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Den otevøených dveøí
neurologického oddìlení teplické nemocnice
ètvrtek 27. kvìtna 2010

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
je zapojena do celostátního projektu 

„30 dnù pro prevenci a léèbu cévních mozkových pøíhod“

poøádáno pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaòhové a ve spolupráci s 
pøedsedou pøedstavenstva Krajské zdravotní, a.s. Ing. Petrem Bendou a  
primátorem statutárního mìsta Teplice Jaroslavem Kuberou

TP7EXD001

PROGRAM: 
Pøednášky pro laickou veøejnost - pøednáškový sál vedle polikliniky (pavilon „O"):
   Prevence a léèba cévních mozkových pøíhod (CMP), zaèátek v 14.00 hod.
   pøednášející MUDr. Marta Vachová (vedoucí lékaøka MS centra Teplice)
   Úloha radiologa pøi diagnostice a léèbì CMP, zaèátek v 14.30 hod.
    prim. MUDr. Milouš Derner (odd. radiologie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z.)
   Úloha neurochirurga pøi léèbì CMP,  zaèátek v 15.00 hod.
   Prim. Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc. (pøednosta neurochirurgického odd. v Ústí nad Labem o.z.)

bìhem této pøednášky online pøenos endarterektomie – operaèní èištìní vnitøní krkavice  („živé vstupy z 
operaèního sálu"  zajiš�uje TV DAKR) – hlavní operatér MUDr. Petr Zajíc (cevní chirurgie Teplice, zástupce primáøe)

                          ***   pøestávka 15.30-16.30 hod. (módní pøehlídka Lenky Taussigové) ***
   Zdravý životní styl a nadváha,  zaèátek 16.30 hod.
    Pøednášející MUDr. Vlastimil Woznica (námìstek pro léèebnì-preventivní péèi Nemocnice Teplice o.z., KZ a.s.) 
    Život po CMP, zaèátek 17.00 hod
    pøednášející Jan Dohnálek – Sdružení Ictus
    Vietnam vèera a dnes, zaèátek ve 17.30
    pøednášející Mgr. Jiøí Kocourek – Klub Hanoi                          * diskuse s úèastníky po skonèení každé pøednášky *

Prohlídka vybraných pracoviš� Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. 
     Zaèátek akcí ve 14.00 - ukonèení v 17.00 hod.
Neurologické oddìlení s nadstandardním pokojem a trvalou expozicí fotografií exotických léèivých rostlin 

        z Botanické zahrady  Teplice 
„Virtuální prohlídka neurologické JIP, EEG a EMG pracovištì na informaèních tabulích" 

Stanovení rizikových faktorù (pavilon „O")
Zaèátek akcí v 14.00 hod. - ukonèení v 18. hod.
mìøení krevního tlaku a tepové frekvence
mìøení glykémie (hladiny cukru v krvi) 
mìøení tìlesné výšky, tìlesné hmotnosti a stanovení BMI 
mìøení hladiny cholesterolu v krvi (Floraporadna)
vybraným jedincùm se zvýšeným rizikem vzniku nedokrevnosti mozku bude provedeno ultrazvukové vyšetøení krkavic 

 a mozkových tepen, pøedstavení nového UZ pøístroje neurologického odd. Teplice
Prezentace obèanských pacientských sdružení (pavilon „O")
      Zaèátek akcí v 14.00 hod. - ukonèení v 18.00 hod.
Sdružení CMP – poboèka Teplice, Sdružení Ictus
Spoleènost Parkinson – Klub Most, Spoleènost „E", SME
Roska Teplice, MYGRA.CZ, Obèanské sdružení ATOS
Sdružení Arkadie Teplice, Spastic Handicap Teplice
Helppes - Centrum výcviku psù pro postižené o.s.
Nadaèní fond pro podporu zamìstnávání osob se zdravotním postižením, www.pracepostizenych.cz               

Doprovodný program v nemocnièním parku
     Zaèátek akcí v 14.00 hod. - ukonèení do 18.00 hod.,
 místo konání - bývalá pøistávací plocha pro vrtulníky za chirurgickým pavilonem, vchod také z Anglické ulice naproti 
 stavebninám
ukázka hiporehabilitace (rehabilitace jízdou na koni) neurologicky nemocných pacientù ve spolupráci s EQUIPARK 

Svinèice
ukázky canisterapie (aneb terapie za pomoci psù)  èleny obèanského sdružení Helppes a Psí školky Pun�a
jízda na ponících pro dìti, prezentace èinnosti  Domu dìtí a mládeže (DDM) Teplice a  Salesiánského støediska 

Štìpána 
Trochty - domu dìtí a mládeže

prezentace integrovaného záchranného systému -  RZP, HZS a PÈR (zásahová vozidla, kynologie, atd.)
ukázky  první pomoci na figurínì, spoleèné ukázky mìstských strážníkù mìst Teplice a Most 
ukázky paraolympijských sportù èleny Spastic Handicap Teplice, výstavka výrobkù zdravotnì postižených
možnost konzultace jídelníèku s nutrièní terapeutkou ve Floraporadnì
Kdo je to „DOBRO-DRUH" ? Nevíte ? Pojïte se podívat!
ukázky tréninku karate a fotbalu

Vstup na všechny akce je bezplatný. Akce se konají za každého poèasí. Informace o místech konání jednotlivých akcí 
na vrátnici z Duchcovské ulice a ve vestibulu polikliniky

KZ a.s. - 

KZ a.s.  - MN 
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Den otevøených dveøí
neurologického oddìlení
teplické nemocnice

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
je zapojena do celostátního projektu 

„30 dnù pro prevenci a léèbu cévních mozkových pøíhod“

Poøádáno pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaòhové a ve spolupráci s pøedsedou pøedstavenstva 
Krajské zdravotní, a.s. Ing. Petrem Bendou a  primátorem statutárního mìsta Teplice Jaroslavem Kuberou

ètvrtek 27. kvìtna 2010 od 14.00 hod.
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