zdraví
Den otevfien˘ch
dvefií v Krãi
Ústav teorie a praxe
ošetřovatelství 1. LF
UK v Praze
pořádá v sobotu 9. 1. 2010
od 10 do 15 hod. již tradiční „Den otevřených dveří“,
který proběhne v areálu
Fakultní Thomayerovy nemocnice v pavilonu A1.
Studenti středních nebo
vyšších odborných škol, ale
i veřejnost se mohou seznámit s moderním zázemí
fakulty a získat podrobné
informace nejen o studium.
(md)

Úspû‰ná

akce

V leto‰ním roce se jiÏ po
17. uskuteãnila akce „Den
pro zdraví“ na VO·Z a SZ·
5. kvûtna Praha 4, které se
zúãastnilo 846 osob, 15 firem a organizací.
Studenti ‰koly pod vedením sv˘ch pedagogÛ pfiipravili 18 preventivních programÛ a ochutnávku zdravé
v˘Ïivy. Zmûfiili krevní tlak
344 lidem a vy‰etfiili celkem
123 glykémií. Pracovnice
SZÚ vy‰etfiily hladinu cholesterolu 105 lidem, 106 osob si
nechalo vypoãítat BMI, 33
osob mûlo zájem o protikufiáckou poradnu, krevní tlak
si nechalo od pracovnic SZÚ
zmûfiit 85 osob. Náv‰tûvníci,
kter˘m byl vy‰etfien cholesterol v krvi, mohli konzultovat
své v˘sledky s lékafii, ktefií se
vûnují této problematice.
Velk˘ podíl na úspûchu
akce mûli spoluorganizátofii ze SZÚ a Mâ Praha 4, kter˘ nás podpofiil finanãnû
i morálnû. Spolupráce s Mâ
Praha 4 se poslední roky
v˘raznû prohloubila a obû
organizace participují na fiadû akcí.
BC. JANA BOGNÁROVÁ
A MGR. KVùTA LUDVÍKOVÁ
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Zachrání

více dûtí
Díky dotaci z Norska byla
porodnice v Praze-Podolí
vybavena přístroji, které
pomohou zachránit více
novorozenců, kteří se narodili
předčasně a musí být napojeni
na umělou plicní ventilaci.
Místní novorozenecké oddělení
bylo jako první ve střední
a východní Evropě vybaveno tímto
zcela unikátním systémem.
85 % z celkové částky zhruba
20 milionů korun přišlo
do porodnice z Norského
finančního mechanismu.

Proti chorobám
krevního oběhu
Z Operaãního programu EU Praha – Konkurenceschopnost
zamífiilo témûfi 80 milionÛ korun do krãského Institutu klinické
a experimentální medicíny (IKEM) na projekt Vûdecko-v˘zkumného pracovi‰tû Centrum experimentálního v˘zkumu chorob
krevního obûhu a orgánov˘ch náhrad v rámci IKEMu.

Profesor Ludûk âervenka v nedávno modernizované místnosti urãené pro pozorování
laboratorních potkanÛ.
Foto: archiv IKEM

V âeské republice umírá na choroby
srdce a krevního obûhu více neÏ polovina
obyvatelstva. „Cílem centra je proto vybudovat pracovi‰tû, které se bude vûnovat
experimentálnímu v˘zkumu patologick˘ch
procesÛ postihujících krevní obûh a Ïivotnû
dÛleÏité orgány pfii vyuÏití nejnovûj‰ích poznatkÛ a technologií,“ vysvûtluje zámûr
prof. MUDr. Ludûk âervenka, CSc., MBA.,
pfiednosta pracovi‰tû experimentální medicíny IKEMu. „V˘sledky v˘zkumu by mûly
b˘t v blízké budoucnosti vyuÏity pro prevenci a léãbu chorob krevního obûhu v na‰í
populaci a pro zlep‰ování dostupnosti
a v˘sledkÛ transplantací Ïivotnû dÛleÏit˘ch
orgánÛ.“
(md)
www.praha4.cz

