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v loňském květnovém čísle našich Infolistů jsem psal
o vykonstruovaném „běsnění“ kolem nákupů našich
přístrojů z evropských peněz a o tom, že z tehdy dokončované expertízy znaleckého ústavu bude zcela jasné,
jak účelově zkreslený a nekompetentní byl audit firmy
Deloitte na objednávku Ministerstva financí.
Toto skutečně proběhlo, ale k mému překvapení se
na tlaku úředníků Ministerstva financí a zmatených medií vůči Krajské zdravotní vůbec nic nezměnilo. Když dnes bylo z více stran prokázáno, že při nákupu přístrojů k žádnému předražení nedošlo, je k šikanování naší
společnosti používáno tvrzení o údajném administrativním pochybení v procesu
předmětného výběrového řízení. Toto údajné pochybení má spočívat v neprodloužení jedné ze lhůt v zadávacím řízení.
Úporná snaha Ministerstva financí (prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Úřadu regionální rady v Ústí nad Labem) „potrestat“ Krajskou zdravotní za každou cenu začíná sice již působit komicky, ale pro nás má, a zejména
může mít, nepříjemné následky. Proto jsme se začali bránit i soudní cestou. V některém z příštích čísel Infolistů Vás budu informovat o celé kauze podrobně v samostatném článku.
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tohoto vydání.
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Kvalitní a dostupná zdravotní péče, efektivně využívané finanční prostředky a odpovídající lékařská pomoc – to jsou jen některá vybraná témata, která zazněla na kulatém stole „Zdravotnictví na území Ústeckého kraje – optimalizace lůžkové péče“
dne 6. 12. 2011. Hlavním cílem setkání byla vzájemná komunikace obcí, nemocnic a pojišťoven, kterých se v následujících letech dotknou finanční škrty. Jednání zahájila hejtmanka
Jana Vaňhová.
Bylo to již druhé setkáním v uplynulém roce 2011. „První červnové jednání bylo vyvoláno tlakem ministerstva zdravotnictví,
vlády i zdravotních pojišťoven na úspory v lůžkové péči. Jsem si
však jista, že každá změna, byť je vyvolána vnějším tlakem, by
měla být alespoň v rámci našeho kraje koordinována,“ řekla během svého úvodního slova hejtmanka a doplnila: „Tlak na úspory v systému lůžkové péče je oprávněný, jakákoli sebemenší
změna by však neměla omezit přístup občanů našeho kraje k potřebné zdravotní péči. Osobně vnímám optimalizaci, jako snahu k finančním úsporám uvnitř nemocnic, přičemž tyto úspory
nezůstanou na účtech zdravotních pojišťoven, ale budou účelně
vynaloženy na poskytnutí zdravotní péče našim obyvatelům.“
Po zahájení následovala prezentace Svazu zdravotních pojišťoven ČR, která přítomným představila ucelenou vizi péče
o pacienty v následujících letech. Důraz byl kladen především
na zvyšování standardu kvality péče, ekonomickou efektivitu a snižování fixních nákladů. V současnosti má Ústecký kraj

541 lůžek na 100 tisíc obyvatel, což je 5. nejvyšší počet mezi
kraji ČR (mimo Prahu). Podle pojišťoven je zachování stávajícího
stavu neudržitelné a je proto potřeba hledat cesty, jak počet lůžek snížit kvůli nastalým okolnostem.
Přítomní primátoři, starostové, zástupci nemocnic a zdravotních
pojišťoven se dohodli na vzájemné spolupráci, aby bylo dosaženo požadovaných úspor při zachování kvalitní a dostupné zdravotní péče.
Zpracovala redakce Infolistů za použití materiálu
Mgr. Aleny Tiché z oddělení tiskových informací
Kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Osobnost ústecké a české chirurgie a traumatologie
MUDr. Otto Trefný, CSc.
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Zástupci Krajské zdravotní, a. s.

9. února 2012 slaví 80. narozeniny
MUDr. Otto Trefný, CSc., emeritní primář II. chirurgického-traumatologického oddělení ústecké nemocnice.

Otto Trefný se narodil ve Slavětíně nad
Ohří na Lounsku. Středoškolské vzdělání
získal na reálném gymnáziu v Teplicích,
které absolvoval v roce 1951. Fakultu všeobecného lékařství vystudoval v Praze, promoval v roce 1957. V témže roce nastoupil
na vlastní žádost do pohraničí na chirurgické oddělení nemocnice v Ústí nad Labem.
Tomuto oddělení zůstal věrný následujících čtyřicet let. Postupně zde získal první
a druhou atestaci z oboru všeobecná chirurgie. Věnoval se převážně traumatologii
dlouhých kostí. S využitím přátelských rad
a pomoci předního českého ortopeda docenta Oldřicha Čecha zaváděl na oddělení
nejnovější operační metody. Již v roce 1969
se mu podařilo získat originální AO instrumentarium, jedno z prvních v republice,
a následně RTG přístroj s C-ramenem. Tím
byl umožněn rozvoj moderní traumatologie
v Ústí nad Labem. V roce 1975 byl dr. Trefný

jmenován primářem II. chirurgického oddělení.
Doktor Trefný měl a má kromě chirurgie
a své rodiny i další lásky. Těmi jsou sport
a myslivost. Třicet let byl členem zdravotní
komise Československého svazu ledního
hokeje, dvacet let lékařem naší hokejové
reprezentace. Myslivcem, rybářem a milovníkem přírody je od mládí a pro své znalosti
i v této oblasti je respektovanou autoritou.
I po odchodu z oddělení na konci roku
1997 dr. Trefný zdravotnictví neopustil. Pracuje jako posudkový lékař a pravidelně se
účastní našich odborných i společenských
setkání.
Do dalších let přejeme našemu jubilantovi
uchování jeho životní síly, svěžesti a zdraví.
Spolupracovníci a žáci
II. chirurgické oddělení
Úrazové centrum
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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Semináře, Sympózia, Kongresy
Školení ruských lékařů na robotickém systému da Vinci

Edukace stomika v oblasti používání pomůcek

Nemocnice Děčín

Ve dnech 5.–7. 12. 2011 proběhlo v Centru robotické chirurgie KZ, a. s. školení ruských lékařů z moskevské univerzitní nemocnice. Domovským pracovištěm těchto
lékařů je moskevská Višněvského nemocnice (Visnevski hospital Moscow). Školení
se zúčastnili čtyři lékaři – Berelavichus Stanislav Valerievich, Kriger Andrey Germanovich, Skopp Roman Arturovich a Darenkov Sergey Petrovich.
V průběhu třech dní lékaři viděli celkem
šest roboticky asistovaných radikálních
prostatektomií a zároveň během celého pobytu proběhlo kompletní školení
na systému da Vinci. Kolegové se naučili
„dokovat“ robota, zavést porty a nástroje a ovládat celý systém. Po zvládnutí
předoperační přípravy prošli kompletním

Dnes mají pacienti právo svobodné volby, jsou našimi partnery, spolupodílí se
na ošetřovatelské péči. Stomik může prožít život s minimem omezení. Jedním z faktorů, který značně ovlivňuje jejich život, je schopnost ošetřování stomie a dostupnost stomických pomůcek.

školením práce na robotu na neživých
modelech. Celé školení a zvláště trénink
„na sucho“ naši kolegové hodnotili jako
dobře připravené a pro ně velice přínosné.
Tréninkové centrum Centra robotické
chirurgie od svého vzniku proškolilo již
21 týmů, tj. celkem 73 lékařů a instru-

V současnosti je široký sortiment
kvalitních stomických pomůcek.
Výrobky, které jsou aktuálně na trhu,
jsou snadno dostupné a ve velké
většině je plně hradí zdravotní
pojišťovny.

Příprava robota
mentačních sester. Kromě školení, která
probíhají zde na našem pracovišti, jsou
naši lékaři využíváni i jako „proktoři“ při
prvních robotických operacích jinde v Evropě. V současné době začínají vznikat
další centra robotické chirurgie v Rusku,
a proto již brzy budou následovat školení
dalších ruských týmů.
MUDr. Marek Broul
Centrum robotické chirurgie KZ, a. s.

Ruský tým lékařů
Centra robotické chirurgie v ČR – efektivita k 31.12.2011
Datum vzniku
CRCH

Počet výkonů
od vzniku
k 31.12.2011

Počet výkonů
do roku 2008

Počet výkonů
v roce 2009

Počet výkonů
v roce 2010

Počet výkonů
v roce 2011

Nemocnice Na Homolce Praha

16.08.2005

867

520

125

110

112

Ústřední vojenská nemocnice
Praha

17.10.2005

1247

536

241

256

214

Fakultní nemocnice
u sv. Anny Brno

03.03.2006

505

234

102

88

81

Nemocnice Na Homolce –
kardiochirurgie Praha

12.03.2007

76

46

11

11

8

Nemocnice sv. Zdislavy
Mostiště Velké Meziříčí

26.04.2007

1191

340

266

272

313

Masarykova nemocnice
Ústí nad Labem (1) + (2)

18.07.2008
31.03.2009

(457) + (374)
831

(70) + (0)
70

(124) + (120)
244

(115) + (145)
260

(148) + (109)
257

Nemocnice s poliklinikou
Nový Jičín

12.09.2008

230

11

21

97

101

Fakultní nemocnice Olomouc

31.07.2009

475

0

50

220

205

Název CRCH
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pad, stolice v okolí stomie se otře buničitou vatou, kůže se omyje vlažnou vodou
a důkladně vysuší. Poté se přiloží nová
pomůcka. U dvoudílného systému se tahem za sáček provede kontrola, zda dobře drží. Stomická kosmetika se používá
individuálně, dle potřeb či komplikací při
ošetřování. V domácím prostředí stomik
dle potřeby používá kosmetický přípravek na odstranění chlupů v okolí stomie.

Vrchní sestra chirurgického oddělení Bc. Šárka Patrovská
lidské tělo před vnějšími vlivy. Sestra
proto edukuje pacienta v péči o pokožku v okolí stomie. Aby pomůcky dobře
přilnuly, musí se pokožka udržovat suchá, čistá a neporušená. Na kůži kolem
stomie se nesmí používat tělová mléka,
protože brání přilnutí pomůcky a ani benzin, který odmašťuje
kůži a zvyšuje riziko
Při výdeji stomických pomůcek provádí
podráždění.
sestra stomické poradny komplexní

V současnosti je široký sortiment kvalitních pomůcek. Výrobky, které jsou aktuálně na trhu, jsou snadno dostupné
a ve velké většině je plně hradí zdravotní
pojišťovny (při dodržení ročního limitu).
Pouze některé jsou hrazeny částečně,
nebo po schválení revizním lékařem.

Stomická sestra provádí edukaci v koupelně, pomáhá vybrat
vhodnou pomůcku. Je
výhodné, aby se nácvik prováděl před zrcadlem. Pomůcka se nejprve přizpůsobí
velikosti a tvaru stomie pomocí šablony.
Pokud má stomie pravidelný tvar, použije
se předstřižená podložka, která je vhodná pro pacienty s poruchou jemné motoriky. Před použitím pomůcky se podložka může zahřát v dlani nebo na topení.
Vlastní postup přiložení podložky je následující. Pomůcka se odlepí pomocí
odstraňovače náplasti, sáček s obsahem
se vhodí do koše na kontaminovaný od-

edukaci pacienta tak, aby byla zajištěna
co největší soběstačnost klienta v jejich
používání a maximálně využita jejich
funkčnost.
Při výdeji stomických pomůcek provádí
sestra stomické poradny komplexní edukaci pacienta tak, aby byla zajištěna co
největší soběstačnost klienta v jejich používání a maximálně využita jejich funkčnost.
Před výměnou sběrného sáčku sestra
pacienta poučí, aby si připravil stomické
pomůcky, buničitou vatu, mulové čtverce, ručník, stomickou kosmetiku a mýdlo. Jednou z funkcí pokožky je chránit

Informace sestra předává pacientovi
po částech. Zvláště u starších pacientů
se provádí nácvik pomalu a opakovaně.
Pokud klient není schopen ošetřit stomii
sám, je třeba zapojit do edukace i rodinu. První den sestra provádí výměnu
pomůcek sama, přitom provádí edukaci. Úkolem pacienta je postup sledovat.
Pomůcky se mění vleže nebo ve stoje.
Druhý den pacient mění pomůcky sám
za asistence sestry. Třetí den pacient
provádí výměnu pomůcek samostatně,
sestra ho kontroluje, pomáhá již jen radou. Čtvrtý den by pacient měl být soběstačný. Pokud pacient sám není schopen
provést výměnu stomické pomůcky, je
třeba, po jeho souhlasu, zapojit rodinu.
Citlivým přístupem k nemocnému minimalizujeme jeho strach. Sestra by
měla volit dostatečnou a vhodnou formu komunikace. Rozhovor má probíhat
nedirektivně a empaticky. Důležité je
informovat pacienta v soukromí, respektovat jeho otázky a ověřit si, zda rozuměl.
Nezapomínáme pacienta podporovat
a chválit, i pokud se mu zpočátku nedaří.
Bc. Šárka Patrovská
vrchní sestra
chirurgické oddělení
Nemocnice Děčín, o. z.
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Nemocnice Most

Nemocniční kaplani v mostecké nemocnici
Kaplani ve službách českých nemocnic
mají svoji Asociaci nemocničních kaplanů. Ta má za cíl podpořit vzdělání a osvětu
a zabezpečit kvalitní profesionální duchovní a pastorační péči o nemocné, jejich blízké a zdravotnický personál.

Každý člověk si v životě, a v průběhu nemoci obzvláště, klade existenciální nebo
spirituální otázky. Nemoc sama a pobyt
nemocného v nemocnici je často pro pacienta náročnou situací a potřeba duchovní
a spirituální péče v této souvislosti se zvyšuje. V rámci zajištění holistického přístupu k nemocnému bychom měli být schopni
pacientům tuto službu v nemocnici nabídnout a zajistit.
Nemocnice Most poskytuje nemocniční
duchovní péči lidem jakéhokoliv vyznání
i bez vyznání od 1. prosince 2010. Jsou
do ní zapojeni čtyři duchovní a zajišťují
službu na interním, chirurgickém, psychiatrickém, neurologickém a plicním oddělení.
Na vyžádání samozřejmě i na ostatních odděleních. Nabízí nemocným lidský zájem,
vyjádřený osobní návštěvou a přítomností,
zpravidla formou rozhovoru, nasloucháním
a mlčenlivou přítomností u lůžka nebo také,
přeje-li si někdo, četbou z Bible. Nemocniční kaplan provází empaticky pacienta v období zvýšené potřeby emoční podpory.

Tak jako nemocný může pociťovat nemoc
a pobyt v nemocnici jako těžkou životní situaci, může být jeho nemoc náročnou situací pro jeho rodinného příslušníka. A i tehdy je na místě pomoc duchovního.
V neposlední řadě jsou zde i zdravotníci,
kteří se v náročných situacích nachází také.
Podaná ruka v podobě rozhovoru s duchovním může „odmocnit“ pocit vyčerpání
z emočně i fyzicky náročné práce, může pomoci najít sílu „jít dál“.
V čem konkrétně může duchovní péče pomoci pacientům, jejich příbuzným a blízkým a zdravotnickému personálu, který
o ně pečuje?
Pacientům...
–– kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí, smutkem nebo strachem,

Setkání kaplanů
Nemocniční kaplani mají specializované
vzdělání k tomu, aby pomohli pacientovi
mobilizovat jeho síly a bojovat s nemocí.
Svoje služby nabízejí všem pacientům. Nemocniční kaplani zachovávají mlčenlivost.
Jsou vázáni etickým kodexem a jejich práce
podléhá mezinárodním evropským standardům.
Duchovní se stará nejen o duchovní potřeby nemocného (věřícího i nevěřícího), ale
může také pomoci při jeho obavách, krizích
a nejistotách, které mohou být s nemocí
a jeho pobytem v nemocnici spojené.

–– kteří v souvislosti s nemocí řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky,
–– kteří nespolupracují s okolím a je potřeba v nich posílit pocit důvěry a naděje,
–– u kterých zcela schází anebo vlivem
nemoci selhává smysl jejich života,
–– kteří si potřebují popovídat nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka.
Poskytují pacientovi vhodné prostředí
pro to, aby se zbavil svých duševních
i duchovních problémů.

Na léto jsme byli připraveni …a na zimu jsme také!
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ba nemocničních kaplanů je pozitivně vnímána jak ze strany pacientů, tak ze strany
zdravotníků. U 75 % dotázaných pacientů,
kteří využili službu nemocničního kaplana,
splnila tato služba jejich očekávání. Vysoce byla pacienty hodnocena schopnost
a ochota nemocničních kaplanů naslouchat. Služby nemocničních kaplanů využilo
více pacientů než zdravotníků. V některých
nemocnicích v ČR je tomu naopak. Výstup

z dotazníkového šetření nám doložil, že
naše rozhodnutí nabídnout službu nemocničních kaplanů pacientům bylo správné.
Pacienti jsou o možnosti využít tuto službu
informováni ošetřovatelským personálem
při příjmu, v rámci vstupního pohovoru.
Také na informačních tabulích každého
oddělení jsou pro pacienty dostupné informace v podobě informačního letáku. Každý
má právo si službu duchovního vyžádat,
přijmout či odmítnout.
Každý člověk má ve své genetické výbavě
prostor, touhu, zvědavost po duchovních
hodnotách. Každý člověk potřebuje „nějak“ rozumět svému životu v širším kontextu. Každému člověku o něco v životě jde,
má někam „namířeno“. Každý člověk má
své hodnoty.
Každý člověk má své „posvátno“. Všem pacientům bez rozdílu je nemocniční kaplan
ochoten věnovat svůj čas, sdílet radosti,
ale i starosti, strach, bolest, osamocení,
úzkost, čímž přispívá k celkovému zlepšení
kvality jejich života.
Jak požádat o službu nemocničního kaplana?
Kontakt s duchovním lze zajistit prostřednictvím zdravotnického personálu každého
oddělení nebo osobně na telefonním čísle
733 756 615.
Marcela Šárová
hlavní sestra
Nemocnice Most, o. z.

Evergreens na dětském oddělení

V úterý 6. 12. 2011 proběhlo školení první pomoci.
Byl to již druhý kurz, který tým Emergency pro „Bílý
dům“ v letošním roce uspořádal.
Kurz byl tentokráte zaměřen na zimu – úrazy na sněhu
či v důsledku novoročních oslav. Školení opět proběhlo v příjemné neformální atmosféře. Všechny zvídavé
dotazy, včetně řešení simulací krizových situací, odborně a s vtipem zodpovídali naši milí školitelé: Alena
Egermannová a Vojtěch Rydlo. Touto cestou bychom
chtěli poděkovat právě jim za vstřícný přístup a nadšení pro osvětu! Velký dík také patří vrchní sestře paní
Jarušce Šupkové za organizaci a podporu tohoto projektu. Za celý tým klinického a finančního controllingu
děkuje
Školený tým zaměstnanců

Rodinným příslušníkům...
–– kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby,
–– kteří těžko hledají slova při komunikaci s nemocným členem rodiny,
–– kteří potřebují povzbudit při provázení
nemocné či umírající blízké osoby,
–– kteří zažívají emoční chaos vyvolaný
ztrátou blízké osoby,
–– kteří potřebují načerpat novou sílu.
Zdravotnickým pracovníkům...
–– kteří se cítí vyčerpaní, podráždění
či sklíčení,
–– kteří postrádají pocit bezpečí a spokojenosti při práci v týmu na pracovišti,
–– kteří potřebují konzultovat závažné
rozhodnutí s etickými důsledky,
–– na něž doléhají osobní či rodinné starosti, které komplikují pracovní výkon,
–– kteří neodkladně potřebují z různých
důvodů podporu od druhého člověka.
V loňském roce jsme uskutečnili dotazníkové šetření na hodnocení kaplanské služby
pacientem a zdravotnickým personálem.
Vysoké procento návratnosti dotazníků
(82 %) nás přesvědčilo, že je o tuto službu v nemocnici zájem. 64 % dotázaných
pacientů a 75 % dotázaných zdravotníků se domnívá, že služba nemocničního
kaplana může být pacientům prospěšná.
Z dotazníkového šetření je patrné, že služ-

Ing. Lenka Žižková

Nemocnice Chomutov
Dne 15. prosince na dětském oddělení chomutovské nemocnice
vystoupila bez nároku na honorář vokální skupina Evergreens,
která působí pod vedením Mgr. Marie Kubíkové při Základní
umělecké škole TGM v Chomutově. Členové souboru byli mile
přivítáni paní Mgr. Annou Marií Malou, Ing. Alenou Bezaniukovou a zdravotnickým personálem dětského oddělení. Jedenáct
žáků zazpívalo za doprovodu kláves koledy evropských národů.
Nemocné děti se ochotně přidaly se svým zpěvem a společně vytvořili příjemnou vánoční atmosféru. Skupina Evergreens by byla
ráda, aby se tato vystoupení stala každoroční tradicí.

Vokální skupina Evergreens s Mgr. Annou-Marií Malou

Bc. Gabriela Rauscherová
koordinátorka akce
oddělení RDG
Nemocnice Chomutov, o. z.
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• Umění říci NE – program zaměřený
na protidrogovou prevenci, určený
žákům 6.–8. tříd a poukazující na nebezpečnost podněcování k užívání
a šíření všech druhů drog. Zároveň
nabízí řešení problémů týkajících se
již vzniklé drogové závislosti.

Přednáška – vrstevnický program
• Nebojím se poskytnout první pomoc
– program interaktivního charakteru
je určený žákům 2. stupně ZŠ a zahrnující aktivní účast cílové populace.
• Prevence AIDS – program pro žáky
7. a 8. tříd ZŠ, poskytující základní
informace o chorobě, přenosu, prevenci a testování. Zároveň upozorňuje na problém nárůstu šíření AIDS
nejenom v sociální skupině jedinců
této kategorie, ale i kontaktem jedinců této kategorie s ostatní populací.
Ve spolupráci se Zdravotním ústavem
se sídlem v Ústí nad Labem jsme se
zúčastnili mezinárodního projektu
SUNFLOWER spolufinancovaného Evropskou komisí, který je zaměřený
právě na prevenci šíření HIV/AIDS
mezi mladými lidmi (15–24 let).
• Štíhlá, ale mrtvá – program přinášející kompletní informace o mentální
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anorexii a bulimii, jehož cílovou skupinou jsou žáci 6.–8. tříd ZŠ. Žákům
jsou poskytnuty osobní zkušenosti
a prožitky.
• Prevence karcinomu prsu a kůže –
program je určen žákům středních
škol a učilišť, je realizován ve spolupráci s občanským sdružením onkologických pacientů a přátel Kapka 97.
Realizátoři programu podávají ucelený přehled o postupech vedoucích
zabránění vzniku vybraných onkologických chorob. Součástí programu
je také praktická ukázka samovyšetřování prsů, včetně patologických
změn.
• Antikoncepce – program, jehož cílem
je informovat o základním lidském
právu – plánovaném rodičovství. Program je určen žákům 8. ročníků ZŠ
a zahrnuje aktivní účast posluchačů.
Účastníci získají komplexní přehled
o metodách antikoncepce.
Závěrem bych ráda podotkla, že účinnost
těchto programů je velká právě proto, že
je založena na realizaci v menších skupinkách a na metodách majících interaktivní charakter. Zároveň je využívána aktivní forma – používá se psychologických
her, prožitkových technik, hraní rolí, relaxace, výtvarných technik, muzikoterapie
apod., se současným využitím názorných
přístupů (nácvik způsobů odmítnutí drogy, dramatizace chování narkomana, provádění výpočtů týkajících se úspor za alkohol a tabák dětmi samotnými, atp.)
a neformálních, spontánních diskusí.
Přitom usilujeme o to, abychom podpořili v žácích schopnost reflexe a hledání
pozitivních vzorů, rozvíjeli kladné osobní
vlastnosti, sociální kompetence, vlastní
sebeoceňování a sebedůvěru. Programy
zahrnují i techniky na vytvoření týmové spolupráce (např. jak uklidnit rušiče,
jak zaktivizovat skupinu), uvědomění si
vlastních pocitů a hodnoty zdraví jako
celku, neverbální komunikaci, rozvíjení tvořivosti, řešení problémů, učení se
správně argumentovat. Tím jsou naplňovány základní cíle těchto programů a žáci
si „odnesou“ mnohem více informací
a zážitků než při běžné přednášce.
Bc. Iva Kadašová
SZŠ Chomutov
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Peer programy

Kromě kvalitní výuky se věnuje škola
mnoha mimoškolním aktivitám, v nichž
žáci dosahují vynikajících výsledků. Pravidelně pořádáme a účastníme se soutěží v poskytování první pomoci, organizujeme konferenci Den psychologie na SZŠ.
Aktivně spolupracujeme se Sjednocenou
organizací nevidomých a slabozrakých
v Chomutově, Oblastním spolkem ČČK,
sdružením onkologických pacientů Kapka 97, Asociací Pro Handicap, Klokánkem, Dětským domovem v Chomutově
a dalšími organizacemi. Výjimkou není
ani pravidelná účast v charitativních sbírkách a akcích. Žáci školy se účastní také
různých olympiád a sportovních her.
Významnou a nedílnou součástí naší
nabídky ve vzdělávání jsou tzv. „PEER
neboli vrstevnické programy“, na něž
se zaměřujeme v rámci prevence sociálně-patologických jevů. Jejich principem
je aktivní zapojení předem připravených
vrstevníků, kteří pozitivně působí na formování postojů ostatních dětí, svých
spolužáků, kamarádů. Jedná se o programy prevence různých typů sociálního
selhání (např. závislosti na návykových
látkách), tedy systém plánovaného, odborně připraveného působení vybraných
mladistvých na sociálně narušené vrstevníky.
Účast v programu není omezená věkově
ani typem školy – prvky peer programů
jsou zařaditelné přibližně od čtvrté třídy
ZŠ, v plném rozsahu jsou však určeny
zpravidla pro druhý stupeň a největší
efekt má podle realizátorů programů začít výcvik u studentů druhých ročníků SŠ.
Peer programy jsou různorodé a můžeme
se s nimi setkat v různých formách, např.
peer teaching (vrstevnické učení), peer
mediace nebo peer subvence (vrstevnická podpora).
Střední zdravotnická škola v Chomutově
se v letošním školním roce věnuje následujícím programům pod supervizí odborných pracovníků.

zcr.eu

Děčín | Ústí

Aktivity Střední zdravotnické školy Chomutov
Střední zdravotnická škola byla v Chomutově založena v roce 1970. Jejím posláním
je příprava středních zdravotnických pracovníků pro výkon jejich povolání. Již od prvního ročníku jsou žáci připravováni na náročnou práci ve zdravotnických a sociálních
zařízeních. Vědomosti a praktické dovednosti žáci získávají jak v teoretických předmětech, tak při praktickém vyučování. Učí se správně komunikovat, pozitivně ovlivňovat chování a jednání lidí s cílem navodit pozitivní změny v postojích a návycích.
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Jedinečná možnost inzerovat v bezplatně
šířeném časopise s nákladem 5000 ks.
Časopis je rozšiřován do všech našich
odštěpných závodů – nemocnic v Ústeckém
kraji.

Pro bližší informace nejen o cenách
nás kontaktujte na:

Ve městech Děčín, Ústí nad Labem, Teplice,
Most a Chomutov se dostává bezplatně
na stoly a do stojanů v čekárnách ambulancí,
na lůžkových odděleních je předáván do ruky
hospitalizovaným pacientům. Do rukou se
tak Infolisty dostávají nejen cílové skupině
pacientů, odborného lékařského a sesterského
personálu, ale i široké návštěvní veřejnosti.

Inzertní kontakt:

inzerce@kzcr.eu

Redakce:

infolistykz@kzcr.eu

Vedoucí redaktor:

Josef.Rajchert@kzcr.eu

Telefon:

+420 477 112 008
+420 731 618 230
+420 602 421 764

Mobil:

Sesterský neurologický seminář

Nemocnice Chomutov

V závěru loňského roku 2011 v Nemocnici Chomutov proběhl certifikovaný sesterský
neurologický seminář, který se konal ve spolupráci s Českou asociací sester a byl
zařazen do kreditního systému celoživotního vzdělávání. Koordinátory a odbornými
garanty semináře byli prim. MUDr. Jiří Neumann a vrchní sestra Eva Dušková z neurologického oddělení.
Po úvodním slově v. s. Evy Duškové byla
prezentována odborná sdělení, která
pokrývala široké spektrum problematiky
neurologických onemocnění.
Prim. MUDr. Jiří Neumann přítomné seznámil s bolestmi obličejové části hlavy,
zejména se závažným a velmi bolestivým
onemocněním trojklaného nervu, tzv. neuralgií nervu trigeminus. MUDr. Dagmar
Sváčková prezentovala možnosti dia-

gnostiky a léčby neurologických onemocnění pomocí ultrazvuku, zejména v případě akutních cévních mozkových příhod.
Mgr. Petra Kadlecová ve svém sdělení
informovala o poruchách řeči a možnostech jejich ovlivnění u nemocných s onemocněním centrální nervové soustavy.
Závěrečnou a velmi pěknou přednášku
o principech bazální stimulace měla sestra neurologické JIP Jiřina Nepovímová,
která absolvovala akreditovaný kurz. Ba-

zální stimulace a její principy podporují
vnímání, komunikaci (i neverbální) a pohybové schopnosti. Základní koncepty
bazální stimulace jsou na našem oddělení součástí každodenní ošetřovatelské
péče, nejen u nemocných se závažným
postižením mozku, a pomáhají nám zlepšovat a zvyšovat možnosti péče u našich
nemocných. Zajímavé přednášky, příjemná atmosféra a zájem diskutujících
umocnily dojem z vydařeného semináře.
prim. MUDr. Jiří Neumann
vrchní sestra Eva Dušková
neurologické oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.
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Odborné sociální poradenství – „paragrafík“
(pro osoby v pracovním poměru a OSVČ)

SOCIÁLNÍ REFORMA 2012 – 1. díl

§

Od 1. 1. 2012 vstoupily v platnost sociální reformy, které se intenzivně připravovaly v roce 2011. Jedná se o velký
soubor legislativních změn, které se dotknou každého občana ČR. Zveřejněné informace mají za úkol poskytnout našim
zaměstnancům a jejich osobám blízkým jednoduchého a srozumitelného průvodce nejdůležitějšími změnami.
Dnem 1. 1. 2012 je zřízeno jednotné výplatní místo na kontaktním pracovišti Úřadu práce. Na tomto místě jsou sloučeny
dávky státní sociální podpory (již dříve ÚP), dávky hmotné nouze (dříve obec) a dávky pro zdravotně postižené (dříve obec
s RP).
Státní sociální podpora a hmotná nouze
• Životní minimum navýšeno na 3.410 Kč existenční minimum navýšeno na 2.200 Kč.
• Zavádí se karta sociálních systémů (viz vzor), která slouží jako identifikační průkaz, nosič informací, platební
karta a zároveň u OZP deklaruje přiznaný stupeň mimořádných výhod.
• Zrušen souběh rodičovského příspěvku a příspěvku
na péči u dětí ve věku 1–3 roky.
• Zvýšení částky „živobytí“ (podmínka je hmotná nouze)
z důvodu dietního stravování.
• Rodičovský příspěvek bude vyplácen do 4 let věku dítěte (podle rozhodnutí rodiče) v celkové výši 220.000 Kč
(max. do výšky 11.500 Kč měsíčně).
• Příspěvek na bydlení bude vyplácen pouze 84 měsíců
(v 10 letech).
Daně
• Základní daňová úleva: 24.840 Kč na poplatníka (dříve
23.640 Kč).
• Daňové zvýhodnění u vyživovaného dítěte: 13.404 Kč
(dříve 11.604 Kč).
Oblast sociálního a zdravotního pojištění
• Peněžitá pomoc v mateřství (podmínka nároku – v posledních dvou letech 270 dní pojištění).
• Vznikne 2. důchodový pilíř (komerční důchodové fondy)
od roku 2013.

• Penzijní připojištění (3. důchodový pilíř) od roku 2013
státní podpora až 2.760 Kč.
• Změna zdravotní pojišťovny pouze 1x ročně (k 1. 1.) –
žádost o změnu do 30. 6.
• Penzijní připojištění – změna penzijního fondu
– POZOR! – pouze do 28. 2. 2012.
Politika zaměstnanosti
Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce – zákon
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
• Nový důvod pro výpověď zaměstnavatelem „zneužití
a hrubé porušení léčebného režimu v době pracovní neschopnosti“ (platí prvních 21 dní).
• Odstupné podle odpracované doby (1 rok – 1 plat,
2 roky – 2 platy, 3 roky a více – 3 platy).
• Práce přesčas – taxativní vymezení příplatků zrušeno,
až 150 hodin ročně možnost v rámci stanovené „běžné
mzdy“.
• Zkušební doba u vedoucích pracovníků až 6 měsíců.
• Dohoda o provedení práce do 300 hodin ročně – z příjmu nad 10.000 Kč měsíčně povinné sociální a zdravotní
pojištění.
• Smlouva na dobu určitou až 3 roky (možné opakování
3 x 3).
• Agentura práce (sdílené zprostředkování zaměstnání)
na základě pověření od ÚP.
• Vzniká Státní úřad inspekce práce.
• Czech POIN-DONEZ (docházka
nezaměstnaných) instalován již
dříve na poště.
• Zvolená rekvalifikace (možnost
najít si rekvalifikaci v době nezaměstnanosti).
Mgr. Josef Kočí, sociální poradce
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
Josef.Koci@MNUL.cz
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Aro – odborný kurz „Kardiopulmonální resuscitace s praktickým nácvikem“

Nemocnice Chomutov

Může se to stát každému, tedy i Vám. Stanete se náhodným svědkem úrazu nebo
náhlé zdravotní indispozice a nikde nikdo. Postižený nereaguje na Vaše podněty,
nedýchá, je voskově bledý – nachází se v klinické smrti a bez okamžitě poskytnuté
první pomoci dojde k nevratnému poškození životně důležitých orgánů. Nadějí postiženého na záchranu života budete tedy právě Vy.
Základy poskytnutí první pomoci by měly
být nejzákladnějšími znalostmi každého
z nás, dokonce trestní zákon České republiky ukládá všem lidem povinnost
poskytnout první pomoc člověku v nesnázích. Ale ruku na srdce, jsme si jisti,
že ovládáme základy první pomoci tak,
abychom postiženému dokázali účinně
pomoci?
Ovládáme složité domácí spotřebiče,
v menu mobilního telefonu se pohybujeme s naprostou jistotou, pracujeme
s PC technikou, řídíme motorová vozidla.
Přesto velká část z nás neumí zastavit krvácení, zaklonit hlavu, poskytnout umělé
dýchání či masáž srdce, kroky mnohem

Trénink na figuríně
jednoduší. Kroky, na kterých mnohdy závisí život člověka.
Od druhé poloviny roku 2007 pořádá
oddělení ARO chomutovské nemocnice
akreditovaný kurz „Kardiopulmonální resuscitace s praktickým nácvikem“, který
je určen nejen pro zdravotnické pracovníky lékařských i nelékařských oborů,
ale v případě zájmu se ho může účastnit i laická veřejnost. Garantem kurzu je
MUDr. Irena Voříšková, druhoatestovaný

na teorii a nácvik život zachraňujících výkonů, přivolání odborné pomoci. V prvé,
teoretické části kurzu se posluchači pod
vedením MUDr. Voříškové seznámí s problematikou první pomoci a neodkladné

ARO za provozu

Masáž srdce a intubace na figuríně
lékař v oboru ARO a vrchní sestra ARO
Bc. Jan Kotrba. Kurz je rozpracován dle
nových standardních postupů Guidelines z roku 2005 – nyní 2010, vydaných
Evropskou radou pro resuscitaci. Akreditován společnostmi ČAS, SRLA, UNIFY,
ERGO a dle vyhlášky ohodnocen 4 kreditními body.
Kurz je koncipován jako pětihodinový,
pro maximálně 20 účastníků ve skupině.
Je rozdělen do dvou částí se zaměřením

resuscitace, s jednotlivými postupy resuscitace dle platných Guidelines 2010
u dětí a dospělých. Ve druhé části kurzu si účastníci pod vedením Bc. Kotrby
na oddělení ARO vyzkoušejí praktický
nácvik postupů a technik v neodkladné
resuscitaci s použitím i bez použití pomůcek na modelu. Výstupem kurzu je absolvování testu k prověření teoretických
i praktických znalostí kardiopulmonální
resuscitace s navazující diskuzí a předání potvrzení o pasivní účasti na kurzu.
Od druhé poloviny roku 2007 do konce
roku 2011 proběhlo celkem 48 kurzů
kardiopulmonální resuscitace, kterých se
zúčastnilo celkem 783 posluchačů z Ústeckého, Karlovarského a Středočeského
kraje.
I v letošním roce pořádá naše oddělení
akreditované kurzy resuscitace s praktickým nácvikem. Termíny a potřebné
informace naleznete na internetových
stránkách: www.kzcr.eu, pod odkazem
Nemocnice Chomutov – vzdělávání.
Bc. Jan Kotrba
vrchní sestra ARO
Nemocnice Chomutov, o. z.
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Základní informace pro pacienty a zaměstnance
ve změnách poplatků od 1.

100 Kč
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hospitalizace
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1. 2012

možnost
volby pacienta
mezi základní
a ekonomicky
náročnější variantou
zdravotní péče

+

Krajská zdravotní, a. s. vyhrála výběrové řízení k realizaci
certifikovaného kurzu pro nelékaře „Mentor klinické praxe
ošetřovatelství a porodní asistence“
Krajská zdravotní, a. s. v listopadu 2011 vyhrála výběrové řízení v rámci projektu „Prohlubování vzdělávání nelékařů“ (dále jen Projekt) na realizaci certifikovaného kurzu pro nelékaře „Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence“. Projekt je spolufinancován z ESF (Evropský sociální fond)
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (tzn. kurz je pro
účastníky zdarma, vložné je hrazeno z projektu).
Akreditaci MZ ČR k realizaci kurzu získala Krajská zdravotní, a. s. – Odbor Centra výchovy a dalšího vzdělávání k 1. 9. 2011. Cílem vzdělávacího programu je
připravit jednotlivce k získání zvláštní odborné způsobilosti mentora klinické
praxe ošetřovatelství a porodní asistence v oblasti kvalifikační přípravy, specializačního vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků a v adaptačním procesu nově nastupujících zaměstnanců v oboru ošetřovatelství a porodní asistence.
Plánujeme otevřít ještě 2 kurzy v období duben 2012 a listopad 2012, nyní
první kurz již běží od listopadu 2011. Kurz je určen pro všeobecné sestry a porodní asistentky s osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu,
které pracují minimálně 2 roky v příslušném oboru v plném úvazku a jsou v aktivním zaměstnaneckém poměru. Specializovaná způsobilost v příslušném
oboru je podmínkou pouze pro uchazeče, kteří jsou školiteli teoretické nebo
praktické výuky v rámci specializačního vzdělávání.
Po úspěšném ukončení kurzu absolvent obdrží certifikát, kterým získá zvláštní odbornou způsobilost pro mentora klinické praxe ošetřovatelství a porodní
asistence.

Místo konání:
Krajská zdravotní, a. s., odbor Centra
výchovy a dalšího vzdělávání v Ústí
nad Labem. Garantem a organizátorem kurzu, dále pak zpracovatelem
zadávací dokumentace k výběrovému
řízení projektu a vzdělávacího programu k akreditačnímu řízení MZ ČR
je Mgr. Vlasta Mikšová, odbor Centra
výchovy a dalšího vzdělávání.
Přihlášky:
Mgr. Vlasta Mikšová
odbor Centra výchovy
a dalšího vzdělávání
tel.:
477 114 119, 731 618 236
e-mail: vlasta.miksova@kzcr.eu
Mgr. Vlasta Mikšová
Centrum výchovy a dalšího vzdělávání
KZ, a. s.

web: www.vzdelavani-zdravotniku.cz
e-mail: info-nelekari@vzdelavani-zdravotniku.cz
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Krajská zdravotní, a. s. a projekt Prohlubování a zvyšování
úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů
a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání
a vzdělávání v manažerských dovednostech
reg. č. CZ.1.04/1.1.00/46.00002
Krajská zdravotní, a. s. vyhrála výběrové řízení a je oprávněna realizovat praktickou část vzdělávacího programu certifikovaného kurzu „Neonatologie“ pro oblast Čechy a certifikovaného kurzu „Sexuologie“ pro NUTS Severovýchod, Severozápad, Střední Morava a Moravskoslezsko. Certifikované kurzy jsou financovány z výše uvedeného projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu. Nyní jsou v kurzech zařazeni 2 lékaři (jeden
pro neonatologii a druhý pro sexuologii). Absolvováním certifikovaného kurzu získá lékař zvláštní odbornou způsobilost.
Certifikované kurzy se uskuteční v letech 2012–2013.
Více info na stránkách www.kzcr.eu
Mgr. Vlasta Mikšová
Centrum výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s.

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., oddělení Emergency
Vás zvou na celostátní kongres

Emergency III. Odborná konference
pořádaný dne 22. února 2012

Odborný garant:
MUDr. Jana Bednářová – primářka Emergency, MUDr. Roman Mišičko – zástupce primáře Emergency
Kongres bude zařazen do kreditního systému dle platné legislativy pro nelékaře.

Informace:
Místo konání konference:
KZ, a. s. – Masarykova nemocnice v Ustí
nad Labem, o. z. – Centrum dalšího
vzdělávání.
(přesné informace budou účastníkům
rozeslány 6 týdnů před zahájením akce)

Určeno pro:
zdravotnické pracovníky
lékařských i nelékařských oborů.
Kapacita cca 100 účastníků.
Možná exkurze po oddělení
Emergency.

Časový rozvrh:
09:00–18:00 hod.
Předpokládaný závěr konference:
18:00 hod. (přednáškový program).
Od 18:00 hod. v prostorách CVDV
neoficiální společenské setkání
účastníků. Ubytování lze zajistit přímo
v areálu MN.

Kontaktní osoby:
MUDr. Jana Bednářová
e-mail: jana.bednarova@mnul.cz
mobil: 723 164 480
Mgr. Lída Šubrtová
e-mail: lida.subrtova@kzcr.eu
tel.: 47 711 2048 (2044, 2046)

Anna Valterová
e-mail:
anna.valterova@mnul.cz
mobil: 731 535 615
Účastnický poplatek:
400 Kč – možno zaplatit
na místě, nebo převodem
z účtu.
Číslo účtu: ČSOB
– č. ú.: 216686400/0300
variabilní symbol: 1303010002
Aktivní účastníci poplatky
nehradí.
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Konec lázní hrazených pojišťovnou?
Kdepak, i po novele vyhlášky komplexní
lázeňská péče zůstává!
V poslední době se stále častěji objevují zprávy o připravovaných omezeních lázeňské péče hrazené
ze zdravotního pojištění. Řada z nich dokonce tvrdí, že tzv. lázně na křížek úplně zaniknou. V záplavě
často protichůdných vyjádření je pro pacienta i jeho lékaře těžké se v nich orientovat. Jak se tedy věc
má doopravdy?

Ministerstvo zdravotnictví připravilo změnu vyhlášky
o lázeňské péči. Navrhuje:
–– omezit počet opakování léčby,
–– některým diagnózám hradit pouze léčení (tzv. příspěvková lázeňská péče),
–– a několik málo diagnóz z nároku na lázně vyřazuje.
Žádný konec lázní od pojišťovny se tedy nekoná, jen pravidla se upraví podle závažnosti onemocnění.
Zatím vše platí stejně jako v předchozích letech, tento návrh na změnu vyhlášky musí totiž ještě projít
tzv. připomínkovým řízením a začne platit nejdříve v polovině letošního roku. V prvních měsících roku
2012 se tedy v lázeňské léčbě, hrazené zdravotními pojišťovnami, nic nemění. A do budoucna rozhodně platí, že komplexní lázeňská péče i po novele indikačního seznamu zůstane zachována!

Co tedy dělat pro pobyt v lázních?
–– informujte se u svého lékaře a následně ve vaší zdravotní pojišťovně,
–– nebo oslovte přímo lázně, jsou k dispozici programy, které si můžete dopřát jako samoplátce
bez závislosti na pojišťovně za zvýhodněných podmínek.
V Ústeckém kraji to jsou Lázně Teplice v Čechách, které připravily nový léčebný program Vitalita. Pobyt
Vitalita představuje časově i finančně dostupnou lázeňskou péči, kterou může využít každý, jehož indikace bude nějak dotčena novou vyhláškou. Podmínkou cenového zvýhodnění pro pojištěnce tuzemských zdravotních pojišťoven je čerpání pobytu v délce minimálně dvou týdnů, které jsou z hlediska
léčebných výsledků nutností. Bližší informace vám sdělí na tel.: 417 977 444.
Ing. Yveta Slišková
členka představenstva Svazu léčebných lázní ČR

Nemocnice Chomutov, o. z.
Hana Fantová
se stala staniční sestrou
na plicním oddělení.

od 17. 1. 2012

od 1. 1. 2012

Personální změny v KZ, a. s.
Krajská zdravotní, a. s.
Bc. Jan Zurek
byl zmocněn zastupováním
náměstka pro řízení a správu
majetku.
Bc. Lenka Benešová
vedoucí odboru personalistiky a mezd KZ, a. s.
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Odborné a vzdělávací akce
Krajská zdravotní, a. s.
datum odborné a vzdělávací akce KZ, a. s.
2. 2. 2012–26. 4. 2012
9. 2. 2012
22. 2. 2012
1. 3. 2012
1. 3. 2012
2. 3. 2012
6. 3. 2012
7. 3. 2012
14. 3. 2012
14. 3. 2012

místo konání

Akreditovaný kvalifikační kurz „Všeobecný sanitář“
Konference „Terapeutické metody v gastroenterologii“
Konference „Emergency III.“
Odborný kurz „Rehabilitační ošetřování“
Seminář „Základní a rozšířená podpora života
u dospělého a u dětí – nácvik KPR“
Konference „Péče o matku a dítě“
Odborný kurz „Periferní žilní vstupy“
Konference „Spirituální péče“
Seminář „Novinky v kardiologii“
Odborný kurz „Dechová rehabilitace“

KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebny
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.
KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z. – kinosál
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna V.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna III.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna IV.
KZ, a. s. – CVDV, Ústí nad Labem – učebna II.

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

Nové akreditace pro nelékaře dle nařízení vlády
č. 31/2010 Sb. v Krajské zdravotní, a. s.
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. získala akreditaci MZ ČR k realizaci specializačního vzdělávání pro nelékaře v oboru:
• Klinická hematologie a transfuzní služba – praktická část, určeno pro zdravotní laboranty, garantem vzdělávacího programu
za Transfuzní oddělení je pan Zdeněk Truhlář – vedoucí laborant
a garantem za Oddělení klinické hematologie je paní Yveta Janoušková – zdravotní laborantka.
Akreditace byla udělena od 1. 1. 2012–31. 12. 2016. Akreditovaným
smluvním zařízením pro teoretickou část je NCO NZO Brno.
• Klinická psychologie – teoreticko-praktická část, určeno pro psychology ve zdravotnictví, garant vzdělávacího programu Mgr. Marta
Horká – klinický psycholog.
Akreditace byla udělena od 1. 1. 2012–31. 12. 2016. Akreditovaným
smluvním zařízením pro teoretickou část je IPVZ Praha.

Krajská zdravotní, a. s. – Centrála získala akreditaci
MZ ČR k realizaci specializačního vzdělávání pro nelékaře v oboru:
• Organizace a řízení ve zdravotnictví – praktická
část, určeno pro §5–§28 dle zákona č. 96/2004 Sb.
(všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní
laborant, ergoterapeut, fyzioterapeut, atd.), garant
vzdělávacího programu Mgr. Vlasta Mikšová – odbor Centra výchovy a dalšího vzdělávání.
Akreditace byla udělena od 1. 1. 2012–31. 12. 2016.
Akreditovaným smluvním zařízením pro teoretickou
část je NCO NZO Brno a UJEP ÚZS Ústí nad Labem.
Mgr. Vlasta Mikšová
Centrum výchovy a dalšího vzdělávání KZ, a. s.

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

