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Krajská zdravotní, a.s. zprovoznila svůj první BABYBOX.
Krajská zdravotní, a.s. uvedla do provozu svůj první babybox
pro odložené děti. Prvním zdravotnickým zařízením naší společnosti, kde bylo toto zařízení instalováno, je Nemocnice Chomutov. Slavnostní zahájení proběhlo 19. listopadu za účasti
předsedy Nadačního fondu pro odložené děti Statim pana Ludvíka Hesse, zástupců Statutárního města Chomutov a zástupců
managementu Krajské zdravotní, a.s.
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Nadační fond pro odložené děti STATIM a jeho sesterské občanské sdružení BABYBOX
— STATIM pomáhají dětem, rodičům a matkám, které se v tísnivé situaci nedokážou postarat o novorozence. Sdružení proto iniciuje zřizování schránek, do nichž budou moci rodiče
odložit anonymně dítě. Takto odložené dítě vzápětí dostane veškerou zdravotní péči a sociální pomoc.
Snahou sdružení je pokrytí celého území naší republiky, minimálně pak zřídit alespoň jedno
zařízení v každém okrese. Důvod je jasný, pomoc matkám v tíživé sociální, případně momentální těžké životní situaci. Každá další schránka tak dává šance na záchranu lidského
života.
Zařízení je umístěno vedle vchodu na dětské oddělení a ústí do příjmové ambulance tohoto
oddělení. Schránka o rozměrech 100 krát 60 krát 50 centimetrů je vytápěna na 28 stupňů
a opatřena větráním. Po vložení dítěte se aktivují vizuální a akustické senzory, které přivolají odborný personál.
Vybudování babyboxu stálo zhruba 300 tis. Kč. O náklady na chomutovský babybox se podělily Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice, Statutární město Chomutov a Krajská
zdravotní, a.s. Chomutovský babybox je druhý v Ústeckém kraji. První schránka na odložené
novorozence byla zprovozněna v kadaňské nemocnici v minulém roce.
Chomutov a přilehlé obce představují dostatečnou spádovou oblast pro provozování babyboxu. Do uvažované spádové oblasti lze zahrnout také širší okolí, prozatím také Mostecko
a Teplicko. Kromě možnosti anonymního porodu, který mohou rodičky zvolit již dnes, se
umístění schránky pro odložené děti stane další z možností záchrany začínajícího lidského
života.

Odborný supervizor:

Ing. René Budjač
Předseda představenstva
Krajské zdravotní, a.s.

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, 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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Ing. Eduard Reichelt
Ředitel Krajské zdravotní, a.s.

Vážení čtenáři Infolistů,
před více než sedmi měsíci vyšlo první
číslo našich Infolistů v novém formátu
a rozšířeném počtu výtisků. Naším cílem
bylo přizpůsobit toto již osvědčené informační médium lépe potřebám informovanosti v naší velké a dynamicky se měnící společnosti a především zatraktivnit
jeho obsah i pro všechny naše pacienty.
Mezitím vyšlo již dvacet čísel a jak celá
redakční rada – a zde chci zvláště zmínit
Bc. Josefa Rajcherta – i já osobně jsme
udělali maximum, abychom tento záměr
naplnili. Nadále budeme pokračovat
v informování o fungování Krajské zdravotní, a.s. včetně představování našich
kolegů – zaměstnanců, podobným způsobem jako právě ukončené prezentace
Krajských odborníků a zástupců Krajských odborníků KZ.
Infolisty totiž považujeme v současné
době prakticky za jedinou možnost, jak
efektivně předávat co největší množství
informací jak všem našim zaměstnancům, tak i veřejnosti – našim klientům.

Blíží se konec prvního celého kalendářního roku, ve kterém Krajská zdravotní, a.s. funguje jako jeden subjekt.
Byl poznamenán nutností řešit mnoho
„kostlivců ve skříních“ z doby fungování
samostatných příspěvkových organizací
– vzpomeňme jen nedávnou kauzu se
špatným zařazením pracovníků v Teplicích a Chomutově. Velké komplikace
nám také způsobil nárůst DPH a zejména
cen energií. Přesto jsme dokázali dodržet
v kolektivní smlouvě sjednané navýšení
objemu mezd o 4,5 %, když velké fakultní
nemocnice v zemi mzdy navýšily podstatně méně – např. FN Brno o 2 %. Zmiňuji
zde tyto skutečnosti v souvislosti s nejnovějšími informacemi o chystaném navýšení platů zdravotníků v příštím roce.
Velmi bychom uvítali avizované navýšení
plateb od zdravotních pojišťoven o 7 %,
které by toto umožnilo. Letošní navýšení
o 4 % totiž ani nestačilo ke kompenzaci
již zmíněného nárůstu DPH a cen energií.
Nakonec ještě několik poznámek k hojně
diskutovanému robotickému pracovišti
Krajské zdravotní v Masarykově nemocnici, které bude zanedlouho dovybaveno

druhým robotem, na který jsme získali
prostředky z evropských projektů. Jak
jsem již vícekrát zmínil – otázka dostatečných úhrad ze strany zdravotních pojišťoven je vedením KZ, a.s. v současné době
intenzivně řešena a i vzhledem k tomu,
že vývoj medicíny nemohou pojišťovny
ignorovat, bude úspěšně dořešena. Pro

podporu těchto jednání jsme uspořádali
20.11. prezentaci všech oborů, které se
podílí na naší robotické operativě. Prezentace byla dle ohlasů zástupců zdravotních pojišťoven velmi úspěšná, radost
nám trochu pokazil pouze hloupý článek
o této prezentaci v Ústeckém deníku, který skutečnosti tentokrát zkreslil ještě více
než je jeho zvykem.
Vážení čtenáři, kvalita a přínos našeho
časopisu závisí kromě redakční rady také
do značné míry na Vás, na příspěvcích
od našich zaměstnanců a podnětech od
našich pacientů. Proto Vás vyzývám k co
nejširšímu zapojení do dalších obsahů
Infolistů.
Ing. Eduard Reichelt
Ředitel Krajské zdravotní, a.s.
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Poradna Infolistů
Septický stav

Nemocnice
5. Dekubity (hluboké, s nekrotickými změnami).
ÚLOHA SESTRY PŘI OŠETŘOVÁNÍ PACIENTŮ
OHROŽENÝCH VZNIKEM SEPTICKÉHO STAVU
Sestra je neoddělitelným spolupracovníkem lékaře a právě ona včasným zachycením prvních signálů, které septickému stavu předcházejí, může upozornit lékaře na
symptomy jako je bolest, vysoká teplota,
pocení, bledost, únava. Lékař včasným zahájením adekvátní léčby, nebo operačním
zákrokem zlepší výhledy pacienta na včasné
uzdravení. Pozdě zahájená léčba znamená
vznik nevratných změn v organizmu a smrt
pacienta.

Daniela Ledecká
Vrchní sestra chirurgického oddělení
Septický stav vzniká vlivem rozsáhlého
zánětlivého onemocnění, kdy dochází ke
zmnožení mikroorganizmů v těle pacienta.
Toto se projeví vysokými kolísavými teplotami, schváceností, rozvíjí se šokový stav, který může končit selháním životně důležitých
orgánů.
Laboratorně má pacient vysoké zánětlivé
parametry.
Nejčastější důvody vzniku septického stavu
v chirurgii:
1. Onemocnění dutiny břišní
•

perforace orgánů dutiny břišní a následný vznik zánětu dutiny břišní (peritonitis).
Nejčastěji perforujícím orgánem je gangrenózně, nebo phlegmonozně změněný
appendix, žaludek perforovaný vředem,
tlusté střevo perforované v místě zánětlivě změněného divertiklu, gangrenózně,
nebo phlegmonozně změněný žlučník,
těžší formy zánětu slinivky břišní.

2. Degenerativní onemocnění cév dolních
končetin ovlivněné zejména diabetem
mellitus a následný vznik vlhké gangreny nebo flegmony.
3. Úrazy v rozsahu celého těla pozdě a nedostatečně ošetřené.
4. Vzniklé nozokomiální nákazy – katétrové sepse (permanentní katétry cévní,
močové, ...).
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Někteří nemocní své obtíže zastírají, odmítají stravu, jsou apatičtí, mohou být zmatení.
I na tyto stavy musí sestra lékaře upozornit.
U pacientů s onemocněním dutiny břišní
vždy hlásí lékaři změnu v chování, stěžování si na bolest břicha, nemožnost odchodu
plynů, nemožnost močení, aktivně se na
toto pacienta ptá, sleduje množství a kvalitu zvratků, stolice, barvu moče. Umí označit
jejich patologický vzhled, dilatační obsah,
mizerere, příměs krve…/ zanechá vzorek pro
nahlédnutí lékaři.
Vše zaznamenává do dokumentace. Sleduje
příjem a výdej tekutin, pravidelně měří TT.
O všech změnách lékaře okamžitě informuje.
Péče o pacienty s úrazovým onemocněním
je samostatnou rozsáhlou kapitolou, kterou
lze rozdělit do dalších bloků. Zmíním popáleniny, které je vždy nutné sledovat z hlediska rozsahu a hloubky, protože v první fázi po
poranění nelze toto přesně specifikovat. Zejména u dětských pacientů musí léčba probíhat za hospitalizace, s ohledem na možný
vznik septického stavu, na specializovaném
pracovišti.
Dále upozorním na nevinně vypadající úrazy
vzniklé v přírodě, kontaminované nečistotami. Může dojít k rozsáhlému zánětlivému
postižení okolních tkání, následně k rozvinutí septického stavu s multiorgánovým postižením a následnému úmrtí.
Rozsáhlou a velmi obtížně léčitelnou záležitostí jsou defekty dolních končetin zapříčiněné cévní nedostatečností malých a velkých tepen, vyskytujících se jako velmi častá

Teplice

komplikace diabetes mellitus. Z drobného,
obtížně se hojícího defektu se může rozvinout vlhká gangréna, která se rozšiřuje do
okolních tkání, vede k devastaci končetiny,
k rozvoji sepse a jediným řešením v zájmu
záchrany života je amputace končetiny.
Výšku amputace rozhoduje umístění uzávěru cévy a kvalita okolních tkání. Zde hraje důležitou roli prevence, zejména včasná
dg. diabetu, rozsahu a umístění tepenného
uzávěru a včasné zahájení léčby provedením angioplastiky nebo bypassu. Pacient
musí být informován o nutnosti léčby všech
defektů na končetině lékařem, vyvarovat se
otlaků od bot a dbát na hygienu, léčit mykotická onemocnění dolních končetin.
NOZOKOMIÁLNÍ NÁKAZY
Nemocniční prostředí je přesyceno patogenními mikroby. Pacient a nemocniční
personál se v tomto prostředí pohybují. Tyto
patogeny jsou příčinou mnoha závažných
onemocnění.
Pozornost chci věnovat katetrizaci močového měchýře žen, kterému není věnována dostatečná pozornost. Je jen na zdravotnickém
personálu, jak močový katétr zavádí a o zavedený pečuje. Každá katetrizace by měla
být asistovaným výkonem z důvodu správně
provedené desinfekce ústí močové roury
a jejího okolí a následného zavedení katétru. Nesprávnou manipulací a kontaminací
močové cévky dojde k zavlečení mikrobů do
močových cest a s rozvojem infektu může
dojít až ke vzniku septického stavu. Druhou kapitolou je napojení na sběrný sáček,
různé uzavírání cévek manipulace s cévkou
ze strany pacienta, kdy vzestupnou cestou
může rovněž dojít k infektu močových cest.
Náležitou pozornost je nutno věnovat péči
o centrální katétry a flexily a dbát na 100%
dodržení zásad asepse a antisepse. Je nutné mít možnost vzniku nákazy neustále na
paměti.

Laktační poradenství

Co je to laktační poradenství? V dnešní
době je to především hodně zmiňovaný
termín, neboť se zvýšením porodnosti
u nás se stále více žen zajímá o to, co mohou pro své dítě udělat, aby bylo zdravé
a spokojené. A to něco bezesporu může
být i kojení. Proto stále častěji slyšíme
otázky:

Nemocnice
Mám kojit? Jak dlouho mám kojit? Budu
to vůbec umět?
Na našem novorozenecko porodnickém
oddělení působí pět laktačních poradkyň.
Ty se ve své činnosti zaměřují především
na konzultační a poradenskou činnost
v oblasti kojení hlavně pro kojící matky,
ale i pro své kolegyně zdravotníky. Maminky po porodu se na ně mohou během
celého pobytu v porodnici obracet se svými problémy a je jim poskytnuta kvalitní
odborná péče. Dozví se tak, jak je kojení důležité. Kojení či krmení mateřským
mlékem přináší celou řadu výhod dítěti,
matce i celé rodině. Jedná se o výhody
zdravotní, výživové, imunologické, psychosociální i ekonomické. Činnost laktačních poradkyň nekončí jejich pracovní
dobou v nemocnici, ale kojící ženy se na
ně mohou obracet po celou dobu svého

Děčín

laktačního období. A to do laktační poradny, která působí v mateřském centru
Rákosníček. Může se zde diskutovat na
různá témata související s kojením, např.
správná výživa matky v době kojení, dítě
nepřibývá na váze, zánět prsu a jiné.
Nebo mohou využít telefonní linku, kde
je možnost volání v případě akutní potřeby. Telefonní linka je: 773 598 222.
Na příjemnou spolupráci se těší laktační
poradkyně: K. Banduričová (nov. odd.),
E. Břečková (por. sál), I. Jedličková (nov.
odd.), J. Polová (nov. odd.), D. Šírová
(nov. odd.).
Kristina Banduričová
Novorozenecké odd.
Nemocnice Děčín, o.z.

Fotosoutěž čtenářů
pokračování na str. 11

Podzimní vycházka v Tokyu
Jaroslav Nekola

Déšť – Jitka Rudolfová

Lidský faktor, odborné znalosti, zkušenosti, dovednosti, spolehlivost, je to co určuje
kvalitu pracovníka. Bez vzájemné důvěry nelze plnit svěřené úkoly a dbát řádně o zdraví
pacienta.
Daniela Ledecká
Vrchní sestra chirurgického oddělení
Nemocnice Teplice, o. z.

Podzimní středohoří – Ivan Daniel

Jizerská rašeliniště – David Košťál

Barvy podzimu – Monika Pešáková
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Lymská borelióza

Klíště obecné – Ixides  Ricinus
Kožní a neurologické potíže po přisátí klíštěte byly pozorovány již v první polovině
minulého století. Po roce 1945 byl dokázán
přenos choroby klíštětem obecným. Zahájena byla i léčba antibiotiky. V roce 1975
byla choroba pojmenována podle města
Old Lime v USA, kde byl zaznamenán vysoký
výskyt onemocnění kloubů u dětí. Tomuto
onemocnění předcházely kožní projevy ve
formě šířící se červené skvrny. V roce 1982
byla izolována spirocheta ze střeva klíštěte. Dva roky po té byla Borrelia burgdorferi označena za původce Lymské boreliózy
(dále LB). V České republice je LB intenzivně
sledována od roku 1986.
Bakterie Borrelia burgdorferi patří mezi spirochety. Rozděluje se do několika hlavních
druhů. V České republice jsou nejčastěji
izolovanými boreliemi Borrelia afzelii a Borrelia garinii. Tyto skupiny se dále rozčleňují
na množství serotypů daných variabilitou
hlavních antigenních determinant.
Hlavním nositelem bakterie Borrelia burgdorferi je klíště obecné. Infikovat nás ale
mohou i jiné druhy sajícího hmyzu, např. komáři, muchničky, ovádi nebo blechy. Nejčastěji jsou napadáni lidé pohybující se v lese
a jeho okolí. K přenosu klíštěte na člověka
může dojít i z domácího zvířete, psa nebo
kočky. Krví hostitele se zakousnuté klíště
začíná živit až po několika hodinách. Samotný vpich je nebolestivý, ke svědění nebo
pálení dochází až po nějaké době. Sání krve
může trvat tři až čtyři dny. V této době může
dojít k nákaze hostitele.
Příznaky LB jsou velmi různé, stejně jako
inkubační doba. K projevům choroby může
dojít za několik dní až měsíců od infikace.
Mezi první příznaky patří zarudnutí v místě
vpichu. Pokud se zarudnutí objeví ihned,
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Nemocnice

Děčín

Serologické titry dosud nejsou k dispozici.
Pacientka začíná od tohoto dne užívat antibiotika, konkrétně Doxyhexal tbl 1-0-1 první
den, další dny 1-0-0.
Kožní nález je beze změn od minulého vyšetření. Datum příští kontroly je určeno za
týden.

bývá to reakce na kousnutí hmyzem, nikoliv
na bakterii způsobující LB. Projevem LB je
kruhovitě se šířící červená vyrážka s vybledlým středem, dosahující i značných rozměrů.
Současně může docházet k projevům únavy,
svalovým slabostem, chřipkovým projevům,
bolestem hlavy a zad, někdy i ke zvracení.

chronickým potížím. Prokázání LB se provádí vyšetřením krevního vzorku. Sérové
protilátky se vytvářejí v krvi asi za dva týdny.
Je vhodné testy opakovat i několikrát za sebou. Samotná léčba LB je pomocí antibiotik
(doxycyklin, sumamed, erytromycin, amoxicilin, ceftriaxon …)

12. 4. Pacientka léčbu toleruje dobře, erytém zmenšen na poloviční velikost, probledlý, subjektivně bez obtíží. Pokračuje v užívání antibiotik.

Onemocnění se dělí do tří stádií podle příznaků a délky trvání choroby: První a druhé
stádium je označováno jako akutní, třetí
chronické.

1. stádium: akutní fáze – délka léčby 14
dní

Serologické testy jsou pozitivní - Anti B. garinii IgM 14.7 au/ml.
Kontrolní serologické vyšetření bude provedeno 3 měsíce od infikace.

1. Obtíže u postiženého se projeví za několik dnů až týdnů po infikaci jako Erythema migrans – červená, kruhovitě se šířící
skvrna s bledým středem. Tato skvrna se
projevuje asi u 80 % pacientů. Přítomny
mohou být i další obtíže jako horečka,
třesavka, bolesti ve svalech, kloubech,
únava, zánět spojivek, zvýšené jaterní
testy.
2. Druhé stádium se objevuje asi u 15 %
nemocných za několik týdnů až měsíců
po kousnutí hmyzem. Projevuje se nervovými příznaky – bolesti hlavy, poruchy
citlivosti a hybnosti, ochrnutí lícního
nervu, bolesti v zádech i končetinách.
Nastat mohou i srdeční potíže – bušení
srdce, dušnost, bolesti hrudníku, rozšíření srdečního svalu.

2. stádium: akutní zánět pohybového systému – 21 -28 dní
3. stádium: chronická artritida – 28 dní

18. 7. Kontrolní odběr krve po léčbě. Pacientka zcela bez obtíží.

V případě autoimunitní reakce se obvykle
podávají kortikosteroidy nebo Imunosupresiva. Protože proti LB v současné době
neexistuje žádné očkování, je důležitá prevence.
Pokud jdeme do míst možného výskytu klíšťat, vhodně se oblečeme. Dlouhé kalhoty,
dlouhý rukáv. Kalhoty zasunout do ponožek,
používat světlé barvy. Nezapomínat na repelentní prostředky proti klíšťatům. Po návratu
domů se prohlédnout a převléci. Odstranit
přisátá klíšťata (trvá několik hodin, než dojde k přenosu bakterie do lidského těla). Při
manipulaci s klíštětem zabránit vymáčknutí
obsahu střev klíštěte do rány a na kůži. Nutná je i důkladná desinfekce před i po manipulaci s klíštětem.
Denně kontrolujeme i naše domácí zvířátka,
psi a kočky. Pokud chceme bezpečně vědět,
zda bylo klíště nositelem bakterie způsobující LB, je možné jej nechat za poplatek
vyšetřit ve specializované laboratoři. Proděláním Lymské boreliozy nevzniká imunita
proti borelióze. Je možné se znovu nakazit
a onemocnět!

místo vpichu – první příznak
3. Třetí již chronické stádium se rozvine
u některých nemocných za několik měsíců až let po přisátí klíštěte. Následkem
LB mohou být postiženy především velké klouby (kolenní), může dojít k erozím chrupavek a kostí, zánětům kloubů,
ztuhlosti krku, degenerativním svalovým
poruchám, atrofii kůže. Postižen může
být i mozek a mícha.
Lymská borelióza je léčitelná, pokud je její
léčba zahájena včas a tím se dá předejít

Kazuistika
Průběh léčby pacientky s pozitivním nálezem na LB. Dne 2. 4. se dostavila do naší
ambulance pacientka ve věku 54 let s projevy Erythema chronicum migrans. Kruhovité,
růžovočervené ložisko na levém boku bylo
asi 20 cm v průměru veliké, s náznakem výraznějšího lemu a bledším středem. Dobu
napadení ani dobu trvání kožních projevů
není pacientka schopna určit. Odebraná
krev je odeslána k vyšetření na oddělení mikrobiologie v Ústí nad Labem.
5. 4. Laboratoří je telefonicky sdělen předběžný výsledek - pozitivní nález na LB.

23. 7. Veškeré výsledky ve třídě IgM i IgG
jsou negativní.
Včasnou a dostatečnou léčbou bylo zabráněno v rozvoji choroby. Potíže pacientky se
omezily pouze na kožní projevy. K rozvoji
dalších příznaků nedošlo. Rok po léčbě je
pacientka zcela v pořádku.

KLÍŠTĚ OBECNÉ - IXIDES RICINUS
Má několik vývojových stádií. Larvy a nymfy
sají obvykle na menších obratlovcích a dospělci na větších obratlovcích. Vyskytují se
v listnatých i smíšených lesích s křovinatým
podrostem, kolem cest, na zastíněných loukách. Nevyhýbají se ani městským parkům,
zahradám. Vyskytují se na vysoké trávě a keřích asi do 1 metru výšky. Klíšťata se objevují i v nadmořských výškách nad 800 metrů.
V přírodě se vyskytují v období od dubna do
října. Za příznivých klimatických podmínek
se s nimi můžeme setkat po celý rok.
Nejčastější ohniska:
•

•
•
•

oblast okolo Českého Krumlova, Českých Budějovic, Strakonic, Prachatic, Tábora, Jindřichova Hradce, Písku, Klatov,
Praha a okolí, Příbramsko, Benešovsko,
Berounsko
Karlovarsko, Plzeň sever a jih,
okolí Hradce Králové, Kutné Hory, Havlíčkova Brodu a Chrudimi
okolí Ústí nad Labem, Děčína, České
Lípy

Vyučujeme a nacvičujeme…

Nemocnice

A tak jako bonus v nabídce služeb magistrátu
občanům přichází možnost získání praktických zkušeností z laické resuscitace pod dohledem zkušených odborníků z chomutovské
nemocnice.

Marie Holická – kožní ambulance
Nemocnice Děčín, o.z.

nikdy nesetkal, tak reálný život čas od času takové okamžiky připraví. A tak je jistě výhoda,
když se každý cítí při konfrontaci s nepříjemnou realitou, díky absolvování tohoto programu, méně zaskočen.
Tým, který vyškolí úředníky z magistrátu v KPR
nebude jistě přednášet Quidelines 2005 tak,
jak je vydala Česká rada pro resuscitaci. Tento kurz je upraven pro laiky a důležité je, aby
věděli, jak poskytnout první pomoc, jak zjistit,
kdy zahájit nepřímou masáž srdce, jak začít
s dýcháním z úst do úst a jak se v okamžiku,
kdy je nutné poskytnout první pomoc, vůbec
zachovat a nepropadnout panice.

Věkový průměr žadatelů na různých úřadech
lze pouze odhadnout, stejně tak zaměstnanci
za přepážkou nemohou vědět, jakými nemocemi trpí ti, kteří před nimi stojí.

Poskytnutí laické první pomoci do příjezdu
kvalifikované posádky záchranné služby by
měl zvládnout každý člověk. Jedna strana
mince jsou však teoretické znalosti a druhá
pak praktické zkušenosti.

Opava, Šumperk, Jeseník, Prostějovsko
Ostravsko, Olomouc a okolí, Zlínsko,
Bruntálsko
• Žďársko, Blansko, Třebíčsko, Jihlavsko,
Brno a jeho okolí
Přisátá klíšťata odstraňujeme co nejdříve.
Před manipulací s klíštětem je nutné místo desinfikovat Jodisolem nebo jiným desinfekčním prostředkem. Klíšťata je třeba
odstraňovat velmi opatrně, aby nedošlo
k poškození celistvosti klíštěte. Klíště uchopíme za pomoci pinzety za hlavičku (ne za
tělíčko, vymáčkli bychom obsah klíštěte do
rány) a opatrným kýváním do stran je uvolníme. Klíště nepolévejte olejem, usmrcené
klíště uvolňuje ze střevního obsahu bakterie do krve člověka. Odstraněné klíště nerozmačkávejte ani nepalte, hrozí potřísnění
kůže. Pokud se objeví jakékoliv příznaky,
navštivte svého lékaře.

Chomutov

Běžný úřední den na Magistrátě města Chomutov, přepážky plné lidí, kteří spoléhají,
že jim bude jejich záležitost rychle vyřízena
a jejich požadavky okamžitě splněny. Jistě,
zaměstnanci na úřadech se snaží veřejnosti
vyjít vstříc a čas zde skutečně, jak z pohledu
úředníka, tak i občana, hraje svou roli.

Nezřídka se pak může stát , že čekající občan,
ať již z důvodu věku, zdravotního stavu či pod
vlivem nadbytku emocí, během čekání nebo
vyřizování záležitosti zkolabuje.

•
•

Mgr. Anna-Marie Malá
Hlavní sestra Nemocnice Chomutov, o.z.
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. proto připravila ve spolupráci s Magistrátem města Chomutov pro zaměstnance
úřadu program pro nácvik praktických dovedností v laické kardiopulmonální resuscitaci.
Zájem ze strany úředníků Magistrátu města
Chomutova je značný. Ačkoliv si každý jistě
přeje, aby se se situací, ve které musí poskytnou laickou pomoc k záchraně života, raději

V kurzech kardiopulmonální resuscitace budou zaměstnanci prakticky cvičeni v KPR na
Ambu–man modelu, bude jim promítnut film
o kardiopulmonální resuscitaci a bude vysvětlováno, jak se zachovat, aby ani jeden lidský život nebyl zmařen z důvodu neposkytnutí
správné laické první pomoci.
Během kurzu bude proškoleno celkem 240
zaměstnanců Magistrátu města Chomutova.

Mgr. Anna-Marie Malá
Hlavní sestra Nemocnice Chomutov, o.z.
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Specializovaná oční ambulance

pohled do ordinace oční ambulance
Naše oční ambulance se nachází v 6. patře nemocnice. Patří k lůžkové části očního oddělení. Vyšetřují se zde pacienti
dispenzarizovaní v glaukomové a diabetické poradně, dále je zde možnost ošetření laserem (Argon, Nd-YAG), díky fudus
kameře je možná dokumentace změn
očního pozadí a nově provádíme fluorescenční angiografie. U pacientů zhruba do
3/4 roku provádíme průplachy slzných
cest bez celkové anestézie.
Glaukomová poradna je určena pro pacienty se zeleným zákalem, což je neuroprotektivní onemocnění zrakového nervu, při kterém může, ale také nemusí být
zvýšený nitrooční tlak.
Pacienti jsou zváni zpravidla 1x za 3 měsíce na kontrolu. Vyšetřuje se vízus do
dálky i do blízka, nitrooční tlak se měří
aplanačně či schiotzovým tonometrem,
na štěrbinové lampě se provede kontrola předního segmentu oka a pomocí
speciální tří zrcadlové čočky je možné
vyšetřit i komorový úhel. Stav zadního
segmentu oka zjistíme oftalmoskopicky

Nemocnice

nebo biomikroskopickou čočkou. Vyšetření tloušťky rohovky se provádí pomocí
přístroje zvaného pachymetr. Síla rohovky má vliv na výslednou hodnotu nitroočního tlaku. Když je rohovka tlustá, tak
se hodnoty odečítají a výsledný nitrooční
tlak je nižší, je-li tenká tak se hodnoty
přičítají a výsledný tlak je vyšší. 1x do
roka je pacient objednán na počítačový
perimetr (vyšetření zorného pole) a zároveň je doporučeno placené vyšetření GDX
(analyzátor zrakového nervu – 450 Kč za
obě oči).

technické vybavení
V diabetické poradně jsou evidováni především pacienti s diabetickou retinopatií, což jsou změny na sítnici od cukrovky.
U těchto pacientů se provede kontrola
vidění a posléze jsou rozkapáni (rozšíření zornic). Je-li pacient takto připraven,
lékař mu vyšetří oční pozadí oftalmoskopicky či biomikroskopicky. Posoudí-li, že
změny je nutné ošetřit laserem (Argon),
je pacient objednán. Argonový laser

Most

změny pozastaví a zamezí vzniku dalších
komplikací, například neovaskularizacím
(novotvořené cévy).

Nd-YAG laser je přístroj, na kterém se provádí laserová zadní kapsulotomie (druhotný šedý zákal) a laserová iridotomie
(zákrok u dekompenzovaných pacientů
s glaukomem).
FAG fluorescenční angiografie je zobrazovací technika, při které se vstřikuje
kontrastní látka do žíly. Pomocí fundus
kamery se oční pozadí vyfotí a zjišťuje se
rychlost naplňování cév v oku, trombózy,
krvácení, edémy makuly…
Na závěr jen malý povzdech. Mezi základní vybavení patří autorefraktometr
(přístroj na vyšetření korekce), ale ten
bohužel nemáme. Věříme, že se najde
sponzor či finanční rezervy z rozpočtu
Krajské zdravotní, a.s. a my uspokojíme
naše klienty.
Marie Uherová
Nemocnice Most, o.z.

od 1. 11. 2008

Personální změny v KZ, a.s.
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Nemocnice Chomutov, o.z.

primářem gynekologicko porodnického oddělení Nemocnice Chomutov, o.z.
se stal MUDr. Michal Zeman

Lenka Benešová
Vedoucí personálního a mzdového odboru KZ, a.s.

www.kzcr.eu

Domácí násilí – týká se i nás? Informace o IDT týmu

Masarykova nemocnice

Domácí násilí (dále DN) je jednou z nejrozšířenějších forem agrese, přičemž je
současně formou nejméně kontrolovanou a co do své frekvence a závažnosti
nejvíce podceňovanou. Nezávisí na věku,
na vzdělání, na materiálním zázemí, profesi, sociokulturní úrovni, náboženském
vyznání ani národnosti. Na jedné straně
spektra agresorů stojí simplexní násilník závislý na alkoholu ze sociálně slabé rodiny, na druhé straně stojí agresor
s vysokoškolským vzděláním, dobře postavený a materiálně zajištěný, který používá rafinovanější způsoby týrání a dává
si záležet, aby následky nebyly vidět.
Nejdříve jde o lidskou důstojnost, pak
o zdraví a nakonec o život. Dle agentury
STEM se obětí některé z forem DN během
svého života stane 16 % občanů ČR, v regionu Severozápadních Čech přiznává
zkušenost s DN v roli oběti 20 % obyvatel.
A o co jde konkrétně – fyzické napadání,
sexuální zneužívání, ponižování, donucená izolace i odepření finančních prostředků … existuje celá řada forem domácího násilí.
Alarmující je, že ve velké většině případů
převažuje forma fyzického násilí.
Právě proto oddělení Emergency, sociální
služba MN a ženské oddělení, které má
rovněž značné zkušenosti s ošetřováním
a pobytem obětí DN na svých odděleních, byly osloveny při zahájení projektu
interdisciplinární spolupráce při pomoci
obětem DN v Ústí nad Labem. Předkladatelem projektu je o.s. Bílý kruh bezpečí
Praha a jako koordinátor projektu v ÚL
vystupuje o.s Spirála (vedoucí Bc. Zuzana Lešková).
Základní snahou celého projektu bylo
vytvoření IDT: tedy týmu lidí, kteří by se
podíleli dle povahy a kompetence své
organizace na zavádění nového systému
řešení problematiky DN.
V IDT byly zastoupeny následující organizace – PČR, okr. ředitelství v ÚL, Městská
policie ÚL, Orgán sociálně právní ochrany
dětí Magistrátu města ÚL, oddělení přestupků města ÚL, Domov pro matky s dět-

mi Magistrát ÚL, Masarykova nemocnice
– odd. gynekologicko porodnické, Emergnecy a sociální, Centrum krizové intervence o.s. Spirála, Intervenční centrum
pro osoby ohrožené domácím násilím,
Poradna pro mezilidské vztahy o.s., Oblastní charita – Azylový dům Samaritán,
Opora o.s. (péče o seniory), probační
a mediační služba.

Před zahájením činnosti týmu byla situace zhruba následující – každá organizace
řeší případ domácího násilí izolovaně,
spolupráce organizací je minimální, spíše náhodná, klienty si dle svých poskytovaných služeb nepředávají. Neexistuje
evidence DN. Klienti nemají informace
o možnostech řešení DN.
Díky dlouhodobé spolupráci všech je
DN řešeno systémově, organizace jsou
propojeny, znají své kompetence i kompetence ostatních organizací. Vzájemně
spolupracují a konzultují jednotlivé případy. Klientům jsou poskytovány dostatečné informace o možnostech řešení
případů DN. Je vedena jednotná evidence
případů DN v ÚL. Pracovníci jsou proškoleni a mají dostatek znalostí a dovedností, jak s klientem pracovat, jakou pomoc
klientovi nabídnout, jak DN detekovat.
O.s. Spirála je rovněž zřizovatelem Intervenčního centra pro osoby ohrožené
domácím násilím, které sídlí v budově
Krizového centra.

Intervenční centrum v Ústí n. L.
K Chatám 22 (budova krizového centra)
403 40 Ústí nad Labem – Skorotice
tel.: 475 511 811
intervencnicentrum.ul@seznam.cz
Na centrum se může obrátit každý občan,
který je obětí nebo svědkem domácího
násilí, a to osobně, telefonicky, písemně
nebo e-mailem. Poradenské služby jsou
bezplatné, anonymní, doporučení jiné
instituce není nutné.
Jak jsem již uvedla, jedno z prvních míst,
kam se postižená osoba dostává, je
zdravotnické zařízení. Je důležité vědět,
že v prvních hodinách po útoku je žena
nejvíce ochotná mluvit o tom co se stalo a je také nejvíce vnímavá k nabízené
pomoci. Proto je tak důležité, aby zdravotníci dokázali osobám ohroženým DN
poskytnout účinnou pomoc, podporu,
předat informace.
Stále ještě slýchám názor, že si za to ty
ženy mohou samy nebo, že se jim to líbí,
když se k agresorovi stále vrací. Tak jednoduché to není. Faktem je, že bez pomoci zvenčí nemají ohrožené osoby, ale
ani osoby násilné, šanci z „rozjetého vlaku“ domácího násilí vystoupit.
Kouzelné formulky – věty, které rozhodně
neublíží. Jen se nesmíme bát je vyslovit.
• Bojím se o tvoje bezpečí.
• Bojím se o bezpečí tvých dětí.
• Bude se to zhoršovat.
• Jsme ti připraveni pomoci, až budeš
schopna odejít.
• Zasloužíš si něco lepšího.
Je třeba probudit veřejnost a snížit toleranci vůči projevům DN na minimum. To
má hluboké a trvalé následky pro všechny zúčastněné. Velmi často jsou to bohužel děti. Místo, abychom se ptali, proč ho
neopustí, ptejme se proč společnost DN
toleruje.
Kdokoliv se může stát obětí DN. Může to
být vaše matka, sestra nebo kolegyně.
Chovejte se ke každé oběti tak, jak by od
vás v podobném případě očekávaly tyto
osoby.
Bc. Jaroslava Šupková
Vrchní sestra Emergency
Masarykovy nemocnice UL, o.z.
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Onkologická konference 2008

Masarykova nemocnice

Dne 6.11.2008 proběhla v MN Krajská onkologická konference, kterou uspořádalo Krajské pracoviště Národního onkologického
registru a odd. radiační onkologie MN.

Fotosoutěž čtenářů

Černá. Odpovídala především na dotazy, týkající se provozu NOR. Nejvíce diskutovanou
otázkou bylo financování pracovišť NOR Ústeckého kraje. Financování NOR v Ústeckém
kraji nebylo dosud
i přes veškerou
snahu dořešeno.

Letošním hlavním tématem byla diagnostika a léčba lymfomů. Konferenci zahájil prim.
MUDr. Milan Lysý, který posluchače informoval o incidenci nádorových onemocnění v Ústeckém
kraji a dále se soustředil na čísla spojená s výše zmíněnými diagnosami.

V posledních letech byl NOR v našem kraji financován
Krajským
MUDr. Milan Lysý
úřadem
formou
Primář RTO
dotace, která byla
čerpána na zkvalitmavá sdělení nejen o pronění provozu a odZmínil se o nově
blematice
diagnostiky,
měny jednotlivým
zřízeném detašostandardech v terapii, ale MUDr. Robert Pytlík
pracovníkům. Vyvaném pracovišti
i o přežívání a mortalitě
tvořením
KZ
a
přechodem
na akciovou spoambulantní chemou těchto onemocnění. Seznámili
lečnost
úřad
financování
odmítl.
Na MZ ČR
terapie v Teplicích,
přítomné s novými trendy cytostaMUDr.
Jana
Marková
se
sice
o
tomto
problému
jedná,
ale zatím
které má odlehčit
tické a biologické léčby.
stále bezvýsledně.
pracovišti chemoterapie v Ústí n. L., zvlášOdpolední program byl věnován Národnítě po dobu jeho rekonstrukce. Pracuje zde
A tak na závěr onkologické konference prim.
mu onkologickému registru (NOR). Ing. Igor
na částečný úvazek MUDr. Helena Milcová
MUDr. M. Lysý alespoň poděkoval pracovníSchmidt z firmy ICZ, která zajišťuje software
s jednou zdravotní sestrou a dvě zdravotní
kům NOR za odváděnou práci, trpělivost i za
pro NOR, nás seznámil se stavem a novinkasestry Okresního pracoviště NOR Teplice.
pochopení zatím nevyřešené situace s fimi v testování elektronického hlášení novoDalšími přednášejícími byla MUDr. Jana Mar- tvaru. Z Koordinačního střediska pro resortní nančním ohodnocením.
Kateřina Křižová
ková z FN Královské Vinohrady a MUDr. Ro- zdravotnické informační systémy (KSRZIS),
Oddělení
radiační
onkologie  
bert Pytlík z Všeobecné fakultní nemocnice které je řízeno přímo Ministerstvem zdraMasarykovy nemocnice UL, o.z.
Karlovy university v Praze. Přednesli zají- votnictví, přijala naše pozvání Mgr. Barbora

Kouzelný les nad Jáchymovem
Martina Vlačihová

Bezručovo údolí – Martina Vlačihová

Plody podzimu – Marie Menichová

Podzimní potěšení – Zlata Gamplová

Drak – Kamil Guzek

Osamělá lavička – Marie Dolistová

Za šípkovým keřem – Marie Dolistová

Akreditace KZ, a.s.
pro uskutečňování vzdělávacího programu certifikovaný kurz
Krajská zdravotní, a.s. získala další akreditaci
v oblasti celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona
č. 96/2004 Sb. a to pro uskutečňování vzdělávacího programu certifikovaný kurz:
Mentor klinicko-pedagogické praxe v ošetřovatelství.
Hlavním důvodem pro zpracování a podání
žádosti o akreditaci tohoto vzdělávacího programu bylo získat a vyškolit všeobecné sestry
a porodní asistentky, které se budou v praxi
účastnit a podílet na vzdělávání a výchově studentů zdravotnických studií, dále na výchově
v oblasti celoživotního vzdělávání dle zákona
č. 96/2004 Sb. jako je především specializační vzdělávání, certifikované a akreditované kvalifikační kurzy, zaškolení a hodnocení
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v rámci adaptačního procesu nových zaměstnanců na úseku ošetřovatelské péče.
Cílem je rozšíření o nové informace a zkušenosti v řízení výukového procesu studentů
zdravotnických studií, ale i nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci celoživotního
vzdělávání. Získání lektorské způsobilosti,
odborné zdatnosti a andragogického vybavení, vč. morální odpovědnosti v roli sestry
mentorky-školitelky pro vedení odborné praxe v oblasti ošetřovatelství.
Určeno pro všeobecné sestry a porodní asistentky
Vstupní požadavky – dle §62 zákona
č. 96/2004 Sb.
•

Odborná způsobilost v oboru všeobecná
sestra nebo porodní asistentka

•

Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu §67 zákon č. 96/2004 Sb.
• Aktivní výkon povolání v oboru
• Minimálně 3 roky praxe na lůžkovém oddělení
Další informace vám rádi poskytneme na Odboru vzdělávání KZ, a.s.:
Mgr. Hana Plachá, tel: 477 114 118
e-mail: hana.placha@kzcr.eu
Mgr. Vlasta Mikšová, tel: 477 114 119
e-mail: vlasta.miksova@kzcr.eu
Po úspěšném absolvování kurzu získá absolvent Certifikát a zvláštní odbornou způsobilost.
Kurz je ohodnocen 20 kredity.
Za odbor vzdělávání: Mgr. Hana Plachá

Děkujeme všem, kteří se účastní našich
fotosoutěží a stávají se tak našimi pravidelnými přispěvateli.
Pro velký zájem samozřejmě pokračujeme dále s názvem Fotosoutěž čtenářů.
Abychom příliš neomezovali autory vyhlášeným tématem, budeme uveřejňovat příspěvky vztahující se k aktuálnímu
ročnímu období nebo akcím pro dané období typické. Nejlepší fotografie budeme
zveřejňovat průběžně a autory odměníme jednou za čtvrt roku.

V příštím čísle budou uveřejněni výherci,
kteří zasílali fotografie s podzimní tématikou. Děkujeme za příspěvky.
Pravidla soutěže:
• soutěže se mohou zúčastnit zaměstnanci KZ, a.s. i široká veřejnost
• své fotografie zasílejte pouze v elektronické podobě na e-mail:
infolistykz@kzcr.eu
• účastník soutěže souhlasí se zveřejněním zaslaných fotografií v časopise
Infolisty a na webu KZ, a.s.

Mlýn ve skanzenu Stará Ves
Martina Vlačihová
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Odborné, vzdělávací a společenské akce

Krajské zdravotní, a.s.

datum
19.11. – 21.11.2008
20.11.2008
25.11.2008
25.11.2008
26.11.2008
26.11.2008
27.11.2008
29.11.2008
2.12.2008
4.12.2008
11.12.2008

odborné, vzdělávací a společenské akce KZ, a.s.
Kurz „Regionální anestézie“
Regionální odborná konference: Laboratorní metody ve zdravotnictví VI.
Kurz „Centrální žilní vstupy“
Seminář „Hygienicko – epidemiologický režim na operačním sále“
Regionální odborná konference NELZP:
Péče o ženu a dítě (dětské a gynekologické oddělení)
XII. Regionální konference nelékařů: Chirurgie z pohledu zdravotní sestry
Školící akce „Enterální a parenterální výživa v praxi“ – akce již naplněna
Co nového v očkování v roce 2008?
Regionální „Bezpečné podání intravenózního léčiva“ – akce již naplněna
Seminář SVL ČSL JEP
Školící akce „Enterální a parenterální výživa v praxi“ – akce již naplněna

místo konání
CVDV MNUL – učebna V.
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna V.
CVDV MNUL – učebna III.
KZ, a.s. – Nemocnice
Most, o.z. – kinosál
Kino OKO Chomutov
CVDV MNUL – učebna V.
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna IV.
CVDV MNUL – učebna III.
CVDV MNUL – učebna V.

Mgr. Vlasta Mikšová – Odbor vzdělávání KZ, a.s.

LEDEN

Krajská zdravotní, a.s.
hledá kandidáty na tyto pozice:

sezona 2008/2009

Cikánské kořeny/í
6. úterý
19.00 hod.

10. sobota
17.00 hod.

11. neděle
Hoffmannovy povídky

15.00 hod.

F. Lehár:
VESELÁ VDOVA

opereta
100–300 Kč + A/5

“Večer duetů – SOUZNĚNÍ“

Umělecká agentura Jan Production, s. r. o., Sokolov
pěvecký recitál Pavly Břínkové a Jana Ježka

C. Collodi:
PINOKIO

pohádka pro děti

Divadlo AHA! Lysá nad Labem

16. pátek
19.00 hod.

D. Churchill:
CHVILKOVÁ SLABOST

100 a 50 Kč + RD/3

současná anglická hra

Divadlo Radka Brzobohatého – Praha
hrají: Radoslav Brzobohatý, Hana Maciuchová,
Andrea Elsnerová/Kateřina Velebová.

Louskáček

18. neděle
17.00 hod.

koncert
100–300 Kč

200–560 Kč + P/5

F. F. Šamberk:
komedie
BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ

Divadelní společnost Julie Jurištové Praha, hrají: Jaroslava Obermaierová,
Oldřich Navrátil, Martina Hudečková/Kamila Špráchalová,
Julie Jurištová/Kateřina Fixová a další.
200–560 Kč + N/5

21. středa
19.00 hod.

Veselá vdova

22. čtvrtek
19.00 hod.

23. pátek
19.00 hod.

24. sobota
15.00 hod.

Vyberte si své vstupenky
a rezervujte ON-LINE
Na našich stránkách
www.operabalet.cz po přihlášení
do „Klubu přátel divadla“
si můžete pohodlně vybrat
z nabídnutých volných míst na
jednotlivá představení
dle vlastního výběru.
Věříme, že budete s touto službou
spokojeni.
PŘI VSTUPU DO HLEDIŠTĚ
(nejdříve 15 minut
před začátkem představení)
LASKAVĚ VYPNĚTE
Z PROVOZU
SVÉ MOBILNÍ TELEFONY
Připravujeme na únor 2009:
CIKÁNSKÉ KOŘENY/Í
VESELÁ VDOVA
DIVOTVORNÝ HRNEC – premiéra muzikálu
SEN SVATOJÁNSKÉ NOCI – Měst. div. M. Boleslav
HOFFMANNOVY POVÍDKY
KÁŤA KABANOVÁ
EDITH – VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ

31. sobota
19.00 hod.

n

F. Lehár:
VESELÁ VDOVA

opereta
100–300 Kč

G. Bregovič, D. Dinková:
CIKÁNSKÉ KOŘENY/Í

taneční divadlo
100–300 Kč

J. Offenbach:
HOFFMANNOVY POVÍDKY
P. I. Čajkovskij:
LOUSKÁČEK

opera
100–300 Kč

balet
100–300 Kč

BALETNÍ GALAKONCERT

balet
Baletní galakoncert představí divákům špičkový repertoár klasického i
současného tance v podání domácích ústeckých sólistů i jejich hostů z Prahy.
V nabídce budou baletní i taneční skvosty, které nejsou na běžném repertoáru
našeho divadla.
100–300 Kč

pořadatelem akce je SDOBUL

n

analytik odboru úhrad zdravotní péče
Požadujeme VŠ/SŠ vzdělání ekonomického směru, řidičský průkaz
skupiny B, velmi dobrou znalost MS Excel a Word, analytické a syntetické schopnosti a práce s daty, samostatnost, schopnost práce
v týmu, schopnost přijímat nové věci, velmi dobré komunikační
schopnosti. Výhodou je znalost prostředí zdravotnického zařízení
nebo zdravotní pojišťovny, není ale podmínkou.
Nabízíme: Práci v moderním prostředí, možnost profesního růstu,
benefity, možnost ubytování, smluvní mzdu.
Nástup možný ihned nebo po dohodě.
referent odboru úhrad zdravotní péče
Požadujeme SŠ vzdělání ekonomického směru, znalost MS Outlook, Word, Excel, schopnost práce v týmu, dobré komunikační schopnosti. Výhodou je znalost prostředí zdravotnického zařízení nebo
zdravotní pojišťovny, není ale podmínkou.
Nabízíme: Práci v moderním prostředí, možnost profesního růstu,
benefity, možnost ubytování, smluvní mzdu.
Nástup možný ihned nebo po dohodě.

SDOBUL není pořadatelem akce

Předprodej vstupenek na měsíc leden 2009 od 2. prosince 2008
Předprodej vstupenek – Vaníčkova ulice č. 17
otevírací doba: úterý–pátek 11.30–17.00 hodin
tel.: 475 211 713 (pondělí zavřeno), www.operabalet.cz

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte
do 12. 12. 2008 na adresu:
Krajská zdravotní, a.s.
Ilja Boráň
Personální odbor
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
nebo e-mailem na adresu:
ilja.boran@kzcr.eu

Pořízeno z příspěvku Statutárního města Ústí nad Labem, Krajského úřadu Ústeckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

Hostujeme na zájezdech:
4. neděle
19.00
5. pondělí
19.00
14. středa
19.30
26. pondělí
19.00

LOUSKÁČEK
VESELÁ VDOVA
CARMEN
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA

Jablonec n. Nisou
Teplice
Karlovy Vary
Louny

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: Bc. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., tel.: 477 112 030, e-mail: infolistykz@kzcr.eu

