Pečeme
ve vyhřáté troubě 6–8 minut podle velikosti perníčků.
Upečené perníčky ještě horké potřeme mlékem a necháme vychladit.
Nazdobíme bílkovou polevou.
ilustrační foto: internet
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GS Condro FORTE

(120 + 60 tablet zdarma)

Pomáhá udržovat zdravé klouby.
Kúra na 3 měsíce užívání
CD s největšími hity
Waldemara Matušky
Poukaz na slevu na lázeňské služby
v hodnotě až 1 000 Kč
Šance získat poukaz do lázní
v hodnotě 10 000 Kč
AKČNÍ BALENÍ S MĚSÍCEM UŽÍVÁNÍ ZDARMA

UJEP – Ústav zdravotnických studií v Ústí nad Labem získal další akreditaci pro vzdělávání nelékařských pracovníků, na základě
které získal oprávnění k uskutečňování certifikovaného kurzu
Vstupní podmínky:
• odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry
a porodní asistentky,
• platné osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru,
• minimálně 2 roky výkonu povolání v příslušném oboru v plném úvazku,
• aktivní zaměstnanecký poměr v příslušném oboru,
• specializovaná způsobilost pro uchazeče, kteří jsou školiteli
v rámci specializačního vzdělávání,
• celková délka studia bude trvat minimálně 6 měsíců dle alternativy časového rozvržení teorie a odborné praxe.

Cílem certifikovaného kurzu Mentor v klinické praxi ošetřovatelství a porodní asistenci je připravit účastníky k získání zvláštní
odborné způsobilosti pro oblast kvalifikační přípravy, specializačního vzdělávání a v období adaptačního procesu zdravotnických
nelékařských pracovníků v oboru ošetřovatelství a porodní asistence.
Teorie bude probíhat v odborných učebnách Ústavu zdravotnických studií, Velká Hradební 13, Ústí nad Labem a odborná praxe se
uskuteční v KZ, a. s. Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
Těšíme se na spolupráci s vámi a jsme připraveni odpovědět vám na případné dotazy.
Mgr. Hana Plachá
odborný asistent a koordinátor odborné praxe
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Ústav zdravotnických studií UJEP Ústí nad Labem
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„Asertivita jako vyzrálý postoj“

Akce se konala v učebně KZ, a. s. CVDV a přednášející byla PhDr. Ivana Honzlová, která přijela do Ústí nad Labem až z Jihlavy, kde je její hlavní působiště.
Její přednáška byla ze strany posluchačů, našich zaměstnanců, přijata velmi pozitivně a zmíněná lektorka byla přímo nadšena aktivitou posluchačů. O pozitivním ohlasu svědčí i výtažek zpětné dotazníkové ankety.
Vybráno:
–– „…zařadila bych více seminářů s touto tématikou a hlavně v podání této lektorky.“
–– „…bylo to skvělé a chtěla bych další pokračování.“
–– „…není co zlepšovat, perfektní přednáška.“
–– „…vynikající seminář, nejlepší na jakém jsem kdy byla.“

DOPLNĚK STRAVY

Nabídka celoživotního vzdělávání nelékařských pracovníků
Mentor klinické praxe v ošetřovatelství a porodní
asistenci
Termín zahájení:
1. 11. 2011
Platnost udělení do:
31. 10. 2014
Počet míst pro jeden kurz:
25
Určení kurzu:		
Všeobecné sestry
		
Porodní asistentky
Počet kreditů:		
60
Odborný garant:
Mgr. Hana Plachá
Kontakt:		
475 284 219
		
602 185 622
e-mail: 		
Hana.Placha@ujep.cz

Mimořádná akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s.

Navíc jsem se poprvé setkala s názory, že akce by měla trvat déle
a dokonce i více dní. PhDr. Ivanu Honzlovou určitě zase pozveme a využijeme navrhovaná témata jako jsou :
• psychohygiena,
• řeč těla,
• komunikační techniky a další.
Mgr. Ludmila Šubrtová, vedoucí CVDV KZ, a. s.

Mostecká ergoterapie vystavovala…
Ergoterapie má na psychiatrickém oddělení Nemocnice Most, o. z.
KZ, a. s. dlouholetou tradici. S výsledky, v podobě výrobků této nezastupitelné terapeutické metody, která je při léčbě, rehabilitaci a resocializaci pacientů využívána, se každoročně setkáváme i při návštěvě
prodejní výstavy.
Ani v letošním roce tato výstava nezklamala. Klienti nemocnice, pacienti, zaměstnanci i návštěvníci měli opět možnost shlédnout výrobky
vyhotovené v rámci této terapie a také si nějaké zakoupit.
Zakoupením výrobku, dárku či malé pozornosti tak podpořili další
rozvoj této důležité terapeutické metody na mosteckém psychiatrickém oddělení.
Zájem veřejnosti o tuto akci je důležitým pozitivním ukazatelem,
i jako zpětná vazba, pro pacienty i ergoterapeuty. Nemalá je také finanční podpora z prodeje výrobků pro nákup dalších výrobních materiálů.
Výsledek letošní prodejní výstavy nám umožňuje pozvat Vás již dnes
na příští výstavu, která bude naplněna výrobky následujícího období.
Děkujeme všem za zájem a podporu.
Marcela Šárová
hlavní sestra
Nemocnice Most, o. z.
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Odborné a vzdělávací akce
Krajské zdravotní, a. s.
datum odborné a vzdělávací akce KZ, a. s.
7. 12. 2011
8. 12. 2011

místo konání

10. 12. 2011

Seminář „Deprese“
Rozmazlený spratek výchovně neschopných rodičů
nebo Aspergerův syndrom?
18. odborná konference
„Novinky v chirurgii sluchu a baze lební“
Co nového v očkování v roce 2011?

15. 12. 2011

Seminář „Manipulace s psychikou člověka“

9. 12. 2011

KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
zámeček Větruše, Ústí nad Labem
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
kontakt: Eva Urbanová – tel.: 477 114 145.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

Mgr. Vlasta Mikšová – Centrum výchovy a dalšího vzdělávání (CVDV) KZ, a. s.
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redakce

Redakce Infolistů nabízí možnost všem zaměstnancům KZ, a. s. k zasílání příspěvků a zajímavých námětů do tohoto časopisu.
O čem chcete v Infolistech číst, o čem chcete diskutovat, eventuálně tip na osobnost, pracoviště nebo diagnostickou a léčebnou
metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat! Neváhejte a napište nám! Infolisty jsou Vaším časopisem!
Kontakt: Mgr. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a. s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

